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Inledning 

 
Mycket av EPSU:s verksamhet 2014 överskuggades igen av följderna av 
den ekonomiska och finansiella krisen, och de fortsatta 
åtstramningsåtgärderna, som påtvingas av många regeringar, EU- och 
globala institutioner.  EPSU fortsatte att driva sina krav på en alternativ 
politik, särskilt anspråket på ökade offentliga investeringar och att 
vidta hårdare åtgärder mot skattefusk i avsikt att förbättra 
statsfinanser. Det var bland annat dessa frågor som debatterades på 
EPSU:s 9:e kongress i Toulouse i maj, där vår motion om ett alternativt 
Europa klart visade vilka ändringar EPSU:s medlemsförbund vill se som 
en början på att åter bygga upp och stärka offentliga tjänster av god 
kvalitet, samt offentliganställdas löner och villkor. 

 
Förutom åtstramningspolitiken dominerades året av nyheterna från Ukraina. När regeringen 
Yanukovych i slutet av 2013 beslöt att inte skriva på ett handelsavtal med EU och i stället söka 
mer samarbete med Ryssland, utlöstes stora protester, som fortsatte under 2014. Samtidigt 
som studenter, arbetstagare, pensionärer och andra människor ockuperade Maidantorget i 
Kiev mot en korrumperad, brutal makt fanns det också tecken på att krafter längst ute på 
högerkanten försökte utnyttja konflikten. 
 
Bilderna av människor som sköts då de protesterade ledde till rubriker över hela världen, 
liksom också fackföreningshuset som brändes ned på torget. Det var en byggnad, som många 
kollegor besökt när de träffade fackförbunden i Ukraina. När presidenten sedan uppstod en 
ansenlig kris, som ledde till ett krig.  Fram till årsslutet hade över 4 000 människor förlorat 
livet. Fabriker, byggnader, större och mindre städer har bombats och skadats. Ett civilflyg sköts 
ned och 298 oskyldiga människor dödades. EU och USA har infört sanktioner mot Ryssland som 
inverkar på landets ekonomi och arbetande människors liv. Val har hållits i Ukraina och den 
nya regeringen har skrivit under ett djupt, omfattande frihandelsavtal med det nya 
Europaparlamentet och den nya EU-kommissionen. Planer om eld upphör och fred har 
förhandlats och krossats.  
 

 Det har varit en ytterst svår tid för facket i Ukraina, 
med medlemmar på barrikaderna på Majdantorget, 
andra som protesterar i de östra provinserna och 
Krim-delarna av fackförbunden upptogs i de ryska 
fackförbunden, där de fortsatte att försvara 
arbetstagarnas intressen. Trots att fack-
föreningshuset förstördes fortsatte fackförbunden att 
fungera från hotell och lediga kontor hos andra 
fackliga organisationer och att ta itu med den sociala 
situationen.  

 
Medel till offentliga tjänster har minskat, levnadsstandarden har fallit, arbetslöshet och 
inkomstskillnader ökat. En massiv protest mot den nya regeringens planer ägde rum i 
december 2014. EPSU:s styrelse har flera gånger diskuterat läget med kollegor från Ukraina. 
Styrelsen och kongressen antog motioner till stöd för fackföreningarna i Ukraina, och tog också 
upp våra bekymmer med de ukrainska och ryska regeringarna, såväl som med EU-
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kommissionen. Medlemsförbund i EPSU/PSI har generöst bidragit till fonden, som ska hjälpa 
kollegorna i Ukraina att återuppbygga fackföreningshuset. Konsekvenserna av konflikten 
understryker hur viktigt det är för fackliga organisationer att förbli oberoende av regeringar, 
och att samverka och arbeta tillsammans för att uppnå ett fredligt välfärdssamhälle i Europa. 
 
Medan vi kämpar för en annorlunda europeisk ekonomisk politik och med konflikten i Ukraina 
är det lätt att glömma att 2014 var ett speciellt år för EPSU. På vår 9:e kongress avtackades vår 
generalsekreterare Carola, som gick i pension, för alla de år som hon arbetat med att bygga 
upp federationen, ett varmt farväl togs av Anne-Marie, vår avgående ordförande, och ett nytt 
ledarskapsteam valdes också.  
 
EPSU blev i slutet av 2013 den första organisationen som framgångsrikt genomförde ett 
europeiskt medborgarinitiativ, med närmare 1,9 miljoner människor som skrivit under vårt 
upprop om rätt till vatten. 2014 började med de offentliga utfrågningarna i 
Europaparlamentet. Med våra kamrater i vattenarbetarnas fackförbund och en bred social 
rörelse i Thessaloniki och Europa visade vi att vi kan göra motstånd och vinna. Regeringen fick 
lov att ta tillbaka planer att privatisera de grekiska vattenbolagen. Under tiden vann våra 
kroatiska kollegor en populär folkomröstning mot att lägga ut offentliga tjänster på anbud. Det 
här är bara ett par exempel på hur fackförbund kämpar mot den fria marknadens företags- och 
ideologiska utopier, mot avreglering och allt högre vinster, mot alltmer ojämlika inkomster och 
mot miljöförstöring.  
 
EPSU skickade budskap om solidaritet till många medlemsförbund som deltog i strejker under 
året, t.ex. strejkande offentliganställda i bl.a. Storbritannien, Grekland, Turkiet, Portugal, 
Belgien, Italien, Ungern, Montenegro, Irland, Rumänien, Frankrike och Serbien. Vi uttryckte 
också vår sympati med de holländska medlemsförbunden efter tragedin då passagerarflyget 
sköts ned i Ukraina, med förbunden i Balkan efter de allvarliga översvämningarna och med de 
turkiska förbunden när 300 personer omkom i en gruvkatastrof i Soma.  
 

Vi deltog som personal i EPSU, oroade av den 
belgiska regeringens förslag att införa lönestopp 
och minska offentliga utgifter, i den nationella 
demonstrationen den 6 november, och i 
storstrejken som organiserades av de tre belgiska 
fackliga centralorganisationerna den 15 december. 
Och det är så som jag inspireras av er och av 
kongressen. Tillsammans kan vi stå emot den 

rovkapitalism som slår allt djupare rot i våra samhällen och vi kan besegra den, och ge plats åt 
våra medlemmars och samhällens demokratiska strävanden och intressen.  
 
Ett sista ord till våra franska medlemsförbund och särskilt deras aktiva medlemmar i Toulouse. 
De hjälpte oss i flera månader inför kongressen. Det var fantastiskt att arbeta tillsammans med 
er. Tack ska ni ha!  
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Kongressen 

Över 500 ombud och observatörer deltog i 
EPSU:s 9:e kongress i Toulouse i södra 
Frankrike fr.o.m. den 20 t.o.m. den 23 maj. 
Livliga debatter ägde rum kring teman som 
anses väsentliga för att bygga upp ett 
alternativt Europa, som ska förbättra arbets- 
och levnadsvillkor för EPSU:s medlemmar och 
de medborgare de tjänar. Kongressen antog 12 
motioner som styrelsen lagt fram, plus sju 
motioner som skickats in av medlemsförbund 
om ett antal viktiga ämnen, bl.a. 
ungdomsarbetslöshet, samt att organisera och 

rekrytera (www.epsu.org/a/10625). 
 
I samband med två estraddebatter arrangerades också frågor och svar med publiken i avsikt 
att göra kongressen mer interaktiv. Den första, med Philippe Pochet, direktör för europeiska 
fackliga institutet som ordförande, omfattade åtstramning och ekonomisk styrning, med Karl 
Pichelmann från EU-kommissionen, Ronald Janssen, ekonomisk rådgivare på EFS, Rossana 
Dettori, generalsekreterare på Fp-Cgil i Italien, och Sian Jones från European Anti-Poverty 
Network. Den andra panelen under Annelie Nordströms ordförandeskap fokuserade på att 
organisera och rekrytera, med bidrag från Karen Jennings, Unison, Storbritannien, Sylvia 
Bühler, ver.di, Tyskland, Corrie van Brenk, FNV Abvakabo i Nederländerna och Carmine Ranieri, 
Fp-Cgil:s region Abruzzo i Italien.  
 

Det framgångsrika europeiska medborgar-
initiativet Rätt till vatten (se avsnittet om 
vatten) firades med hjälp av Georges 
Archontopoulos, ordförande för Eyath 
vattenarbetaresförbund och en av ledarna för 
vad som blev en framgångsrik kampanj om att 
förhindra vattenprivatisering i Thessaloniki. 
Anföranden hölls också av EFS 
generalsekreterare Bernadette Ségol, PSI:s 
generalsekreterare Rosa Pavanelli och Larry 
Brown, förbundssekreterare och kassör för 

National Union of Public and General Employees in Canada. 
 
Sociala medier användes flitigt på kongressen och vi experimenterade med att använda 
Facebook och Twitter (@EPSUnions), samtidigt som en särskild webbsida för kongressen sattes 
upp (www.epsucongress2014.eu), med många artiklar och fotografier i samband med 
kongressen.  
 
EPSU är mycket tacksam för allt arbete som våra franska medlemsförbund lade ned och deras 
många medlemmar som frivilligt ställde upp och hjälpte till under kongressveckan och såg till 
att kongressen avlöpte utan problem.  
  

http://www.epsu.org/a/10625
http://www.epsucongress2014.eu/
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Vi ser framåt efter kongressen  

Ett arbetsprogram utarbetades efter kongressen 
med utgång från motionerna som styrelsen 
godkände i november (www.epsu.org/a/10988). 
De viktigaste omedelbara prioriteterna anses 
vara: ekonomisk styrning, handelsförhandlingar, 
utveckla EPSU:s arbete inom sociala tjänster, 
fackliga rättigheter, arbetstid och rätt till vatten. 
Centrala prioriteringar inom alla dessa ämnen är 
att bygga upp vårt alternativa Europa och stärka 
vår medlemsbas, samtidigt som rekrytering och 

organisering kommer högre upp på dagordningen. Styrelsen ska i början av 2017 granska våra 
framsteg och vad vi har åstadkommit och fundera på planer för den andra halvan av 
kongressperioden.  
 
De fyra fasta kommittéerna har också utarbetat arbetsprogram – Kommunförvaltning 
(www.epsu.org/a/11165), Allmännyttiga verk (www.epsu.org/a/11141), Sociala tjänster och 
sjukvård (epsu.org/a/11210) och Stats- och europeisk förvaltning (www.epsu.org/a/10181). 
Det finns även arbetsprogram för arbetsgruppen för sociala tjänster (www.epsu.org/a/11212) 
och för Kvinno- och jämställdhetskommittén (www.epsu.org/a/10734).  
 
 

EPSU:s nya ledarskap  

Det var ett år med förändringar i ledningen för EPSU, med ett nytt team som tog över på 
kongressen i maj i Toulouse. Efter över 20 år vid rodret, först som PSI:s regionala sekreterare 
och därefter som EPSU:s generalsekreterare, avgick Carola Fischbach-Pyttel och f.d. biträdande 
generalsekreterare Jan Willem Goudriaan valdes i hennes ställe. Samtidigt avgick Anne-Marie 
Perret, och Annelie Nordström, ordförande för Kommunal i Sverige, valdes som ersättare för 
henne som ordförande för EPSU. 
 

