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Allmän arbetsplan för EPSU 2010-2014 
 

Baserad på EPSU:s kongressresolutioner antagna i juni 2009 
 

Antaget av EPSU:s styrelse den 9 & 10 november 2009 
 
 
Resolutionerna som antogs på kongressen den 8-11 juni 2009 listas i slutet av detta dokument och utgör 
grunden för EPSU:s allmänna arbetsplan 2010-2014  
 
Vi bifogar också i slutet av arbetsplanen en länk till de branschvisa arbetsprogrammen. Avsikten är att få 
en nära koppling av övergripande och branschspecifika politiska frågor. Om man till exempel beslutar att 
EPSU ska genomföra en kampanj för att värna offentligt vatten, bör denna engagera hela organisationen 
och inte enbart branschen för allmännyttiga verk.   
 
Vid genomförandet av arbetsplanen kommer vi att inrikta oss på de resultat vi gemensamt vill uppnå för 
EPSU som helhet. Det måste också klargöras att vi inte kan fungera med en ospecificerad "inköpslista" 
över frågor, utan att vi måste prioritera i enlighet med våra huvudsakliga politiska mål och för att möta 
externa utmaningar. Detta kräver i sin tur viss flexibilitet.    
 
Vårt arbetsprogram syftar därför till  
 
• Att omvandla kongressmotioner till konkreta åtgärder  

• Att vara konsekventa och bygga upp synergier mellan fackliga aktioner på olika nivåer  

• Att vara på det klara med vad vi gör som EPSU, eller tillsammans med / genom EFS, ISKA och 
andra organisationer  

• Att engagera medlemsförbunden, i synnerhet med hänsyn till samgåendet  
 
Arbetsplanen kommer att ges ut på EPSU:s webbsida för regelbundna framstegsrapporter och översyn.  
 
EPSU:s främsta mål kan beskrivas på följande sätt: 
 
• Vi vill vidareutveckla vårt arbete kring offentliga tjänster av hög kvalitet/ offentliga finanser av hög 

kvalitet / jobb av hög kvalitet; detta är särskilt nödvändigt mot bakgrund av den ekonomiska och 
finansiella krisen  

• Vi vill göra framsteg med vårt arbete kring information om och samordning av avtalsförhandlingar 
och vidga EPSU-COB@:s täckning 

• Vi vill fortsätta vårt branschbaserade arbete, med fortsatt inriktning på social dialog, europeiska 
företagsråd och arbetstagarrättigheter/fackliga rättigheter 

• Vi vill stärka vårt inflytande över europeisk politik, med fortsatt fokus på innehållet i direktivförslag 
som är relevanta för vårt arbetsområde 

• Vi vill underlätta utbyte och utveckla gemensamma strategier för rekrytering och organisering 
• Vi vill fortsätta att bygga upp EPSU:s kapacitet som jämlikhetsorganisation 
• Vi vill främja yngre fackligt aktivas deltagande i EPSU:s verksamhet.  

Vi vill att samgåendet mellan EPSU och ISKA Europa blir fullständigt operationellt. Det innebär att vårt 
program måste utformas och organiseras så att huvudfrågorna är relevanta för samtliga 
medlemsförbund som nu omfattas av EPSU. 
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Ämne Syfte/resultat Aktivitet Evenemang/verktyg 
1. Offentliga tjänster 

av hög kvalitet / 
offentliga finanser 
av hög kvalitet / 
ekonomiska krisens 
följder 

 
se 1, 11, 7 (vatten-
kampanj) & 15 nedan 
 

Se till att EU genomför de delar av 
Lissabonfördraget som rör 
offentliga tjänster (protokoll om 
stadgan för grundläggande 
rättigheter, artikel 14) 
 
 
 
Motarbeta ytterligare privatisering 
 
 
 
 

 Utveckla protokollet i egenskap av ”måttstock”  
 Använda EU:s riktlinjer för konsekvensbeskrivningar i syfte att 

”skydda offentliga sektorn” från konsekvenserna av EU-initiativ 
 Bygga på erfarenheter av EFS namninsamling / huvudstads-

borgmästarnas stöd för en rättslig EU-ram för offentliga tjänster 
 EPSU:s vattenkampanj/namninsamling 

 
 

