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INLEDNING  
 
Under året har sociala rättigheter stått högst på agendan. Det avspeglar 
fackliga kampanjer, oro över ökande ojämlikhet och ett angeläget behov 
för EU att erbjuda arbetande män och kvinnor sociala framsteg. Den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, som länge inväntats, bifölls av 
EU:s institutioner och medlemsstaterna i Göteborg i november. I 
motsats till det gjorde däremot EU-kommissionen inga framsteg vad 
gäller sociala rättigheter för statsanställda, och förhalade 
genomförandet av det sociala dialogavtalet om information och samråd. 
 
Året markerades också av förhandlingar om Brexit och ett antal 
nationella parlamentariska val, som ledde till varierande framgångar för 
socialdemokrater och ytterligare stöd för högern och t.o.m. yttersta 
högern.  
 
EPSU:s utökade styrelse genomförde i april en halvtidsöversyn, och 
senare under året medverkade europeiska fackliga organisationer i 
Public Services International (PSI) kongress i Genève.  
 
Innan vi dock redogör i detalj för dessa och andra frågor i centrum för 
EPSU:s verksamhet är det ledsamt att återigen behöva notera de 
kondoleans- och solidaritetsmeddelanden som EPSU sänt som reaktion 
på flera terroristangrepp i Europa och Mellanöstern. Våra tankar gick till 
de dödade och skadade i London och Manchester i Storbritannien, 
Barcelona i Spanien, Stockholm i Sverige, St. Petersburg i Ryssland, 
Turku i Finland och Tanta and Alexandria i Egypten. Liv gick också 
förlorade i den fortsatta konflikten i östra Ukraina. 
 
Ett antal personer skadades och omkom i en serie allvarliga 
väderolyckor, särskilt bränder i Portugal, Italien och Spanien, men också 
översvämningar i Irland.  London var också skådeplatsen för en annan 
tragedi, då över 70 personer dödades och hundratals skadades i en 
förödande brand i flerbostadshuset Grenfell Tower i Kensington, i 
stadens västra delar.  
 
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter fick efter många möten 
och en lång remissperiod äntligen de europeiska institutionernas och 
medlemsstaternas stöd på toppmötet i Göteborg i slutet av november. 
Samtidigt som pelaren allmänt välkomnades av Europas 
fackföreningsrörelse som ett steg i riktning mot att återupprätta 
balansen mellan ekonomiska och sociala rättigheter uppmanades EU-
kommissionen att lägga fram ett tydligt socialt åtgärdsprogram för att 
säkerställa konkreta steg för att skapa en grund för pelaren. 

http://www.epsu.org/article/london-bridge-attack-first-responders-standing-tall-our-solidarity-all
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-manchester-arena-solidarity-uk-people
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-st-petersburg-metro
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
http://www.epsu.org/article/solidarity-statement-portuguese-firefighters
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-london-firefighters-medical-staff-and-other-public-workers-over-grenfell
http://www.epsu.org/article/eu-pillar-social-rights-time-action-says-epsu
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EPSU utnyttjade tiden inför toppmötet med att driva sin kampanj på 
sociala medier – “Don’t keep nine million workers in the dark [Håll inte 
nio miljoner arbetstagare i mörkret]” – som uppmanade EU-
kommissionen att klargöra sina avsikter beträffande avtalet om 
information och samråd i statsförvaltningar. Endast några dagar efter 
toppmötet blev EPSU:s styrelse besviken av bidraget de fick av Inge 
Bernaerts, kabinettschef hos sysselsättningskommissionär Marianne 
Thyssen. Samtidigt som Bernaerts framhöll det hon ansåg vara positiva 
aktioner kring den sociala pelaren, kunde hon inte sprida något ljus alls 
om varför EU-kommissionen inte vidarebefordrat avtalet till europeiska 
rådet att införlivas som direktiv.   
 
EPSU:s representanter uttryckte sin upprördhet över förseningen och 
att förfarandet saknar öppenhet; det var ju två år sedan avtalet 
tecknades. Representativitetsstudien, som äntligen gavs ut i november, 
visade positiva resultat både för arbetsgivarorganisationen EUPAE och 
den av  EPSU ledda fackliga TUNED delegationen, men kommissionen 
förklarade ändå inte vad det är som står i vägen för framsteg.  
 