1986 började Carola arbeta på PSI, med ansvar 
för bl.a. jämställdhet. Efter Europeiska 
kommittén för offentliga tjänsters kongress 
1989 i Estoril i Portugal började hon arbeta i 
Bryssel, och öppnade det första kontoret 1990. 
Jan Willem anslöt sig 1992, och de arbetade 
tillsammans med att bygga upp federationen. 
Carola ledde kampen för offentliga tjänster i 
Europa, som delvis erkändes av 
Lissabonfördraget, med protokollet om 
offentliga tjänster. Hon ledde också 
förhandlingarna om avtalet om skador av vassa 
instrument, som sedan blev lag i EU. Det är bara 

två av många framstående höjdpunkter i hennes bidrag till att EPSU blivit en stark europeisk 
federation. Under många år medverkade hon i EPSU:s ledarskap med Anne-Marie, från vårt 
franska medlemsförbund FO-FGF, som spelade en central roll nyligen som ordförande för det 
europeiska medborgarinitiativet Rätt till vatten. 
 

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/11165
http://(www.epsu.org/a/11141
file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202014/(epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/a/10181
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/a/10734
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Den politiska utvecklingen 

Samtidigt som EPSU installerade sitt nya team och fastställde sina prioriteter för de kommande 
fem åren valde Europas medborgare ett nytt Europaparlament och sex månader senare  
tillträdde en ny EU-kommission under den nye kommissionsordförandens, Jean-Claude 
Juncker, ledning. Det fanns förhoppningar om att den nya kommissionen skulle visa att den 
bröt med den föregående förvaltningen, som framhärdat med sin åtstramningsbaserade 
politik, samtidigt som den tvingade igenom ett program som främst fokuserade på avreglering 
och var mer eller mindre tömt på allt socialt innehåll. 
 
Juncker påstod att han skulle starta på nytt och talade om “mera rättvisa”, sin roll som 
”ordförande för social dialog” och en ambitiös investeringsplan som skulle skapa sysselsättning 
och ge ett lyft åt tillväxt. Tyvärr undergrävdes hans trovärdighet i ett tidigt skede, med 
avslöjanden om omfånget av skatteflykt i Luxemburg både när han var statsminister och 
finansminister  (www.epsu.org/a/10946). De första tecknen av investeringsplanen – som i 
själva verket inte erbjöd mycket nya medel, inga allvarliga åtaganden om sociala investeringar 
och ett begränsat utrymme för offentliga investeringar – blev också en stor besvikelse. Och 
samtidigt fortsatte Junckers EU-kommission samma visa som den gamla kommissionen, och 
upprepade kravet på strukturreformer – i stort sett mer avreglering och svagare 
sysselsättnings- och fackliga rättigheter (www.epsu.org/a/10989).  
 
Efter EU-valet blev Europeiska folkpartiet och Socialdemokraterna de två största grupperna 
med en tillströmning EU-skeptiska grupper. Som dock rapporterades för styrelsen i november 
är bedömningen att nästan alla grupper blivit mer heterogena och mycket mer delade om olika 
frågor än det förra parlamentet. Därför rekommenderades att EPSU förbättrar sin 
lobbyverksamhet gentemot EP-ledamöter och mer fokuseras på individer än tidigare. 
Kontakter med EP-ledamöter ökade efter sommaren, först beträffande godkännandet av 
kommissionärerna och därefter då relevanta parlamentariska intergrupper inrättades och 
EPSU särskilt stödde intergruppen för gemensamma varor och offentliga tjänster. Den nya 
databasen för kontakter, som ska verkställas i början av 2015, ses som ett steg i riktning mot 
att förbättra våra upplysningar om och möjligheter att samordna med EP-ledamöter. 
 

Åtstramning och ekonomisk styrning 

2014 blev för många offentliganställdas förbund, deras medlemmar och medborgarna de 
tjänar, en fortsatt kamp mot åtstramningspolitiken 
som många nationella regeringar, EU- och globala 
institutioner påtvingade dem. Inom den Europeiska 
unionen var det ekonomiska styrningsförfarande 
den främsta processen för att hålla flertalet 
medlemsstater i styr. De länder som genomgick en 
djupare kris, som Grekland, Portugal och Cypern, 
fick brottas med de allt mer åtstramande kraven 
som ställdes av trojkan, dvs. EU-kommissionen, 
Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella 
Valutafonden (IMF).  

 
Den nya kommissionen som tog över i november lovade att göra mera för att öka investeringar 
och att göra en liten förändring av sitt sätt att satsa på finansiell konsolidering. Bakom allt det 

http://www.epsu.org/a/10946
http://www.epsu.org/a/10989
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där låg dock ett fortsatt krav på strukturreformer, med särskild fokus på ökad flexibilitet på 
arbetsmarknaden. I en serie faktablad om åtstramning fortsatte EPSU under året att erbjuda 
argument, som visar varför denna metodik inte kommer att leverera vare sig tillväxt eller 
sysselsättning av god kvalitet (www.epsu.org/a/10954).  
 
I juni påpekade EPSU också hur brådskande det är att investera i vård i hela Europa 
(www.epsu.org/a/10566) i ett upprop som gick till Europeiska rådets möte med 
sjukvårdsministrar. Vård och omsorg har blivit vanliga inslag i de landsspecifika 
rekommendationer som EU-kommissionen ger ut, men EPSU vill att dessa ska fokusera på att 
öka investeringar och förbättra kvaliteten, inte bara se till kostnadseffektivitet. 
 
Generalsekreteraren talade också för offentliga investeringar, som del av EFS delegation på det 
sociala trepartstoppmötet i oktober (www.epsu.org/a/10861). Delegationen påpekade hur 
nödvändigt det var att snabbt vidta åtgärder för att hindra Europa från att halka ned i 
ytterligare en recession, och att minska risken för deflation, som griper tag i fler länder. 
Liknande argument framfördes vid den makroekonomiska dialogen under året, både på de 
tekniska och politiska mötena, där EPSU som del av EFS delegation bidrar till att svara både på 
EU-kommissionen och de europeiska arbetsgivarorganisationerna. 
 
Konsekvenserna av ekonomisk styrning diskuterades ingående på styrelsens möten under året, 
med uppdateringar om en del av de påfrestningar som våra medlemsförbund känner av. På 
mötet i november, t.ex., beslöts att utfärda ett uttalande till stöd för våra portugisiska kollegor 
som utsatts för vittomfattande angrepp på löner och villkor och avtalsförhandlingar. De har 
dock kämpat emot angreppen, särskilt genom att förhandla hundratals lokala avtal i ett försök 
att skydda sin 35-timmarsvecka trots regeringens krav på en ökning till 40 timmar. 
 

Bland de 50 000 som deltog i EFS demonstration den 4 
april ingick en stark grupp från EPSU som krävde 
ändringar och en ny väg för Europa 
(www.epsu.org/a/10355). Syftet med protesten var att 
framhäva ett brådskande behov av investeringar i 
arbetstillfällen av god kvalitet inför EU-valet i maj. 
 
Tillsammans med EFS ingick EPSU i en allians om den 
europeiska terminen, som för samman ett brett urval 

civilsamhällesorganisationer som alla är bekymrade om den europeiska terminen, dvs. det 
årliga förfarandet med ekonomisk styrning. Under året organiserade alliansen möten på 
Europaparlamentet och gav ut rapporter och analyser, som framhöll både bristen på 
demokrati inom terminen och den fortsatta inriktningen på åtstramning, på bekostnad av 
initiativ att göra något åt arbetslöshet, brist på jämställdhet och andra brådskande sociala 
frågor (www.epsu.org/a/11002, www.epsu.org/a/10902 och www.epsu.org/a/10506). 
 
Det är inte bara trojkan som tillsammans med Europeiska unionen ålägger åtstramningar. 
Ukraina har också utsatts för tryck från Internationella valutafonden att skära ned och 
privatisera vård och utbildningstjänster, såväl som löner i den offentliga sektorn i syfte att 
möta mål för budgetunderskottet. Detta trots ökande inflation och de redan tidigare låga 
lönerna i den offentliga sektorn. 
 

http://www.epsu.org/a/10954
http://www.epsu.org/a/10566
http://www.epsu.org/a/10861
http://www.epsu.org/a/10355
http://www.epsu.org/a/11002
http://www.epsu.org/a/10902
http://www.epsu.org/a/10506
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Rättvisa skatter – ökade medel för offentliga tjänster  

EPSU har besvarat fortsatta anspråk på minskade 
offentliga utgifter med argument om att vidta 
kraftiga åtgärder mot skattefusk och –flykt, som 
metod att öka statliga intäkter och finansiera 
offentliga tjänster. Det är väsentligt att öka 
skatteintäkter genom att slå ned på företag som 
undviker att betala skatt, och att avveckla 
skatteparadis för att börja ta tillbaka den €1 triljon 

euro, som offentliga myndigheter förlorar varje år. Forskning som gjorts för EPSU:s räkning har 
bevisat i vilken utsträckning många länder varken håller kvar eller ökar antalet anställda och 
resurser som ägnas åt att driva in skatter. Mot slutet av året avslöjade skandalen Luxleaks 
företagens skattesmitning, som i industriell skala samordnas i Luxemburg genom hemliga 
skattebeslut. EPSU har krävt att Europaparlamentet inrättar ett särskilt undersökningsutskott 
som ska handlägga frågan (www.epsu.org/a/11040, www.epsu.org/a/11037, 
www.epsu.org/a/10946). 
 
Det har gjorts en del positiva framsteg vad gäller öppenhet och att lätta på banksekretess, då 
Europeiska rådet gick med på att utöka ett direktiv om obligatoriskt automatiskt 
informationsutbyte mellan skatteförvaltningar till att omfatta aktieutdelning och kapital, och 
att öka utsträckningen av det omarbetade direktivet om sparande till att omfatta stiftelser 
(förändringar som motsattes av näringslivsintressen). Dessa infördes när regeringarna i 
Luxemburg och Österrike avstod från sitt veto. Utmaningen blir i vilken mån det här genomförs 
i praktiken, med hänsyn till alla nedskärningar av arbetstillfällen i skatteförvaltningar överallt i 
Europa (www.epsu.org/a/10831).  
 
EPSU fortsätter att medverka i EU-kommissionens rådgivande plattform för god 
skatteförvaltning och trycker bl.a. på att EU:s åliggande att storföretag ska rapportera för varje 
land, utökas till alla delar av ekonomin, att skatteparadis svartlistas – även i EU, och att införa 
allmänna bestämmelser i hela EU att inte undvika skatter. I detta sammanhang gick EPSU 
samman med andra organisationer och ifrågasatte överrepresentationen av  
näringslivsintressen i EU-kommissionens expertgrupper (www.epsu.org/a/10723).  
 
De fyra stora internationella revisionsbolagen  – Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Ernst & Young och KPMG – stod i centrum för Luxleaks uppgörelserna. EPSU 
uppmanade EU-kommissionen att sluta rådgöra med dem, och ställde också frågor om det inte 
finns en intressekonflikt för ledamoten som är kopplad till PwC, och tillhör kommissionens 
plattform för god skatteförvaltning, vars mandat är att hjälpa till att nationellt genomdriva EU-
kommissionens rekommendationer om att svartlista skatteparadis och företagens 
skattesmitning (www.epsu.org/a/11037). 
 
