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Ref. CFP/cb 

Kontaktperson: Carola Fischbach-Pyttel 

 

Bryssel, 17 december 2013 

 
 

På väg mot EPSU:s 9:e kongress i maj 2014 
 
Bästa kolleger, 
 
När det här brevet skickas ut i slutet av 2013 har allmänheten riktat uppmärksamheten 
mot de pågående protesterna i Kiev, Ukraina. Vi uppmanar myndigheterna att avstå 
från polisvåld eller annat våld mot fredliga demonstranter som innefattar många 
studenter och arbetstagare.  
Vi stödjer ukrainska fackförbunds krav på en nationell rundabordskonferens där alla 
intresserade parter i samhället kan delta, inklusive fackförbunden. Vi kommer att 
samarbeta med våra medlemsförbund i Ukraina för att hjälpa till att förklara vad en 
närmare koppling till EU skulle innebära och fackförbundens roll i sådana processer. 
Om de ukrainska myndigheterna skulle besluta att underteckna ett djupgående och 
omfattande frihandelsavtal med EU förväntar vi oss att EU-institutionerna hjälper 
landet, även ekonomiskt, att utveckla sina offentliga tjänster och industriella bas.  
www.epsu.org/a/10054 De senaste nyheterna är att EU-kommissionen har avbrutit 
förhandlingarna med Ukrainas regering.  
 
Annat ämne: Över hundra representanter från EPSU:s medlemsförbund samlas den 
här veckan inom ramen för den årliga konferensen om kollektiva förhandlingar för att 
diskutera påverkan och påtryckningar från processen för ekonomisk styrning på löner 
och kollektiva förhandlingar i den offentliga sektorn. Ett antal workshoppar kommer att 
hållas för att titta närmare på hur det ser ut med sysselsättning och utbildning för unga 
människor, lön inom sociala tjänster, löneskillnaden mellan könen, arbetstider, 
produktivitet och decentralisering av kollektiva förhandlingar till exempel. Mer 
information om detta stora evenemang finns på www.epsu.org/a/9130 
 
EPSU:s sekretariat är i full färd med att förbereda nästa EPSU-kongress som, med 
inbjudan från våra franska medlemsförbund, kommer att hållas den 20–23 maj i den 
vackra och sjudande staden Toulouse. Våra franska kolleger arbetar intensivt för att 
välkomna delegater från Europa till sitt land. Mer information finns på 
/www.epsu.org/r/630 
 
EPSU:s verkställande utskott träffades den 26 och 27 november för att beakta 
ändringsförslag till motioner som står i dess namn. Ett cirkulärbrev med dessa 
rekommenderade ändringsförslag kommer att skickas till alla medlemsförbund. Det 
verkställande utskottet valde enhälligt Annelie Nordström från Kommunal till EPSU:s 
vice ordförande. EPSU:s biträdande generalsekreterare Jan Willem Goudriaan 
godkändes som kandidat till posten som generalsekreterare för valet i kongressen. 
Medlemmar i det verkställande utskottet noterade vidare att Annelie föreslogs som 
kandidat till EPSU:s ordförandeskap. Kongressen kommer även att bjudas in att utse 
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medlemmar till det kommande verkställande utskottet samt 2 medlemsrevisorer (se 
kongressens cirkulär nr 5). 
Under hela 2013 fortsatte vi med vår lobbyverksamhet i den pågående omarbetningen 
av direktiven om offentlig upphandling genom att samarbeta med andra 
partnerorganisationer. Direktiven kommer nu att röstas om i början av 2014. Det som 
är positivt är att vi har kunnat förankra rätten för offentliga myndigheter att 
tillhandahålla tjänster direkt i direktivet och koncepten ”internt” och ”offentlig-offentligt 
samarbete” har klargjorts. Alla parter och operatörer i offentligt upphandlade avtal 
måste uppfylla nationell arbetsrätt och kollektivavtal. Det mest ekonomiskt fördelaktiga 
anbudet (MEAT) utgör grunden för avtalskriterierna, till skillnad från lägsta kostnad eller 
pris som tidigare. Vi kunde inte driva igenom vårt krav om en specifik hänvisning till ILO 
C94 och därför kan inte alla kollektivavtal tillämpas. Europaparlamentets kommitté för 
den inre marknaden godkände även direktivet om koncessionskontrakt i september. 
Merparten av bestämmelserna i direktiven om upphandling och koncessioner kommer 
att överensstämma, inte minst fastställandet av ”interna” bestämmelser.  
 