Styrelsen beslöt på mötet i november att fortsätta att kräva att avtalet 
införlivas om direktiv, och godkände att om inte kommissionen gör 
något åt situationen ska de första stegen tas, inklusive eventuellt ett 
rättsligt mål om det blir ett negativt beslut beträffande avtalet.  
 
Läget i Turkiet förblir ett stort bekymmer, då regeringen fortsätter att 
nyckfullt avskeda offentliganställda som svar på det misslyckade 
kuppförsöket 2016. EPSU har haft ett nära samarbete med EFS och följt 
utvecklingen, har deltagit i en delegation till Turkiet och gett stöd när 
det varit möjligt till arbetstagare och fackligt aktiva, vars rättigheter 
underminerats eller förnekats.  
 

En stor debattfråga har under året varit 
konsekvenserna av BREXIT. EPSU tog 
initiativet att arrangera ett möte i 
januari med EU:s chefsförhandlare 
Michel Barnier för att uttrycka sina 
angelägna bekymmer. EPSU:s 
delegation talade om inverkan på 
arbetstagare och deras familjer, och 
hävdade att EU:s underlåtenhet att ta 
itu med sociala frågor, samt tidigare 
liberalisering av offentliga tjänster 
bidragit till beslutet att rösta för att 
lämna EU. Det brittiska och irländska Foto 1 

http://www.epsu.org/article/just-10-days-after-gothenburg-commission-pouring-cold-water-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/new-study-finds-epsu-led-tuned-and-employers-central-governments-most-representative
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/europe-unions-defending-social-rights-workers-and-people-first-dealing-brexit
http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
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Foto 2 

valkretsmötet i mars uttryckte oro över de potentiella konsekvenserna.  
 
Carola Fischbach-Pyttel, EPSU:s f.d. generalsekreterare återvände till 
Bryssel i slutet av november för att presentera sin historia om EPSU. 
Boken ges ut i samarbete med europeiska fackliga institutet European 
Trade Union Institute. Den granskar hur EPSU grundades på 70-talet 
som European Public Services Committee (EPSC), och följer därefter 
federationens utveckling, särskilt inom ramen för EU:s politik, som den 
har påverkat arbetstagare i offentliga tjänster. Carola dedicerade boken 
till Rodney Bickerstaffe, som tyvärr gick bort i november.  
 
Minnesruna: Rodney Bickerstaffe 

 
Rodney Bickerstaffe var ordförande för 
EPSU:s föregångare EPSC, från 1990-1996. 
Han drev tillsammans med f.d. 
generalsekreteraren Carola Fischbach-
Pyttel igenom de förändringar som ledde 
till grundandet av EPSU som europeisk 
federation för offentliga tjänster, ledde 
generalförsamlingen i Wien 1996, som 
fattade de viktiga besluten. Rodney var 
f.d. generalsekreterare för NUPE, ett av 
de tre offentliganställdas förbund som 
gick samman och bildade UNISON 1990, 
där han också blev generalsekreterare. 
Rodney verkade också ett antal år som viceordförande för PSI. Han gick i 
pension vid 55 års ålder, men förblev mycket aktiv i arbetarrörelsen, och 
inriktade sina krafter särskilt på pensionärers rättigheter. Efter 
pensioneringen närvarade han regelbundet på EPSU:s kongresser och 
kommer varmt att minnas som en engagerad europeisk 
fackföreningsman.  
 

SKATTER: FLER BEDRAGARE AVSLÖJAS  
 
Arbetet kring skatter inriktades på två av EU-kommissionens 
lagstiftningsinitiativ. Den första gäller frågan om insyn genom 
rapportering land för land, och den andra om att inrätta en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas.  
 