EPSU fortsatte att argumentera för en kraftig, bred, effektiv finansiell transaktionsskatt (FTT) 
på europeiskt plan, men vi blev väldigt besvikna över bristen på framsteg under året. I 
november gick EPSU samman med EFS och över 1 000 andra fackliga och 
civilsamhällesorganisationer och yrkade på att en bred FTT skulle genomföras, samt beklagade 
att 11 medlemsstater inte lyckats med att effektivt arbeta för att godkänna denna skatt 
(www.epsu.org/a/10898). 
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EPSU:s arbete mot skattefusk lyfts fram här: www.epsu.org/r/640 och initiativ om FTT här: 
www.epsu.org/r/575.  
 
EPSU skickade in ett remissvar till EU-kommissionens samråd om mervärdesskatt och 
betonade mycket tydligt sitt motstånd till att momsen ska utökas att omfatta offentliga 
tjänster (www.epsu.org/a/10424). I remissvaret påpekades att om moms införs i den offentliga 
sektorn skulle det ytterligare undergräva allmän tillgång till vård, omsorg, skola och kultur av 
god kvalitet, och ha en negativ inverkan på människor i utsatta situationer och marginaliserade 
låginkomsttagare. Arbetsmarknadens parter i statsförvaltningar skrev till kommissionen och 
bad att bli rådfrågade om konsekvenserna för sysselsättning och arbetsvillkor av EU-
kommissionens förslag beträffande moms och offentliga tjänster. 
 

Sjukvård och åtstramning  

I många länder över hela Europa, särskilt i 
centrala Östeuropa, har sjukvården länge utsatts 
för tryck på grund av personalbrist, då många 
arbetstagare slutar och söker bättre betalt 
arbete i Västeuropa. Inverkan av åtstramning har 
förvärrat problemet i södra Europa. Rollen som 
spelas av hänsynslösa arbetsförmedlingar i 
denna situation avslöjades med fallen av 
spanska sjuksköterskor, som arbetar i Tyskland. 
 

EPSU gick samman med tyska medlemsförbundet ver.di och de spanska medlemsförbunden 
FES-CCOO och FSP-UGT och kritiserade en i Berlin baserad förmedling, som inte tecknat det 
relevanta kollektivavtalet och som anställde spanska sjuksköterskor på löner som låg €4 eller 
€5 i timmen under den rätta ersättningen (www.epsu.org/a/10619, www.epsu.org/a/10605).  
 
Ebola epidemin i Västafrika innebar ett stort hot för flera länder i regionen, och många 
vårdanställda riskerade livet i ett försök att begränsa epidemin. Samtidigt som flera tusen 
dödsfall rapporterades i Västafrika nådde endast ett fåtal fall Europa. Det sätt på vilket en 
smittad sjuksköterska, Teresa Romero, hanterades i Spanien röjde dock hur åtstramningar har 
inverkat på sjukvården i landet. EPSU tog upp ärendet med EU-kommissionen och 
Europaparlamentet och arbetade med lokala fackliga företrädare för att avslöja tillståndet på 
sjukhuset i Madrid. 
 
Nedskärningar av folkhälsa och lägre löner för offentliganställda har demoraliserat 
sjukvårdspersonal, och detta i kombination med brist på material och utbildning om hur man 
handskas med Ebola var de direkta orsakerna till att Teresa Romero smittades. Regeringen 
försökte emellertid skylla på henne. De regler som införts var varken tillräckliga eller effektiva, 
då så gott som ingen utbildning erbjöds, arbetsmiljöbestämmelser gavs inte ut till alla anställda 
tills den första personen smittades (www.epsu.org/a/10937). 
 
EPSU gav sitt stöd åt PSI när fonden, som hjälper familjer till arbetstagare som dött och inte 
har någon form av socialförsäkring, lanserades (www.epsu.org/a/10832) och till satsningen att 
fokusera på att återuppbygga sjukvårdssystem i Västafrika, genom att söka en diskussion med 
EU-kommissionen. EPSU kontaktade också den nye kommissionären för humanitärt bistånd 
och krishantering, och uppmanade honom att kontakta vårdförbund i Västafrika, då deras 

http://www.epsu.org/r/640
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medlemmar står i främsta ledet och behandlar infekterade människor 
(www.epsu.org/a/10889). 
 

Vatten – uppföljning av framgången med ECI  

I slutet av 2013 firade EPSU det första framgångsrika 
europeiska medborgarinitiativet (ECI) med närmare 1,9 
miljoner underskrifter som samlats in och krävde att EU-
kommissionen skulle “i europeisk lagstiftning införa en 
mänsklig rätt till vatten och sanitet”. Den 17 februari 2014 
träffade företrädare för EPSU och ECI-kampanjen EU-
kommissionen i syfte att diskutera dess svar på kraven i ECI. 
Senare samma dag deltog de i en utfrågning i 
Europaparlamentet, som gav enhälligt politiskt stöd till kravet 

att genomdriva en mänsklig rätt till vatten i EU-lagstiftning.  
 

Efter dessa möten gav EU-kommissionen den 19 mars 
ut ett meddelande med sitt officiella svar på ECI. 
Meddelandet hänvisade till vikten av den mänskliga 
rätten till vatten och sanitet och av vatten som 
kollektiv nyttighet. Det nämnde också dess 
grundläggande värde och sade att “vatten är inte en 
kommersiell produkt”. Emellertid gjordes inga förslag 
om en lag som erkänner den mänskliga rätten till 

vatten och sanitet (www.epsu.org/a/10300).  
 
Det fanns dock några positiva sidor, bl.a. erkändes att det i allmänhet är lokala myndigheter 
som ligger medborgarna närmast, som ska ansvara för att erbjuda vattentjänster. Det 
bekräftar tendensen att återta verksamhet i kommunal regi över hela Europa, vilket enligt 
meddelandet är det säkraste sättet att hålla vatten utanför de inre marknadsbestämmelserna, 
ett av de viktigaste kraven i ECI. Det var också positivt att läsa kommissionens åtagande att 
främja allas tillgång till vatten och sanitet i sin utvecklingspolitik och att främja offentligt-
offentliga partnerskap. 

 
I sitt svar på ECI yttrade EU-kommissionen att den skulle utforska 
möjligheten att främja riktmärkning av vattentjänster (kvalitet och 
prestationer) som ett sätt att öka öppenhet och informera 
slutanvändare. Den 9 september organiserades ett möte för 
intressenter, där EPSU fick möjlighet att understryka sin syn att 
kommissionens svar på ECI var bristfäligt och hävda att 
riktmärkning skulle drivas som samarbetsmetod och inte 
konkurrens, och att de starkare operatörerna skulle hjälpa de 
svagare att uppnå bättre prestationer (www.epsu.org/a/10738). 
EPSU skickade in sitt svar på kommissionens samråd om 
riktmärkning i oktober (www.epsu.org/a/10871), en månad efter 
det att svar också sänts in om kommissionens samråd om 
dricksvatten. EPSU:s svar på detta samråd inriktades på tillgång, 

tillgänglighet, och rimligt pris på vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten 
(www.epsu.org/a/10728).  

http://www.epsu.org/a/10889
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Kampanjen som drevs av lokala fackföreningar och 
aktiva medlemmar ledde till seger i maj då 
folkomröstningen i Thessaloniki ledde till en 
överväldigande majoritet mot privatisering av 
stadens vattenbolag. Det stärktes i juni när den 
statliga privatiseringsmyndigheten bekräftade ett 
stopp för privatisering av vattenbolagen i både 
Thessaloniki och Atén. EPSU stödde den lokala 

kampanjen och organiserade den internationella delegationen observatörer som var 
närvarande den 18 maj och som spelade en central roll när det gällde att förhindra att 
regeringen stoppade folkomröstningen (www.epsu.org/a/10603, www.epsu.org/a/10446). 
Kampanjer mot vattenprivatisering var också en stor fråga för medlemsförbund i andra länder, 
bl.a. Irland, Portugal och Spanien.  
 
 

Handel – ett hot mot arbetstagarrättigheter, offentliga tjänster 
och demokratin  

Verksamhet om handel kom allt högre upp på 
dagordningen då den europeiska och globala 
fackföreningsrörelsen redogjorde för sina bekymmer 
om konsekvenserna för offentliga tjänster och fackliga 
rättigheter av det övergripande avtalet om ekonomi 
och handel (CETA) mellan EU och Kanada, 
förhandlingarna mellan EU och USA om ett 
transatlantiskt partnerskap för handel och 
investeringar (TTIP) och även avtalet om tjänstehandel 

(TISA) som involverar EU och 22 enskilda länder. EPSU deltog i en delegation som träffade EU-
kommissionen i maj för att förklara sina farhågor om alla tre avtalen (www.epsu.org/a/10451).  
 
Problemet för EPSU är att dessa nya handelsavtal förankrar företagens makt på sätt som 
endast ytligt hänger samman med handel, särskilt genom tvistlösningsmekanismen mellan 
investerare och stat och regleringssamarbete, som båda utgör ett hot mot demokratiska 
förfaranden och beslutsfattanden. De låser fast liberalisering, främjar privatisering och 
begränsar regeringars rätt att reglera. En annan fråga gäller också brist på insyn i 
förhandlingarna och det eventuella innehållet i avtalen, vilket också är ett bekymmer av vikt 
för förhandlingarna med lägre profil om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan 
(www.epsu.org/a/10846).  
 
EPSU har samarbetat med PSI, som drivit en kampanj mot avtalet om tjänstehandel (TISA). I 
likhet med de övriga handelsförhandlingarna kännetecknas TISA av en brist på insyn. 
Utredningar som beställts av PSI har lagt avregleringsagendan i dagen och hur TISA kommer att 
undergräva offentliga tjänster och förhindra regeringar från att återförstatliga tjänster, t.o.m. 
när privatisering misslyckas (www.epsu.org/a/10397). 
 
EPSU deltog i det globala toppmötet om handel i Washington i september, som PSI 
organiserade (www.epsu.org/a/10743) såväl som konferensen i oktober, som förde samman 
fackliga och civilsamhällesorganisationer som är oroade om TISA (www.epsu.org/a/10834). 

http://www.epsu.org/a/10603
http://www.epsu.org/a/10446
http://www.epsu.org/a/10451
http://www.epsu.org/a/10846
http://www.epsu.org/a/10397
http://www.epsu.org/a/10743
http://www.epsu.org/a/10834


EPSU / FSESP / EGÖD # 14 

 

Mot slutet av året samarbetade EPSU med ETUCE, den fackliga federationen för utbildning, 
österrikiska fackliga centralorganisationen ÖGB och arbetskammaren AK i Österrike om att 
organisera en stor konferens om handel i Wien, som ska äga rum i början av 2015 
(www.epsu.org/a/11100).  
 
Utmaningen för fackförbund när det gäller EU:s avtal med Georgien, Moldavien och Ukraina är 
att bevaka hur de genomförs. EPSU medverkade i ett möte i Moskva i november, som 
organiserats av IFS alleuropeiska regionala råd, och fokuserade på att försöka säkerställa att 
avtalen främjar stöd för arbetstagarrättigheter och investeringar i offentliga tjänster av god 
kvalitet (www.epsu.org/a/11001). 
 