 Samla in ”goda erfarenheter” kopplade till EPSU:s initiativ ”Vända 
vinden”’ http://www.epsu.org/a/5171 

 Uppföljning av PSIRU/EPSU:s utredning om PPP från 2008: 
http://www.epsu.org/a/4217 

 Arbeta med ISKA/PSIRU  
 

Nätverk för offentliga 
tjänster, bransch-
kommittéer,  
styrelsen 
 
 
 
 
Interaktivt verktyg på 
EPSU:s webbplats 
 
 
 

2. Europeisk social 
modell 

 
se 1, 4 (patienters 
rörlighet), 8, 9 13 & 14 
nedan 
 
 

Påverka EU:s makroekonomiska 
politik; säkerställa hållbara 
offentliga budgetar 
 
 
Förbättra arbetstagares rättigheter/ 
sociala normer (aktuell lagstiftning 
omfattar patienters rörlighet, arbets-
tid, utstationerade arbetstagare, 
mammaledighet)  
 
 
 
Se till att offentliga myndigheter 
införlivar sociala kriterier vid 
offentlig upphandling 
 

 Uppföljning av workshop om offentliga finanser av kvalitet 
http://www.epsu.org/a/5397;   

 bidrag till EFS policy (t ex offentliga tjänster, ekonomiskt, 
beskattning) 

 
 Tillsammans med EFS bidra till EU:s nya sociala dagordning 

(migrerande arbetstagares rättigheter, jämlikhet) 
 Övervaka/reagera på utvecklingen av den inre marknaden 

(dagordning för ”bättre lagstiftning”, e-förvaltning, genomförande 
av servicedirektivet) 

 
 Bidrag till EU:s guide för social upphandling 
 Arbete med revidering av upphandlingsdirektiven 
 EPSU/ISKA:s stöd för ILO-konvention 94 

 

Nätverk för ekonomer  
 
EPSU/ETUI:s 
konferens 2010 
 
Branschkommittéer, 
jämställdhets-
kommittén, nätverk för 
offentliga tjänster 

3. EU:s externa policy  
 
se 1, 8 & 12 nedan 
 

Öka förståelsen för hur denna 
politik påverkar offentliga tjänster; 
utveckla gemensamma strategier 
för att påverka denna politik  
 

Arbeta med EFS / PERC / ISKA kring externa policyfrågor för att 
integrera offentliga tjänster (t ex handelsrelationer mellan EU och 
Kanada)  

 

Policydokument. 
Lobbyverksamhet, 
nätverk för offentliga 
tjänster 

4. Social dialog, 
avtalsförhandlingar, 
arbetstagar- och 

Stärka och/eller utveckla social 
dialog i samtliga EPSU-sektorer    
 

 Genomföra aktiviteter i den sociala dialogens arbetsplan 
 Inrätta kommitté för TUNED/EUPAN 

 

Branschkommittéer/ 
social dialog/EWC 
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Ämne Syfte/resultat Aktivitet Evenemang/verktyg 
fackliga rättigheter  

 
 
se 2 & 13 ovan 
 

Mer fokus på konkreta resultat i 
dialogen 
 
Kapacitetsuppbyggnad  
 
 
 
 
 
Samordning av avtalsförhandlingar 

 Uppföljning av genomförande och användning av dialogens 
resultat 
 

 Mer kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU länder (social dialog, 
bilaterala projekt)  

 Bygga på EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga 
sektorn http://www.epsu.org/r/118 och ISKA:s arbete om 
”väsentliga tjänster” 

 
 Vidareutveckla nätverket epsucob@: öka deltagandet, förbättra 

informationsutbytet 
 Genomföra/utveckla EPSU:s avtalsprioriteringar 

 

Utvärdering av social 
dialog 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
Nätverket epsucob@, 
möten, regionala 
nätverk, nyhetsbrev, 
etc 

5. Hållbar utveckling/ 
klimatförändring 

 
se 2 & 8 nedan 
 

Se till att strategier för hållbar 
utveckling fäster stor vikt vid 
offentliga tjänster / offentliga 
sektorn  

 Uppföljning av EPSU/EFS forskning om klimatförändring (ska 
utföras av Sophie Dupressoir) 