Vi måste nu vara mycket vaksamma på att framstegen vi har åstadkommit inom 
offentlig upphandling inte äventyras av ingåendet av internationella handelsavtal, 
såsom CETA, som ingåtts mellan EU och Kanada i september, där den fullständiga 
texten inte är publicerad ännu (se www.epsu.org/a/10038). 
EPSU organiserade ett seminarium den 15 november i samarbete med EFS, 
österrikiska ÖGB och AK, där representanter från kanadensiska fackförbund deltog. Vi 
kommer att fortsätta med detta arbete och fokusera på ett kommande steg i 
förhandlingarna mellan EU och USA (TTIP). PSI har antagit ett utlåtande om de 
plurilaterala handelsförhandlingarna (TiSA) som kritiserar de tänkbara konsekvenserna 
för offentliga tjänster. http://www.world-psi.org/en/public-services-public-good-psi-
statement-trade-services-agreement-tisa 
 
Ytterligare ett gott exempel på EPSU:s arbete är det om rimlig beskattning. Kampanjen 
”Europa saknar 1 biljon euro: vi vill ha tillbaka dem” har skärpt EPSU:s profil inom 
skattefrågor. EPSU är den enda europeiska fackliga organisationen som representeras 
på en av EU-kommissionens plattformar för god förvaltning i skattefrågor. Den senare 
domineras till stor del av grupperingar av företag/skatterådgivare. Arbetsprogrammet 
för 2014 inkluderar definitionen av gemensamma kriterier för skatteparadis och 
aggressiv skatteplanering.  
EPSU organiserade ett möte den 10 oktober där 40 delegater från 13 länder deltog. 
Det gavs en uppdatering och utvärdering av EPSU:s kampanj för rättvis skatt, i 
synnerhet våra medlemsförbunds aktiviteter. En detaljerad rapport finns på 
www.epsu.org/a/9801 
På mötet gav också en uppdatering om hur skatten på finansiella transaktioner (FTT) 
har utvecklats, där i synnerhet den franska regeringen har minskat sitt stöd för en bred 
och effektiv FTT. Ett gemensamt brev från de franska fackförbunden och 
EFS/ITUC/TUAC har skickats till den franska presidenten Hollande som uppmanar 
honom att fortsätta att stötta den franska regeringen för en effektiv FTT.  
 
Vi skulle vilja tacka för ert deltagande i den europeiska aktionen ”Arbetsplatser mot 
åtstramning – det finns alternativ: Offentliga tjänster, rättvis skatt och kollektiva 
förhandlingar” som vi organiserade i oktober. Med hjälp av bilder från era arbetsplatser 
har ni visat att Europas offentliganställda och fackförbund har ett gemensamt 
meddelande till Europeiska rådet som träffades den 24 och 25 oktober. Vi måste få ett 
avslut på åtstramningar och fokusera på alternativ som investeringar i offentliga 
tjänster och infrastruktur för att hjälpa ekonomier att växa, ge vård av god kvalitet och 
hantera orättvisor. Bilderna är en virtuell massdemonstration och en levande illustration 
av att arbetstagare vill ha en förändring. Mer information finns på 
www.epsu.org/a/9834. Vi skulle vilka använda era foton till andra syften och möjliga, 
framtida aktioner. Hör av er om ni har några invändningar. 
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Vi har framgångsrikt slutfört Det europeiska medborgarinitiativet ”Vatten är en mänsklig 
rättighet!” i september i år efter att ha samlat in nästan 1,9 miljoner underskrifter. 
Kampanjen har utan tvekan varit framgångsrik på flera sätt: För det första har vi kunnat 
visa att vi kan driva den här typen av kampanjer. För det andra har det politiskt sett 
varit viktigt att framföra meddelandet till politiker och kommissionen att vatten är en 
gemensam resurs. Vatten har uteslutits från koncessionsdirektivet. För det tredje har 
kampanjen förbättrat EPSU:s anseende och synlighet. Över 3 miljoner människor har 
besökt webbplatsen www.right2water.eu. Vi skulle vilja tacka alla de fackförbund och 
aktivister som har bidragit till kampanjens framgång, där våra tyska kollegor från Ver.di 
har gått i spetsen och varit den huvudsakliga drivkraften. Vår ordförande Anne-Marie 
Perret ledde kampanjen och har deltagit i ett stort antal diskussioner. Kolleger från 
EPSU:s sekretariat deltog även i ett stort antal möten på EU-nivå och nationell nivå, 
organiserat informationsställ och PR. Publiceringen av EU-kommissionens yttrande 
och förslag förväntas komma i mars 2014. 
 