 

Arbetstid – i avvaktan på nästa initiativ 

De branschöverskridande förhandlingarna om att revidera arbetstidsdirektivet strandade i 
november 2013. I ett oväntat utspel lanserade den avgående EU-kommissionen två studier om 
arbetstid under sommaren, och återigen kom ett överraskande ingrepp då den nya 
kommissionen inledde ett samråd om direktivet i början av december. Samrådet inleddes trots 
att arbetet med de två studierna fortfarande pågick och ännu inte getts ut. Kommissionen har 
också påbörjat en genomföranderapport om direktivet, men återigen hade den inte kommit ut 
förrän samrådet inleddes. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&l
angId=en) 
 
En av studierna inriktas på dygnet runt vård i offentliga sjukvårdssystem och EPSU rådfrågades 
som arbetsmarknadspart i EU tillsammans med medlemsorganisationer i åtta länder, som 
studien fokuserar på. I linje med EFS skrev EPSU till den avgående 
sysselsättningskommissionären Andor och kommissionens ordförande Barroso med allvarliga 
bekymmer om hur studierna genomfördes och deras inriktning på direktivet som administrativ 
börda. EPSU följde också upp det här med ett likartat brev till den nya kommissionens 
ordförande Juncker och Marianne Thyssen, den nya sysselsättningskommissionären 
(www.epsu.org/a/10909).  
 
EPSU:s medlemsförbund fick tillfälle att diskutera studierna och den senaste utvecklingen om 
arbetstid på ett möte i Bryssel i september, där deltagarna, särskilt från vårdsektorn, påpekade 
vikten av Europadomstolens beslut om att räkna jourtjänst på arbetsplatsen som arbetstid 
(www.epsu.org/a/10169).  
 
 

Fackliga rättigheter  

Under året ägde fler angrepp rum på fackliga rättigheter 
och rätten till kollektivförhandlingar. Somliga hörde 
samman med nationella regeringars åtstramningspolitik 
med stöd av EU institutioner, men andra var del av mer 
långsiktiga utmaningar för våra medlemsförbund. 
Regeringen i Turkiet missbrukade återigen sin makt 
genom att använda lagar mot terrorism för att fängsla och 
ställa medlemmar i EPSU:s medlemsförbund där inför 
rätta.  
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I början av året, när Carola fortfarande var generalsekreterare, deltog hon i en internationell 
delegation vid rättegången av fackligt aktiva i centralorganisationen KESK 
(www.epsu.org/a/10137). Hon närvarade också vid två möten med en arbetsgrupp på hög nivå 
om facklig lagstiftning i Turkiet, som inrättats i samband med förhandlingar om landets 
eventuella medlemskap i Europeiska unionen. Av överläggningarna blev det uppenbart i 
gruppen att det krävs grundläggande lagändringar för att ge den offentliga sektorn riktiga 
fackliga rättigheter och rätt att förhandla kollektivt.  
 

Efter en attack av kravallpolis senare under 
året misshandlades och häktades 17 
medlemmar i facket Dev Sağlık-İş, bl.a. dess 
ordförande Çerkezoğlu och 
generalsekreterare Gürsel Kaya. Två skadades 
så illa att de fick läggas in på sjukhus. De 
släpptes senare, men EPSU deltog i de 
internationella protester som skickades till 
statsministern och inrikesministern  
(www.epsu.org/a/10582).  

 
Medlemmar i Dev Sağlık-İş var också föremål för en stor kampanj mot slutet av året när de 
försökte organisera på sjukhuset Maltepe i Istanbul. Sjukhusledningen avskedade 98 
medarbetare när fackföreningen mobiliserade och krävde bättre löner och villkor. Kampanjen 
fick stöd av webbsidan Labourstart, som startade ett upprop online och krävde att de 
avskedade arbetstagarna skulle få sina jobb tillbaka. 
(www.epsu.org/a/11043 and www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2618)  
 
 

Offentliga tjänster, privatisering och avreglering  

EPSU fortsatte under året att göra utredningar om inverkan av 
privatisering, entreprenader och offentligt-privata partnerskap (PPP) 
och gav när det var möjligt sitt stöd åt medlemsförbund som driver 
kampanjer om dessa frågor (se avsnitten om vatten och energi).  
 
EPSU och PSI finansierade en aktuell version av PSIRU:s rapport Why 
We Need Public Spending [Varför vi behöver offentliga utgifter], som 
ursprungligen gavs ut 2009 (www.epsu.org/a/10489). Rapporten 
utgör en ovärderlig informationskälla om de offentliga tjänsternas 
ekonomiska och sociala roll och har gott om bevis för att motarbeta 
de som kräver mer åtstramningar och att statens roll minskas. 
 

Ett annat viktigt bidrag till debatten om det offentliga eller privata beställdes av EPSU från 
PSIRU, som granskar bevis för effektivitet i den offentliga och den privata sektorn. Rapporten 
ger en översikt av ett stort antal akademiska studier och visar att det inte finns några belägg 
för att den privata sektorn skulle garantera mer effektivitet än den privata sektorn  
(www.epsu.org/a/10469).  
 
Mot slutet av året bekostade EPSU en annan uppdatering, i detta fall ett faktablad av PSIRU 
som avslöjar verkligheten bakom PPP och hur de misslyckas med att leverera många av de 
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påstådda fördelarna, t.ex. billigare och mer effektivt genomförande av projekt. Både PPP 
rapporten och studien om effektivitet lyftes fram i EPSU:s reaktion på EU-kommissionens 
investeringsplan, vars första utkast föreslog en stor roll för den privata sektorn, men föga 
sades om vikten av direkta offentliga investeringar (www.epsu.org/a/11010).  
 
Medlemsförbund i EPSU har under året engagerat sig i ett antal kampanjer mot 
anbudsförfaranden och privatisering av offentliga tjänster. Förutom den stora segern mot 
vattenprivatisering i Thessaloniki, drevs den mest framgångsrika kampanjen i Kroatien, där 
EPSU:s medlemsförbund samarbetade och samlade in över 367 000 underskrifter (10 % av den 
röstberättigade befolkningen) som förkastade regeringens förslag att lägga ut den offentliga 
sektorns verksamhet på entreprenad. Det var ett betydande nederlag för regeringen, som 
tvingades organisera en folkomröstning (www.epsu.org/a/10564). 

 
I Portugal förekom också kampanjer mot privatisering (vatten:  
www.epsu.org/a/10811), Slovenien (energi: www.epsu.org/a/10961) 
och Grekland (också energi: www.epsu.org/a/10618). 
  
Avreglering är ett annat område där EU sätter politiskt tryck på 
offentliga tjänster. Kommissionen genomför en översikt av 
lagstiftning under sitt REFIT-program, i avsikt att minska de 
“administrativa bördorna”. För att demonstrera sitt åtagande för 
denna process arrangerade kommissionen en konferens som skulle 
visa vad en näringslivsvänlig förvaltning handlar om. EPSU svarade 
med att tydligt argumentera för en människovänlig förvaltning. Ett 
uttalande gjordes om det på styrelsemötet i april 
(www.epsu.org/a/10342). 

 
 

Upphandling – en ny satsning på sociala klausuler  

I början av 2014 fick vi ett positivt resultat av alla uppvaktningar och kampanjer, som drivits av 
EPSU tillsammans med andra fackliga och civilsamhällesorganisationer inom ramen för 
Network for Sustainable Development in Public Procurement (NSDPP), när nya EU-direktiv 
antogs som tillåter sociala och miljökriterier i offentlig upphandling, erkänner den roll som 
spelas av avtalsförhandlingar och vikten av att ge information om underleverantörer 
(www.epsu.org/a/10125). Det som nu är angeläget för EPSU:s medlemsförbund och deras 
allierade är att säkerställa att direktiven fullständigt och effektivt genomdrivs nationellt och att 
offentliga myndigheter över hela Europa utnyttjar dessa sociala och miljöklausuler. 
 
 

Social dialog – under hot eller pånyttfödelse? 

EPSU medverkade på branschövergripande nivå i EFS delegation som förhandlade med 
arbetsgivare om att utarbeta en In-depth Analysis of Employment [Djup analys av 
sysselsättning], som i själva verket är en aktualiserad version av den gemensamma 
arbetsmarknadsanalysen från 2007. Dokumentet innehåller ett antal viktiga hänvisningar till 
offentliga finanser och offentliga tjänster och det diskuterades fortfarande i början av året. Vi 
räknar med att det kommer ut under våren 2015. 
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Social dialog på branschnivå visade sig vara mer kontroversiell, då EU-kommissionen satte 
stopp för att genomdriva avtal i andra branscher och minskade antalet möten de är beredda 
att bekosta. Avtalet om arbetstid i insjöfart, som förhandlats av transportbranschens parter, 
genomdrevs så småningom som direktiv efter en viss fördröjning av kommissionen. Däremot 
stoppades arbetsmiljöavtalet, som förhandlats av fackförbund och arbetsgivare i 
hårfriseringsbranschen, efter påtryckningar av regeringar som var fientligt inställda till 
bindande avtal som gäller hela EU. EPSU redogjorde för sina bekymmer om detta och ett 
gemensamt brev skrevs till kommissionen av arbetsmarknadens parter i statsförvaltningar. 
 
Den avgående kommissionens åtgärder, inklusive nedskärningar av medel för branschvisa 
sociala dialogmöten, stod i kontrast till de uttalanden, som gjordes av den nya kommissionen. 
Ordförande  Juncker påstod i sina politiska riktlinjer att han ville bli ordförande för social dialog 
och hans avsikter verkade stödjas av beslutet att ge ansvar för social dialog till en av de nya 
viceordförandena, Valdis Dombrovskis. Det var vid årsskiftet fortfarande för tidigt att säga vad 
det i praktiken kommer att innebära för social dialog på alla plan i Europa. Dessa åtgärder 
motsäger också de många uppmaningar som kommissionen gjort till branschvisa 
arbetsmarknadsparter att förhandla bindande avtal, som lackmusprov på en väl fungerande 
social dialog på EU nivå.  
  
 

Jämställdhet  

I september kom arbetsmarknadens parter i statsförvaltningar överens om Recommendations 
towards closing the gender pay gap [Rekommendationer om att minska löneklyftan mellan 
könen], efter två års överläggningar om denna fråga och försök att insamla genusbaserad 
information om löner  (www.epsu.org/a/10847). 
 

En stor rapport om omfånget av löneklyftan mellan könen i 
offentliga tjänster i Europa presenterades för styrelsen i februari, 
och gavs ut i tid för kongressen, då hundratals exemplar delades 
ut till ombuden. Rapporten bekostades med hjälp av EU-
kommissionen och utfördes av Labour Research Department. Det 
visade sig att framsteg uppenbarligen gjorts i somliga länder, 
men att vi har långt kvar till att minska ojämlika löner  
(http://www.epsu.org/a/10142).  
 
EPSU medverkade i en facklig delegation som träffade 
arbetsgivare och Europeiska jämställdhetsinstitutet för att tala 
om hur vi kan samarbeta och främja jämställdhet och bidra till 
institutets arbetsprogram (www.epsu.org/a/10951). 
 