 Uppföljning av våralliansen www.springalliance.eu 
 klimatsmarta arbetsplatser 
 offentlig upphandling och klimataspekter 
 kollektivavtal och klimataspekter 

 

Branschkommittéer / 
social dialog 

6. Rekrytering och 
organisering  

 
se 1 & 7 (energi) nedan 

EPSU ska spela en ”stimulerande 
och motiverande” roll för rekrytering 
och organisering 

 Samordna e-postnätverk för rekrytering och organisering 
 EPSU/ISKA:s strategi 
 Använda webbplatsen för att lagra kampanjinformation 

Organisera konferens 
om tillväxt 

7. EPSU som 
organisation 

 
se 8 nedan 
 

Säkerställa samspel och uppdel-
ning av EPSU:s arbete mellan olika 
nivåer  
 

 Valkretsarbete  
 Nationellt samarbete 

EPSU / ISKA:s projekt 
och aktiviteter, 
valkretsmöten  
 

8. Jämställdhet 
 
se 2, 3 & 10 nedan 
 
 

Se till att EPSU:s policy för jämlik 
representation genomförs, införliva 
könsperspektivet på alla områden, 
löneklyftan mellan könen 
 
 
 

 Göra översyn av könsbalansen i EPSU:s organ och utveckla en 
handlingsplan i syfte att förbättra kvinnors representation / uppnå 
de mål som fastställs i EPSU:s stadgar under kongressperioden 

 Inrätta europeisk kvinno- och jämställdhetskommitté och utarbeta 
arbetsprogram (som omfattar EU-lagstiftning, införlivande av köns-
perspektivet i all EPSU:s policy och strukturer, löneklyftan mellan 
könen...)  

 

Styrelsen /fasta 
kommittéer, kvinno- 
och jämställdhets-
kommittén  

9. Unga arbetstagare/ 
fackligt aktiva  

se 8 nedan 

Engagera unga fackligt aktiva i det 
europeiska arbetet  

 Pilotprojekt om utbildning och sysselsättning / rekrytering till facket Europeiskt ungdoms-
nätverk, inkludera 
unga fackligt aktiva i 
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Ämne Syfte/resultat Aktivitet Evenemang/verktyg 
 branscharbetet och 

EPSU:s arbete 
överlag samt främja 
deras medverkan i 
EPSU:s strukturer  

10. Branscharbete 
se 4, 5, 6 & 7 nedan 
 

Genomföra branschresolutioner   
 

 Se bifogad arbetsplan  

 
Resolutioner antagna av kongressen 8-11 juni 2009, utgör grunden för EPSU:s allmänna arbetsplan 2010-2014 och finns på http://www.epsu.org/r/493 
1. R.1. Offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

2. R.2. Avtalsförhandlingar och social dialog (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

3. R.3. Lika lön (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

4. R.4. Sjuk- och hälsovård och sociala tjänster (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

5. R.5. Lokal och regional förvaltning (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

6. R.6. Statlig och europeisk förvaltning (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

7. R.7. Allmännyttiga verk (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

8. R.A.1. Stärka europeiska fackförbund i offentliga sektorn (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

9. R.A.2. Migration (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

10. R.A.3. Likalön i kvinnodominerade branscher - Undanröj löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher och sektorer 
(EN/CZ//FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

11. E.R.1. Brådskande resolution om den finansiella och ekonomiska krisen (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

12. E.R.2. Brådskande resolution om stöd för fackliga rättigheter – nej till frihandel med Colombia (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

13. S.R.1. Den europeiska sociala modellen: inre marknadens fyra friheter kontra nationella fackliga rättigheter (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

samt: 

14. R.A.4. Ge det sociala Europa en framtid, remitterad av kongressen till den nya styrelsen för diskussion (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU), finns på  
http://www.epsu.org/r/493 

15. Den finansiella och ekonomiska krisen, konsekvenser för offentliga sektorn och ekonomin överlag, ett svar från EPSU - EPSU:s åtgärder, antagen av EPSU:s 
styrelse, 21 april 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/), finns på http://www.epsu.org/a/4970   

16. Branschernas arbetsprogram: Allmännyttiga verk - Sociala tjänster och sjukvård -  Stats- och europeisk förvaltning - Kommunal och regional förvaltning, finns 
på: http://www.epsu.org/a/5934  