En hel del intensivt arbete har åstadkommits i våra sektorer och valkretsarna i länderna 
i Central- och Östeuropa. Särskilda ansträngningar har gjorts för att inkludera fler 
kolleger från Central- och Östeuropa i EPSU:s arbete, i synnerhet i de fasta 
kommittéerna. EPSU:s politiska tjänstemän deltog i en rad subregionala seminarier och 
konferenser, såsom den 13:e rundabordskonferensen för energi i Makedonien (11–12 
september), den regionala konferensen för vårdreformer i Serbien (9–10 oktober), en 
workshop om rättvis beskattning i Moldavien (6 mars) och den europeiska konferensen 
om fängelser i Bukarest (25–26 september).   
 
Några höjdpunkter från vårt branschvisa arbete: 
Allmännyttiga tjänster: Diskussionen fokuserade på bindande politiska mål för förnybar 
energi, energieffektivitet och koldioxidutsläpp för 2030 och ett bidrag till ett offentligt 
samråd om försäkring och skadeståndsansvar inom kärnkraft. Mer information finns på 
www.epsu.org/r/16 
 
Sociala tjänster och sjukvård: Den slutliga konferensen för att främja implementeringen 
av direktivet om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården i Barcelona den 20 
juni avrundade framgångsrikt ett projekt för att hjälpa till att effektivt implementera 
direktivet; vi organiserade för första gången ett utbildningsseminarium om sociala 
tjänster den 24–25 september i Sofia. Mer information finns på www.epsu.org/r/2 
 
Nationell och europeisk förvaltning: Ytterligare framsteg gjordes inom den sociala 
dialogen genom antagande av riktlinjer för att stärka personaltillgången genom att 
bättre förutse och hantera förändringar; ett möte hölls den 16 maj där ett godkänt 
utlåtande om att skydda fackföreningsfriheten antogs av den fasta kommittén. Mer 
information finns på www.epsu.org/r/4 
 
Lokala och regionala myndigheter: De sociala parterna i lokala myndigheter bidrog till 
ett gemensamt svar på EU-kommissionens samråd om en politisk ram för arbetsmiljö 
och ett gemensamt utlåtande om social dialog kring ungdomsarbetslösheten i den 
offentliga sektorn. Mer information finns på www.epsu.org/r/3 
 
Vi har fortsatt med vårt arbete att minska löneskillnader mellan kvinnor och män med 
en stor konferens den 23 maj och ett uppföljningsmöte som organiserades den 15 
november i Wien för att undersöka krisens påverkan på löneskillnaderna. Vi har även 
uppdaterat vår enkät om kvinnors representation i de beslutsfattande organen inom 
EPSU:s medlemsförbund. Mer information finns på www.epsu.org/r/28 
 
Fullständig redogörelse finns i vårt verkställande utskotts rapport på 
www.epsu.org/a/9362 och www.epsu.org/a/9838 
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Som de flesta av er redan känner till kommer jag inte längre att kandidera till posten 
som generalsekreterare vid nästa kongress. Jag har fått förmånen att arbeta med er 
under en lång period. Det är genom gemensamma ansträngningar som vi har gjort 
EPSU till en stark och effektiv facklig organisation. Jag tackar mina kolleger i EPSU:s 
sekretariat som är mycket lojala och kompetenta. Jag är säker på att den nya 
ledningen för EPSU kommer att sträva efter att säkerställa kontinuitet för att behålla 
och bygga vidare på EPSU:s verksamhet. Utmaningarna är enorma och vi står inför ett 
stort angrepp på arbetstagare och fackföreningsfriheten. I många länder är de 
offentliga tjänsterna i akut fara till följd av ensidig åtstramningspolitik. Den sociala 
välfärdsstaten undermineras vilket framgår i en mycket kritisk analys som nyligen 
genomförts av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muisžnieks 
(se www.epsu.org/a/10034).  
 
Det är därför otroligt viktigt att stå enade och gemensamt arbeta för att ändra politiken, 
för att bekämpa främlingsfientliga och högerextrema krafter. Valen 2014 till 
Europaparlamentet kommer att bli ett viktigt tillfälle för medborgarna att uttrycka sina 
åsikter. Vi måste fortsätta driva vår kampanj för en alternativ politik för Europa, en 
politik som sätter stopp för åtstramningar och ändrar inriktning och istället investerar i 
människor, i nya infrastrukturer, jobb och offentliga tjänster av god kvalitet. EFS har 
nyligen presenterat en återhämtningsplan som har som mål att öka solidariteten i 
Europa baserat på principerna för demokrati, stabilitet och sammanhållning. Jag 
uppmanar er att samla ihop er för EFS investeringsplan: En ny väg för Europa. 
www.etuc.org/a/11715 
 
Jag önskar en fridfull jul- och nyårshelg å alla medlemmar i EPSU:s sekretariats 
vägnar, och jag förblir  
 
i solidaritet, 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
Generalsekreterare EPSU 
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