EPSU deltog i gruppen som i juli började förhandla med det multinationella företaget Suez 
Environment om ett gränsöverskridande avtal om jämställdhet. Ett avtal kom till stånd i januari 
2015 efter fyra omgångar förhandlingar. Somliga delar, t.ex. föräldraledighet och 
deltidsanställdas löner, blev bättre än det tidigare avtalet som förhandlats med företaget GDF-
SUEZ, som Suez Environment en gång tillhörde (www.epsu.org/a/11125). 
 
Under året uppdaterades EPSU:s översikt av kvinnors medverkan i medlemsförbundens 
ledarskap, kongressen och övriga organ. I stort har kvinnlig representation förbättrats, både 
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vad gäller fackförbundens kongressombud och andelen kvinnor i de högsta beslutsfattande 
organen. Flera förbund meddelade att de hade särskilda initiativ, och NTL (Norge) och CFDT 
(Frankrike) påstod bägge att de vidtagit åtgärder för att främja kvinnors medverkan, samtidigt 
som GdG-KMSfB (Österrike) meddelade att stadgarna ändrats och kräver proportionerlig 
representation. Ett av våra ryska medlemsförbund, ALSWU förbundet för bostäder och 
allmännyttiga verk, fortsatte att verka för kvinnor i ledande ställningar, och kvinnor utgör nu 
över 60 % av förbundets två viktigaste organ, högre t.o.m. än andelen kvinnliga medlemmar 
(51 %). 
 
 
Kvinnlig representation på EPSU:s stadgeenliga möten 2014 baserat på medverkan i 
kommittémöten   
 
Kommitté 2014 2013 2012 2011 2010 

GEC 63 % 83 % 80 % 69 % 88 % 

NEA 32 % 42 % 30 % 28 % 39 % 

LRG 20 % 40 % 34 % 30 % 36 % 

HSS 64 % 68 % 73 % 64 % 66 % 

PUT 16 % 10 % 16 % 19 % 17 % 

Styrelsen 35 % 39 % 38 % 38 % 41 % 

 
 

Klimatförändring  

EPSU fortsatte att samarbeta med EFS och kräva kraftigare och mer effektiva åtgärder vad 
gäller klimatförändring. Frågan prioriterades av både fasta kommittén för allmännyttiga verk 
och den sociala dialogen inom elektricitetsbranschen. Europeiska rådet diskuterade på mötet i 
oktober klimat- och energipaketet 2030, men mål för växthusgaser, förnybar energi och 
energieffektivitet förblev icke bindande. T.o.m. om de uppnåddes skulle de vara otillräckliga. 
Inga nya nationella mål fastställdes och fri tilldelning av utsläppsrättigheter fortsätter. Inget 
sades om sysselsättning eller en rättvis omställning, och därför återstår en massa att göra inför 
FN:s klimatförändringskonferens i Paris i december 2015, och EPSU samverkar med PSI och EFS 
om att mobilisera för mötet (www.epsu.org/a/10888). EPSU arbetade i den sociala dialogen 
med elektricitetsarbetsgivarna om att presentera gemensamma bekymmer om klimat- och 
energipaketet, och hävdade särskilt att det bör innefatta ett inslag om omställning  
(www.epsu.org/a/10259). 
 
 

Arbetsmiljö  

Under året togs ett antal initiativ för att ta itu med 
arbetsmiljöfrågor. EPSU gav flera bidrag till en utvärdering av 
lagstiftningen om arbetsmiljöramen. Utvärderingen ska ges ut 
under 2015. 
 
I oktober började ett projekt på två år mellan EPSU och 
sjukhusarbetsgivarorganisationen HOSPEEM, som fokuserar på  
(www.epsu.org/a/10880) psykosociala risker och stress på 
arbetet, samt muskelskelett sjukdomar.  
 

http://www.epsu.org/a/10888
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Månaden därefter blev EPSU också officiellt engagerad som partner i kampanjen 2014-15 för 
hälsosamma arbetsplatser “Healthy Workplaces Manage Stress [Hälsosamma arbetsplatser 
hanterar stress]”, som drivs av Europeiska arbetsmiljöbyrån. EPSU är involverad tillsammans 
med andra europeiska fackliga federationer och med HOSPEEM (www.epsu.org/a/10881,  
www.epsu.org/a/11016).  
 
EPSU och dess medlemsförbund fick en betydande framgång med påtryckningar om 
kärnkraftsäkerhet när Europeiska rådet gick med på en ändring av direktivet om 
kärnkraftsäkerhet som säkerställer att operatörer också har ansvar för underleverantörers 
hälsa och säkerhet (www.epsu.org/a/10559).  
 

Europeiska facklig institutets arbetsmiljöavdelning gav ut en 
särskild upplaga av sin tidskrift HesaMag, med inriktning på 
arbetsmiljö inom avfallsbranschen  
(www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-

recycling-workers-at-risk). EPSU samarbetade med dem och 
utarbetade tidskriften, och deltog i en konferens då 
publikationen lanserades (www.epsu.org/a/10339).  
 
 

 

Migrantarbetstagare  

I september tecknade EPSU och CEMR, vår motpart i den branschvisa sociala dialogkommittén 
för kommunala och regionala förvaltningar, gemensamma riktlinjer om migration och att 
kraftigare motarbeta diskriminering i kommunala och regionala förvaltningar 
(www.epsu.org/a/10753). Riktlinjerna erkänner migrantarbetstagares bidrag till 
lokalsamhällen och bekräftar att arbetsmarknadens parter skulle vilja på europeisk nivå ta 
ansvar för att stärka inbegripande av invandrare på arbetsplatsen. Riktlinjerna syftar till att 
främja arbetsplatsstrategier och sysselsättning för migrantarbetstagare och att bekämpa 
rasism, diskriminering och främlingsfientlighet gentemot dem. 
 
EPSU bidrog som medlem av EFS arbetsgrupp om migration och social delaktighet i EFS svar på 
den nya kommissionens femårsprogram om migration “An Open and Secure Europe: Making It 
Happen [Ett öppet och säkert Europa: att sätta det i verket]” (www.epsu.org/a/10732). EPSU 
begärde en hänvisning till välfinansierade offentliga tjänster som del av ett bredare program 
för social integrering och sysselsättning, att EU:s medlemsstater ska ratificera FN:s konvention 
om att skydda alla migranters och deras familjemedlemmars rättigheter (1990), i linje med en 
kampanj som drivs av PSI, och i motsats till att kriminalisera och fasthålla migranter (i linje med 
EPSU:s kongressmotioner 2009 och 2014).  
 

Unga arbetstagare  

Den ökande arbetslösheten i Europa har haft en stor 
inverkan på ungdomar, med en verklig risk att 
många av dem ser sina långsiktiga utsikter förstörda 
av långa perioder utan utbildning eller anständigt 
arbete. EPSU samarbetade i ett projekt med andra 
europeiska fackliga federationer om att lyfta fram 

http://www.epsu.org/a/10881
http://www.epsu.org/a/11016
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problemet och sätta tryck på europeiska politiska beslutsfattare att vidta åtgärder 
(www.epsu.org/a/10830). 
 
Federationerna uttryckte sin oro över att många regeringar i Europa inte lyckats visa upp några 
betydelsefulla resultat inom ramen för ungdomsgarantin (www.epsu.org/a/10626) och gav 
kritiskt stöd till en motion i Europaparlamentet om sysselsättning för ungdomar  
(www.epsu.org/a/10672). 
 
EPSU:s medlemsförbund fortsätter att studera sätt att rekrytera flera unga arbetstagare och få 
unga medlemmar att bli aktiva i sina organisationer. Ryska förbundet för bostäder och 
allmännyttiga verk ALSWU t.ex. har 48 ungdomsråd i sina regionala organisationer, som ger ett 
sätt för unga medlemmar att engagera sig i avtalsförhandlingar och andra väsentliga fackliga 
verksamheter. 
 
 

Otrygg anställning  

Våra medlemmar i Ryssland lyckades få betydande framgångar när arbetarrörelsen i landet 
välkomnade ny lagstiftning som ska lägga betydande band på bemanningsföretagsarbete. 
Lagen, som träder i kraft i januari 2016, innebär att arbetsgivare bara får använda 
bemanningsföretag under speciella omständigheter, och att förmedlingarna måste följa allt 
strängare regler.  
 
EPSU deltog i en grupp europeiska fackliga federationer, som tillsammans med EFS lyckades få 
medel från EU-kommissionen för ett stort nytt projekt på 18 månader om otrygg anställning. 
Projektet ska granska möjligheterna för ny EU-lagstiftning om att öka skyddet mot otrygg 
anställning och möjligheterna för en europeiska facklig kampanj om ärendet. 
 
 

Rekrytering och organisering  

Rekrytering och organisering har flyttat uppåt på EPSU:s agenda i och med motionen som 
antogs av kongressen i maj (”Fler gör mer”, som de nordiska förbunden lagt fram). Frågan 
debatterades på valkretsmöten i Central- och Östeuropa under andra halvåret, och ett 
seminarium planeras tillsammans med Europeiska fackliga institutets utbildningsavdelning i 
början av 2015. Flera medlemsförbund deltog i ett nyttigt meningsutbyte om rekrytering och 
organiseringsstrategier samt taktik, som arrangerats av EPSU:s svenska medlemsförbund.  
 
EPSU har också beställt ett faktablad om rekrytering och organisering med bra exempel från 
olika länder i Europa, som planeras vara färdigt i tid för styrelsemötet under våren 2015. 
 
 

Energi 

Arbetsprogrammet för den sociala dialogen inom elektricitetsbranschen fastställdes i 
december. Det är främst inriktat på energiövergång, god, rättvis sysselsättning för ungdomar, 
och företagens sociala ansvar. Diskussionerna om en kvalitetsram för praktikplatser fortsatte i 
kommittén (www.epsu.org/r/99).  

http://www.epsu.org/a/10830
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Sydösteuropeiska energigemenskapen för samman Europeiska unionen och ett antal länder i 
sydöstra Europa. Fördraget som grundar gemenskapen löper ut 2015, och flera möten hölls 
2014 som övervägde dess framtid. EPSU har för sin del, men också tillsammans med 
federationen industrAll federation och arbetsgivarna, understrukit vikten av att integrera 
samförståndspromemorian om energigemenskapens sociala aspekter i fördraget. De yrkade 
också på att stärka den sociala dialogen och det sociala ekonomiska rådets struktur 
(www.epsu.org/a/10270 och www.epsu.org/a/10700).  
 
Energibranschen genomgår stora utmaningar som når sin kulmen särskilt i Tyskland, där 
företag redan håller på med omfattande omstruktureringar. En kombination av globala 
energitrender, teknisk innovation, en lång period med svag efterfrågan på energi, låga 
grossistpriser och ett uppsving av förnybara energikällor har tillsammans bidragit till en 
energiomställning och förhandlingar inom det multinationella företaget E.ON har varit ett 
viktigt exempel, där fackföreningar lyckats få sysselsättningsgarantier 
(www.epsu.org/a/10994).  
 
 

Avfall 

Avfallsindustrin är mitt uppe i en omställning till en grön kretsloppsekonomi. EPSU och dess 
medlemsförbund vill gärna spela sin roll för att säkra att nya ”gröna” arbetstillfällen blir 
anständiga arbetstillfällen. Frågan debatterades på ett seminarium som gemensamt 
arrangerades av ETUI och EPSU (www.epsu.org/a/10339) och var det centrala inslaget i ETUI:s 
arbetsmiljötidskrift Health and Safety Magazine (HESAMAG #9, www.etui.org/Topics/Health-
Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk).  
 
EPSU deltog i ett europeiskt samråd om kretsloppsekonomin och underströk branschens 
potential för att öka återvinning och skapa hundratusentals nya arbetstillfällen. När den nya 
EU-kommissionen i november hotade med att ta tillbaka paketet om kretsloppsekonomin från 
arbetsprogrammet 2015 skrev EPSU under ett öppet brev, tillsammans med andra, som 
fördömde förslaget. Brevet undertecknades bl.a. av ett stort antal organisationer som 
handskas med avfall och miljötjänster, inklusive de två största arbetsgivarorganisationerna,  
FEAD och MWE. Det pekade särskilt på att ett fullständigt genomförande av den aktuella EU-
lagstiftningen om avfall tillsammans med en mer ambitiös avfallspolitik skulle skapa över 
580,000 jobb, öka den årliga omsättningen på EU:s avfallshantering och återvinningsbransch 
med €42 miljarder och spara €72 miljarder om året i avfallshanteringskostnader 
(www.epsu.org/a/10995). 
 
 

Multinationella företag  

EPSU fortsätter att arbeta med medlemsförbund och europeiska företagsråd (EWC) i ett antal 
stora multinationella företag inom allmännyttiga verk och vården, samtidigt som vi funderar på 
möjligheterna med att utveckla denna verksamhet och hjälpa till att starta EWC i andra 
företag, i synnerhet med prioriterad inriktning på multinationella avfallsföretag i Spanien och 
Tyskland.  
 
EPSU och den fackliga federationen industriAll tecknade i november ett europeiskt avtal om 
välmående på arbetsplatsen med den multinationella koncernen GDF SUEZ. Avtalet syftar till 
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att förbättra livskvaliteten på arbetet, genom att se på olika aspekter av arbetets innehåll och 
arbetsvillkor, möjligheter till yrkesutveckling, organisatoriska förändringar och balans mellan 
arbete och fritid. Avtalet inrättar en ram som möjliggör kontinuerlig förbättring av 
livskvaliteten på arbetet i alla länder och enheter, genom social dialog och alla intressenters 
engagemang. Det är ett tillägg till de åtaganden som redan gjorts under tidigare europeiska 
avtal om arbetsmiljö och jämställdhet, och ska tillämpas på alla dotterbolag till GDF SUEZ. 
Vidare lovar koncernen att främja avtalet hos sina leverantörer och underleverantörer och att 
uppmuntra dem att tillämpa avtalets principer på sina egna medarbetare.  
 
 

Vård och sociala tjänster  

Arbetsmiljön var den främsta frågan som vi tillsammans med sjukhusarbetsgivarna i den 
branschvisa sociala dialogen samarbetade om, och båda sidor gick med i ett stort europeiskt 
projekt (se avsnittet om arbetsmiljö). Att rekrytera och hålla kvar medarbetare och 
yrkesutveckling är också viktiga ärenden i kommittén. Arbetet med yrkeskvalifikationer 
fortsatte, som uppföljning av direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer, och 
EPSU bidrog till kommissionens samråd om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, bl.a. 
EFS, ETUCE och EPSU skrev gemensamma brev för att försöka säkerställa att fackförbunden får 
delta i berörda uppföljningar, bl.a. att utarbeta gemensamma utbildningsramar. 
 

Vårdbiträdens roll och utbildning blev föremål 
för debatt efter en studie som gavs ut av EU:s 
generaldirektorat för hälsa, GD SANCO, med 
hänsyn till studiens innehåll och 
rekommendation (http://hca-network.eu/), 
som undersökt vårdbiträdens grund- och 
yrkesutbildningskrav. En liten arbetsgrupp 
inrättades för att följa och påverka ett annat 
projekt som bekostas av GD SANCO (som 
troligen börjar före slutet av 2014) och ska 
utforska möjligheterna och innehållet i en 

eventuell framtida gemensam utbildningsram för vårdbiträden. EPSU gjorde en omfattande 
analys av rapporten och utarbetade ett diskussionsunderlag, som lyfter fram några 
gemensamma synpunkter och krav på framtida politiskt arbete gentemot EU-kommissionen. 
 
Arbetsprogrammet för sociala tjänster och sjukvård finns på: www.epsu.org/a/11210 och 
ytterligare upplysningar och handlingar på: www.epsu.org/r/2.  
 
 

Sociala tjänster 

Diskussionerna, som pågått sedan länge om möjligheter för en social dialog inom branschen 
sociala tjänster på europeisk nivå fortsatte med ett annat av EU-kommissionen bekostat 
projekt (PESSIS II), som gav möjlighet till meningsutbyten med medlemsförbund och 
arbetsgivare inom branschen (www.epsu.org/r/684). Många frågor återstår att besvaras i 
denna debatt, inte minst arbetsgivarnas representativitet i den ideella sektorn, och vilken roll 
som spelas av existerande sociala dialogkommittéer i sjukhus och kommunala och regional 
förvaltningar. Dessa och andra frågor kommer att fortsätta att diskuteras i arbetsgruppen för 
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sociala tjänster, plus ett eventuellt informellt samarbete om bestämda ärenden med 
arbetsgivarorganisationen Social Services Europe. Det klargjordes på styrelsemötet i november 
att sekretariatet inte söker ett mandat att inrätta en branschvis social dialogkommitté för 
sociala tjänster, utan snarare vill fortsätta diskussioner med nätverk på EU-nivå för icke 
vinstdrivande arbetsgivare, som söker samarbete om speciella politiska ärenden. Bland dessa 
ingår t.ex. hållbar offentlig upphandling, och ämnen som att rekrytera och hålla kvar 
medarbetare, yrkeskvalifikationer, kompetens och färdigheter, arbetsmiljö och etisk 
rekrytering. Diskussioner ska också fortsätta med andra arbetsgivare. 
 
Löner och villkor för dem som arbetar inom sociala tjänster var föremål för projektet WICARE, 
som genomfördes under året av arbetsforskningsinstitutet AIAS på Amsterdams universitet. 
EU-kommissionen bidrog med medel för projektet, men EPSU gav ytterligare medel så att ett 
antal länder utanför EU kunde omfattas, inklusive Armenien, Azerbajdzan, Vitryssland, 
Kazakstan, Ryssland och Ukraina (www.epsu.org/r/682). Svarsfrekvensen från några av dessa 
länder var mycket hög och ett antal detaljerade landrapporter utarbetades. Projektet tog fram 
aktuell information om det omfattande problemet med låga löner inom branschen, täckning av 
avtalsförhandlingar och utbildningsnivå, vilket lyfte fram viktiga frågor för medlemsförbund att 
följa upp på hemmaplan. 
 
Barnomsorg var ett viktigt ämne för diskussion på båda mötena med arbetsgruppen om sociala 
tjänster och förblir en central fråga vi ska arbeta med under 2015. 
 
Arbetsprogrammet för sociala tjänster finns på: www.epsu.org/a/11212  och övrig information 
och möteshandlingar på: www.epsu.org/r/218.  
 
 

Kommunala och regionala förvaltningar  

Eurofound ska i början av 2015 åt EU-kommissionen ge 
ut en ny rapport, som bekräftar att EPSU och 
arbetsgivarorganisationen CEMR över hela EU är de 
största företrädarna för branschens anställda och 
arbetsgivare. Båda har som medlemmar flertalet 
nationella organisationer med en roll i partsförhållandet 
i sektorn kommunala och regionala förvaltningar i de 
medlemsstater, som ingick i studien. EPSU täcker 71 % 
(www.epsu.org/a/10990). 

 
Mot slutet av året hade EPSU ett sammanträffande med Karl-Heinz Lambertz och Chiara 
Malagodi, ordförande respektive biträdande generalsekreterare i socialdemokratiska 
partigruppen i Regionkommittén. Mötet var ett tillfälle att diskutera aktuella ärenden 
beträffande offentliga tjänster och krav på offentliga investeringar i Europa, såväl som om den 
sociala dialogens roll i kommunala och regionala förvaltningar, samt för att skapa bättre 
kontakter med regionkommittén för framtida verksamheter (www.epsu.org/a/11042).  
 
Arbetsmiljö, inklusive våld från utomstående, och omstrukturering stod på dagordningen 
under året, samt överläggningar med CEMR om den sociala dialogkommittén, som också 
enades of gemensamma riktlinjer om migration (se avsnittet om migration). 
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Under 2014 diskuterades arbetsprogrammet för fasta kommittén för kommunförvaltning, som 
godkändes i februari 2015 (www.epsu.org/a/11165). 
 
Den sociala dialogens arbetsprogram antogs vid plenarmötet i december 
(www.epsu.org/a/11164) och ytterligare upplysningar om den branschvisa sociala dialogen 
finns på: www.epsu.org/r/73.  

Nätverket för brandmän  

Arbetsmiljö och arbetstid fortsätter att vara några av de 
viktigaste frågorna som nätverket för brandmän 
handlägger. Nätverket sammanträdde i Glasgow på Fire 
Service Training Centre i oktober 
(www.epsu.org/a/10826). Mötet diskuterade också ett 
nytt system för nödsamtal, som skulle kunna minska 
risker för brandmän vid vägolyckor med fordon som 
transporterar farligt gods. Nätverket antog uttalanden 
om handelsförhandlingarna om TTIP 
(www.epsu.org/a/10870) och om inverkan av 

åtstramningar på brandtjänster. Mer information om nätverket för brandmän finns här: 
www.epsu.org/r/315.  

 

Stats- och europeisk förvaltning   

Arbetsmarknadens parter i statsförvaltningars branschvisa sociala dialogkommitté var under 
året engagerade i ett av EU-kommissionen bekostat projekt, som studerade utbudet av 
offentliga tjänster för utsatta människor. Projektet var en uppföljning av deras ramavtal som 
slöts 2012 om tjänster av god kvalitet, och fokuserade särskilt på tjänster för asylsökande, 
arbetslösa ungdomar och pensionärer med låg inkomst (www.epsu.org/a/10945). Den sista 
projektkonferensen ägde rum i november med 90 delegater från 15 EU länder och Georgien, 
samt Frankrikes civilminister Marylise Lebranchu. Ett gemensamt uttalande antogs som 
underströk att t.o.m. under svåra sociala och ekonomiska tider kräver den offentliga tjänstens 
värderingar en social dialog mellan fackliga organisationer och arbetsgivare, tillräckliga 
resurser och samråd med dem som utnyttjar tjänsterna (www.epsu.org/r/569). 
 
Samtidigt som kommissionens samråd om tre direktiv om arbetstagares rätt till information 
och samråd ännu inväntas fortsatte arbetsmarknadens parter inom statsförvaltningar att 
överlägga om möjligheten att etablera gemensamma EU normer om information och samråd 
för offentliganställda, med utgång från ett underlag om nationella bestämmelser och praxis, i 
syfte att utarbeta en gemensam text. Ett första textutkast skickades ut i slutet av året i avsikt 
att inrätta en redaktionsgrupp, som ska granska texten i detalj.  
 
I år gick Tyskland, Österrike och Portugal med i arbetsgivarnas plattform EUPAE, som 
observatörer, och antalet statsförvaltningar uppgår nu till 15. 
  

http://www.epsu.org/a/11165
http://www.epsu.org/a/11164
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/10826
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/10945
http://www.epsu.org/r/569
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Kriminalvård  

Under 2014 fokuserade EPSU:s nätverk för kriminalvård på ett projekt som drivs av en av 
EPSU:s rumänska medlemsförbund, SNLP/Publisind, som fått medel av norska staten för att 
hjälpa till att återupprätta social dialog i Rumänien, särskilt löneförhandlingar, genom 
utbildning, organisera fler medlemmar i facket, gemensamma överläggningar med 
kriminalvårdsförvaltningen och ett utbyte av nyttig praxis med EPSU:s medlemsförbund 
(www.epsu.org/a/9635).  
 
 

Organisatoriska ärenden  

Medlemskapsändringar  

Medlemskap  

Förbund Land 
Antal 

medlemmar 

NYA MEDLEMMAR  

Federacja Zwiazkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia ia Pomocy 
Spolecznej (FZZPOZPS) 

Polen 5000 

Azerbaijan Trade Union Republican Committee of water economy workers 
(ATURCWEW) 

Azerbajdzan 10500 

Republican Union of Professional Organisations of the Workers of State Enterprises, 
of Municipality Authorities and Public Services of Armenia (RBUPOWSE) 

Armenien 6853 

UTTRÄDEN  

Danmarks Jurist och økonomforbund (DJOEF) Danmark 16000 

Tekniikka ja Terveys (KTN) Finland 15000 

Ekonomi  

Budgeten för 2014 (som antogs i november 2013) 
uppvisar ett underskott. Den slutliga budgeten ska 
diskuteras på vårens styrelsemöte 2015. 
Budgetförslaget för 2015 presenterades vid 
styrelsemötet i november i ett omarbetat format, 
som kopplar ihop utgifter närmare med bestämda 
verksamhetsområden. Styrelsen erkände att somliga 
medlemsförbund i EPSU har svåra ekonomiska 
utsikter, samtidigt som beslut fattades att öka 
medlemsavgiften under de kommande tre åren 

(€0.02  2015 och €0.01 under både 2016 och 2017). Finansarbetsgruppen fick i uppdrag att 
studera vilka sätt det fanns att balansera budgeten 2018 och 2019.  

Personal  

Flera förändringar ägde rum under året beträffande personalen. De viktigaste var, förutom att 
Carola avgick som generalsekreterare, var att styrelsen utsåg Penny Clarke till EPSU:s 
biträdande generalsekreterare, och att Viviane Vandeuren gick i pension. Penny, som 
efterföljer Jan Willem, började på EPSU med kommunala och regional förvaltningar, och har 

http://www.epsu.org/a/9635
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varit ansvarig för EU-politik sedan 2007. Viviane gick i pension efter att under 20 år ha skött 
EPSU:s ekonomi. Hennes bidrag till EPSU:s verksamhet har varit ovärderlig, då hon på ett 
strängt professionellt sätt handskades med organisationens ekonomiska system och effektivt 
tog tag i många både gamla och nya utmaningar, inklusive finansiering av kontorslokalerna, 
som inköptes 2012. 
 
Carola tog på sig en ny roll som särskild rådgivare, som fortsätter fram till avtalets slut i 
december 2015. 
 
Tyvärr fick EPSU lov att säga farväl till en medarbetare på kontoret, Lia Tiberini, som sades upp.  
 

Flera nya medarbetare anställdes under året, Jessica 
Prairial och Mounia Boudhian på kontoret, och Anaïs 
Arcon Diaz på ekonomiavdelningen. Emmanuel 
Charles, som arbetat med administrativa uppgifter 
sökte och fick en ny tjänst på den politiska 
avdelningen, med ansvar främst inom sociala tjänster.  
 
EPSU har under årens lopp haft nytta av värdefulla 
bidrag som gjorts av praktikanter, och 2014 blev inget 

undantag. Patrick Orr från Storbritannien, Lena Chapiro från Frankrike, Muleka Kamanisha från 
Tanzania och Georgia Matos Pinto från Belgien gav oss alla värdefull hjälp under det gångna 
året. 

Samgåendet EPSU-PSI Europa  

Samgåendet mellan EPSU och PSI Europa trädde i kraft i januari 2010. På styrelsemötet i 
februari beslöts att som alternativ till den föreslagna kongressmotionen från Norden och ryska 
medlemsförbundet ALSWU, en ram utarbetas för att diskutera en fortsatt utvärdering av 
samgåendet, och godkänns på mötet i april. De fyra valkretsmötena i regionen och även 
samarbetskommittén, som sammanträdde i London i oktober, fortsatte att diskutera frågor 
beträffande samgåendet och en effektiv integrering av medlemsförbund från östra Europa i 
EPSU:s organ och verksamheter. 
 
 

Central- och Östeuropa  

Ryssland och Centralasien 

Ryssland och Centralasiens valkretsmöte ägde rum i Moskva, Ryssland, den 16-17 september 2014 
(rapport från mötet: www.epsu.org/a/10557). Företrädare från EPSU:s medlemsförbund i 
Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland och Tadzjikistan informerade om arbetet i regionen med fackliga 
rättigheter, social dialog, avtalsförhandlingar och löner, privatisering och liberalisering, och 
speciellt om hur fackliga organisationer reagerar, alternativ och gemensamma åtgärder som 
vidtagits av medlemsförbund.  
 
Under året deltog medlemsförbund i aktiviteter på federal nivå, bl.a. i departementsstyrelser, i 
möten med industrimyndigheter, i statliga verkens arbete över hela landet, förberedde lagförslag 

http://www.epsu.org/a/10557
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och bestämmelser om branschvisa reformer, medverkade i utfrågningar i riksdagen, 
rundabordsmöten, departement och utredningsinstitut, och deltog i nationella färdighetstävlingar. 
 
Mötet diskuterade EPSU:s arbetsplan efter kongressen i maj, och de anslutna förbundens 
medverkan i EPSU:s stadgeenliga organ och andra verksamhetsstrukturer, ekonomiska frågor, 
rekrytering av nya medlemsförbund och medlemsavgifter. Följande frågor, bl.a., identifierades för 
gemensamt arbete: reallöneökning, migration (intern och extern), handelsfrågor – 
Världshandelsorganisationens och Tullunionens roll, BRICS länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, 
Kina, Sydafrika), fackliga rättigheter, och att rekrytera, organisera och hålla kvar medlemmar 
(särskilt unga arbetstagare). Medlemsförbunden uppmuntrades att engagera sig i arbetet med 
EPSU:s stadgeenliga organ, och att föreslå punkter på dagordningen av betydelse för dem.  
Medlemsförbund i regionen deltog under året i ett antal projekt (se listan på EPSU:s evenemang). 

Centraleuropa och västra Balkan  

Anslutna förbund i valkretsen Centraleuropa och västra Balkan sammanträdde i Budapest, 
Ungern, den 8-10 september (mötesrapport: www.epsu.org/a/10556) och diskuterade hur den 
globala finansiella och ekonomiska krisen fortsätter att påverka regionen. Mötet konstaterade 
att det i somliga länder var en stor utmaning att den sociala dialogen var svag eller obefintlig, 
och diskuterade hur medlemsförbunden skulle bättre kunna samordna sin verksamhet, både 
nationellt och internationellt.  
 
Mötet tog upp EPSU:s arbetsprogram, som baseras på beslut som fattades på kongressen i 
maj, och debatterade också under en särskild del av sammanträdet frågor gällande hur man 
ska rekrytera, hålla kvar och organisera medlemmar.  
 
Ekonomiska bidrag har, tack vare ett förslag som godkändes av kongressen, gjorts till EPSU:s 
konto för bistånd åt medlemsförbund i Serbien, Bosnien-Hercegovina och Kroatien till stöd för 
deras medlemmar som påverkats av de värsta översvämningarna på över 100 år. Mötet 
bestämde hur medlen skulle fördelas. 
 
Under året medverkade förbund i regionen i flera projekt och möten (se listan på EPSU:s 
evenemang), bl.a. några som får stöd av svenska och österrikiska fackförbund och klubbar:   

 regionalkonferens om utvandring av vårdpersonal, som organiserats av Federation of 
Health Trade Unions of Kosovo, (Priština, Kosovo, 3-4 juni, finansierat av svenska 
medlemsförbund); 

 3:e mötet med det internationella projektet för offentliganställdas förbund om 
ömsesidigt samarbete, som organiserats av österrikiska, tjeckiska och slovakiska 
förbund (Prag, Tjeckien, 23-24 oktober, finansierat av fackklubbar); och 

 Balkankonferens om facklig organisering, uppbyggnad av kapacitet, rekrytering av 
medlemmar och ömsesidigt och internationellt samarbete, för medlemsförbund i 
länder från f.d. Jugoslavien (Belgrad, Serbien, 10-11 november, finansierat av svenska 
medlemsförbund). 

Nordöstra Europa  

Nordöstra Europas valkretsmöte hölls den 1-2 september 2014 i Yerevan, Armenien, med en 
inriktning på konsekvenserna av den finansiella och ekonomiska krisen, den aktuella politiska 

http://www.epsu.org/a/10556
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utvecklingen i regionen och verkställande av besluten som fattats av EPSU:s kongress i maj 
(rapport från mötet: http://www.epsu.org/a/10565).   
 
Förutom svåra ekonomiska problem förblir privatisering ett stort hot mot arbetstagares 
rättigheter och intressen. Medlemsförbunden har sett en samordnad satsning av krafter som 
förordar privatisering lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Deltagarna diskuterade också hur 
offentliga tjänster kommer att påverkas av de olika handelsavtalen som drivs av EU. Andra 
frågor som prioriterades var bl.a. avtalsförhandlingar och fackliga rättigheter i regionen, 
fackligt medlemskap, och att rekrytera och organisera ungdomar i facket.  
 
Deltagarna stödde förslag om branschvisa möten som kollegor från andra regioner får delta i. 
Mötet vidtog också en åtgärd utan motstycke, och beslöt att under 2015 organisera ett möte 
med representanter från alla länder i Ukraina, att koppla samman det med workshops för olika 
branscher med fokus på  “Att organisera fackligt under kristider” och att utnyttja de 
begränsade medlen som fanns för detta möte.  
 
Flera deltagare uttryckte också en önskan att locka ledamöter av EPSU:s fasta kommittéer till 
dessa workshops för att lära känna deras erfarenheter av att bekämpa åtstramningspolitik, 
lönestopp, sänkta löner och socialförsäkringar. Medverkan i de fasta kommittéerna 
förespråkades också. 
  
De ukrainska förbunden, som så gott som alla förlorat sina kontor, sin utrustning och sina 
handlingar på grund av eldsvådan i huvudbyggnaden, uttryckte sitt särskilda tack till alla som 
gett ekonomiskt stöd till återuppbyggnaden av fackföreningshuset i Kiev, och att de beviljats 
befrielse från att betala medlemsavgifter under 2014.  

Sydöstra Europa  

Medlemsförbund från regionen sammanträdde i Sofia den 19-20 juni 2014 (rapport från 
mötet: http://www.epsu.org/a/10405). Korruption och privatisering/outsourcing fortsätter 
som en av de främsta utmaningarna för EPSU:s förbund i regionen. Inverkan av privatisering 
speglades mest tragiskt i olyckshändelsen som dödade 301 människor i maj 2014 i en gruva i 
Soma, i Turkiet. Undersökningen avslöjade att minskade tillverkningskostnader efter 
privatiseringen lagt grunden till dessa tragiska händelser.  
 
Facken fortsätter att ställas inför rättsliga restriktioner beträffande fackliga och 
arbetstagarrättigheter, som gör det svårare för fackföreningarna att hålla kvar sina 
medlemmar. Det finns också bevis för hotelser och tryck på fackliga ledare och medlemmar. I 
Turkiet ställdes över 500 medlemmar i facket, som deltagit i protester 2014, inför rätta för att 
ha brutit mot lagen om offentliga protester.  
 
De flesta förbunden i regionen har rekryterings- och organiseringskampanjer på gång, men 
deras uppgifts görs mycket svår på grund av de allvarliga restriktioner mot fackliga rättigheter 
som införts under de senaste åren. Ett annat stort ändamål för facken är att stärka social 
dialog och avtalsförhandlingar genom att främja bättre lagstiftning och ett mer fungerande 
system för partnerskap på arbetsmarknaden. 
 
Mötet diskuterade EPSU:s arbetsprogram, med utgång från motionerna som antogs på 
kongressen i maj.  

http://www.epsu.org/a/10565
http://www.epsu.org/a/10405
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Förutom de möten som finns med i avsnittet för EPSU:s evenemang arrangerades bl.a. i 
regionen sydöstra Europa fyra möten som del av projektet PSI/FNV-Abvakabo om att stärka 
den sociala dialogen i Moldavien (20-21 mars, 6-7 maj, 21-23 oktober and 3-4 december), en 
EPSU delegation till Turkiet (1-2 juli, Ankara) och ett årligt utvärderingsmöte för projektet om 
anständigt arbete med PSI-Kommunal-Vision (december). 
 
På mötet lyfte förbunden fram behovet av:  

 ett gott samarbete mellan offentliganställdas förbund regionalt och på europeisk nivå, 
i samband med den nationella utvecklingen, som i hög grad påverkas av externa 
faktorer, som de internationella finansinstitutionerna, multinationella företag och EU:s 
politik  

 aktiviteter/ kampanjer om fackliga rättigheter, social dialog och avtalsförhandlingar   

 regional branschvis verksamhet, som tillåter mer inriktade meningsutbyten och mer 
konkreta medel för samarbete  

 verksamhet för kvinnor och ungdomar, samt   
 aktiviteter/kampanjer om att rekrytera och hålla kvar medlemmar i fackföreningar. 
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Viktiga dokument som gavs ut 2014 

Work programmes 

 EPSU work programme 2015-2019, adopted by the EPSU Executive Committee, 
November 2014 (EN/FR/DE/ES/RU/SV) http://www.epsu.org/a/10988  

 New work plan Social Dialogue Committee Central and General Administration 2014-
2015, adopted in March 2014, (EN/FR) www.epsu.org/a/10726 

 
EU policy 

 Social Dialogue Committee  Central and General Administration,  response to EC public 
consultation on strategy 2020, October 2014 (FR), http://www.epsu.org/r/569 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package 
endorsed by the Executive Committee February 2014 (EN) www.epsu.org/a/10028  

 New EU Directive a step forward for green and social public procurement 
Press release, Network for Sustainable Development in Public Procurement, January 
2014 (EN) http://www.epsu.org/a/10125 

 The path to sustainable development: For a people-friendly public administration! 
April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10342  

 
Women and gender equality 

 Women’s representation in EPSU and affiliates, report updated September 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10735  

 Joint Recommendations towards closing the gender pay gap - European Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations, September 2014 
(EN/FR) www.epsu.org/a/10847  

 WGEC Work programme 2014-2016/7 – Work programme for the mid-term period 
2014-2016/7, adopted at the WGEC meeting 10-11 September 2014 
www.epsu.org/a/10734  

 EPSU Statement on International Women’s Day – 8 March 2014 - Trade Union Action is 
key to reduce gender pay inequality in Europe www.epsu.org/a/10263  

 
Migration 

 Joint Guidelines Migration and Strengthening anti-discrimination in Local and Regional 
Governments, September 2014 (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  www.epsu.org/a/10754  

 Strengthening Migration and Anti-Discrimination in Local and Regional Government 
Joint  Guidelines CEMR/EPSU September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10753  

Economic governance and austerity 

 The impact of austerity on tax collection: one year later and still going backward, EPSU 
update report by LRG, October 2014 (EN, being translated into FR & ES) 
http://www.epsu.org/a/11046  

 2014 County-specific recommendations on public service issues, July 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10807  

 Country-Specific Recommendations for Health, Elderly and Child Care – Implications for 
Trade Union Work, April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10360  
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http://www.epsu.org/a/10754
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 EPSU Statement No to austerity - invest in our fire and rescue services, October 2014 
(EN) www.epsu.org/a/10866  

 
Public spending and public services 

 Why we need public spending, EPSU-PSI Study, PSIRU, May 2014 (EN/FR) 
www.epsu.org/a/10489  

 Public and private sector efficiency, May 2014 (EN) www.epsu.org/a/10469  
 
Trade 

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) joint call from civil society 
organizations for transparency from the European Commission in its trade 
negotiations, April 2014 (EN only) www.epsu.org/a/10341   

 EPSU Firefighters Statement on TTIP, October 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10870  

 
Health and safety 

 Joint HOSPEEM-EPSU Statement on the new EU occupational safety and health policy 
framework, Joint Statement, December 2013/February 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10168 

 
Corporate social responsibility 

 EURELECTRIC/industriAll Europe/ EPSU First follow-up of Joint position on the social 
aspects of Corporate Social Responsibility, Positive actions on Training/Health & 
safety/Equal opportunity & Diversity, January 2014 (EN) www.epsu.org/a/10129  

European elections 

 EP elections May 2014 - EPSU briefing, December 2013 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
www.epsu.org/a/10083  

Congress resolutions 
 June 2014 www.epsu.org/a/10625  

Web page for key documents: http://www.epsu.org/r/421 
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EPSU:s evenemang 2014 

Congress 2014 

20-23/05 EPSU Congress Toulouse 

Executive Committee 

21/01 Congress Resolutions Committee Brussels 

11-12/02 Executive Committee Brussels 

1/04 Executive Committee Brussels 

23/09 Finance Working Group Brussels 

3/10 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

4-5/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

28/01 Utilities Standing Committee Luxembourg 

27/01 European Works Council Coordinators Network Luxembourg 

16-17/02 ECI right2water with Commission and Parliament Brussels 

3/03 Social Dialogue Committee (SDC) Electricity Working Group Brussels 

13/06 SDC Electricity Working Group Brussels 

29/09 European Works Council Coordinators Network Brussels 

30/09 Utilities Standing Committee Brussels 

1/12 SDC Electricity Plenary Brussels 

Local & Regional Government 

21/01 Local and Regional Government Standing Committee Luxembourg 

12/02 SDC LRG Working Group Brussels 

23/06 SDC LRG Working Group Brussels 

17/09 SDC LRG Working Group Brussels 

7/10 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

27-28/10 Firefighters Network Glasgow 

16/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

22/01 Social Services Working Group Luxembourg 

23/01 Health and Social Services Standing Committee  Luxembourg 

6/03 SDC Hospitals Working Group Brussels 

23-24/06 Health care in SEE Bucharest 

24/06 Preparatory meeting health and safety issues Brussels 

25/06 SDC Hospitals Working Group Brussels 

22/09 PESSIS II Project - Informal TU contact meeting Brussels 

23/09 PESSIS II Project - Final Conference Brussels 

27-28/09 Sharp injuries meeting Lithuania 

1/10 SDC Hospitals Working Group Brussels 

8/10 Social Services Working Group Brussels 

9/10 Health and Social Services Standing Committee  Brussels 

10+17+28/10 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Stockholm + Milan 

7/11 Who Cares project final conference (organized by ETUC) Brussels 

12/11 SDC Hospitals OSH Project Steering Group  Brussels 

18/11  WICARE final conference (organized by AIAS) Amsterdam 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European Administration 

4/02 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

24/03 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

6/04 Tax Justice meeting Chisinau 
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12/06 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

20/06 EUPAN/TUNED Athens 

30/09 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

1/10 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

6-7/11 Final Conference SD NEA project: Quality Administration for 
people in a vulnerable situation 

Paris 

25/11 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

3-5/12 EUPAN/TUNED Roma 

Gender Equality 

10-11/09 Women’s and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

4/09 CB project meeting : Working Time Brussels 

18/09 CB project meeting: Economic Governance Brussels  

Working Time 

4/09 Working Time in the Public Services next steps for the Directive Brussels 

Youth 

11-13/04 Seminar Youth involvement  in trade unions Bilovice 

14-16/10 Youth seminar on motivation Dushanbe 

17-19/10 Seminar Youth involvement in trade unions Pavlov 

Constituencies 

26-27/03 Energy meeting Teslic 

20/05 Legislation and trade union capacity Latvia 

19-20/06 South East Europe Constituency Sofia 

20/06 Recruitment & Organising workshop Sofia  

20/06 TU Capacity Latvia 

25-26/06 Protection of environment seminar Neum 

1-3/09 North East Europe Constituency meeting Erevan 

8-11/09 Health and Safety (for Central Asian affiliates) Bishkek 

8-10/09 Central and Eastern Europe Constituency Budapest 

12-13/09 Decent work through Social Dialogue Lithuania 

16-17/09 Russia and Central Asia Constituency Moscow 

19-20/09 Restructuring in spa sector Lázně Jeseník 

23-26/09 Training of TU moderators Genischesk  

27-30/09 Migration Odessa 

1-2/10 Trade Union values & membership Kiev 

8-9/10 Energy Round Table Montenegro 

21/10 Health and safety Minsk 

11-12/11 Health and safety Kiev 

29-30/11 TU rights & working conditions Kiev 

30/11 PS membership in WTO & Tripartite system of regulation Moscow 

3/12 Quality public services Kharkhiv 

9/12 Trade union values Kiev 

18/12 Workers rights = priorities Kiev 

Other 

16/12 EPSU-PSI Cooperation Committee Brussels 

Staff 

2/04 Full Staff (a.m) Brussels 

26/06 Full Staff with new President Brussels 

6/11 Full Staff (a.m) Brussels 

ETUC 

6/02 ETUC Steering Committee  Brussels 

11-12/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 
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4/04 ETUC Eurodemo Brussels 

15-16/04 ETUC Women’s Committee Brussels 

11-12/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16/09 ETUC Steering Committee Copenhagen 

21-22/09 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

2-3/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

24-25/06 PSI Executive Board Geneva 

12-13/11 PSI Steering Committee Geneva 



 

 

 
 
  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
www.epsu.org 

EPSU is the European Federation of Public 

Service Unions. It is the largest federation of 

the ETUC and comprises 8 million public service 

workers from over 275 trade unions; EPSU 

organises workers in the energy, water and 

waste sectors, health and social services and 

local and national administration, in all 

European countries including in the EU’s 

Eastern Neighbourhood. EPSU is the recognized 

regional organization of Public Services 

International (PSI). 

 

For more information on EPSU 

and our work please go to: 

www.epsu.org 
 