OFFENTLIG RAPPORTERING LAND FÖR LAND EPSU stöder kraftigt lagstiftning 
som kräver att multinationella företag av skatteskäl lägger fram data 
land för land, och medlemsförbund i skatteförvaltningar har 
understrukit att sådana åtgärder verkligen behövs, med hänsyn till 
näringslivets kraftiga motstånd. EPSU och andra organisationer som 

http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
http://www.epsu.org/article/memoriam-former-president-epsu-rodney-bickerstaffe-1945-2017
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
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driver skattekampanjer har identifierat väsentliga områden där intensivt 
lobbyarbete krävs för att säkerställa att europeiska rådet ska behålla 
och stärka lagförslaget, som godkändes av europaparlamentet i juli. Det 
fanns oro över att försök gjordes i rådet att försvara direktivet och på 
möten i oktober och november med stats- och europeisk förvaltning och 
med styrelsen uppmanades medlemsförbund att utnyttja EPSU:s 
brevmall som en del av uppvaktningar av nationella regeringar.   
 
SKATTEPARADIS, SKATTESMITNING OCH SKATTEFLYKT Ytterligare en enorm massa 
handlingar, som klarlägger skatteparadisens funktioner, och fick namnet 
paradisläckan, offentliggjordes och gav mer bevis på det som 
Panamadokumenten avslöjade, samt det som röjdes av Luxleaks om 
Luxemburg 2014. På samma sätt som med Panamadokumenten 
uppmanade EPSU europaparlamentet att inrätta ett särskilt utskott för 
att granska bevisen om skattesmitning, som förevisats av Paradisläckan. 
Parlamentets särskilda utskott om Panamadokumenten gav vid 
årsskiftet ut sin rapport med över 200 rekommendationer, varav många 
var i linje med EPSU:s begäran om åtgärder att förbättra rättvisan kring 
skatter.  
 
Samtidigt som dessa händelser betonar problemets omfång förblir EU-
kommissionens åtgärder om skatteparadis allt annat än övertygande. 
EPSU reagerade kritiskt på den sedan länge inväntade utgivningen av 
EU:s svartlista över skatteparadis, och beskrev att den saknade 
konsekvens och öppenhet.  
 
EU-kommissionen fortsätter att undersöka ett antal multinationella 
företag som dragit nytta av fördelaktiga skatteuppgörelser, som anses 
brutit mot konkurrensregler. EPSU yrkade på ett beslut om McDonald’s 
som undersökts sedan december 2015. 
 
FINANSIELL TRANSAKTIONSSKATT (FTT) Trots att 10 länder alltjämt åtagit sig 
att anta en FTT hände ingenting, och i mars skickade EPSU tillsammans 
med EFS, PSI och ett antal civilsamhällesorganisationer därför en 
gemensam skrivelse till sina regeringar och uppmanade dem att handla 
snabbt och anta ett ambitiöst förslag om FTT. 
 
SKATTEPLATTFORM EPSU fortsatte att argumentera för åtgärder om 
skattesmitning på EU-kommissionens plattform för god skattestyrning. 
 

  

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
http://www.epsu.org/article/epsu-urges-european-commission-speed-investigation-mcdonalds-exploitation-workers-and-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
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SKYDD FÖR VISSELBLÅSARE  
 
Luxleaks avslöjandena 2014 underströk att 
det krävs brådskande åtgärder mot 
skattefusk. De ansvariga arbetstagarna, 
Antoine Deltour och Raphaël Halet, 
dömdes, trots att deras handlingar var i 
allmänhetens intresse. Deras domar 
bestod av villkorligt fängelsestraff och 
böter, som bekräftades av en dom i mars i 
Luxemburgs domstol. EPSU fortsätter att 
stödja dem och välkomnade deras 
överklagande mot domarna, som började i 

november.  
 
Deltour och Halets svåra belägenhet understryker att det behövs bättre 
skydd för visselblåsare och i november deltog EPSU i en delegation som 
presenterade en facklig petition till EU, och uppmanade kommissionen 
att lägga fram lagstiftning. Det hände strax efter en positiv omröstning i 
europaparlamentet om ett initiativbetänkande, som stöder 
uppmaningen om ett direktiv.  
 
En framgångsrik kampanj drevs tidigare i år om kommissionens 
offentliga samråd då en stor majoritet av de 6 000 svaren också begärde 
ett direktiv. EPSU har även stöttat PSI:s arbete, medverkade i seminariet 
på PSI:s kongress i slutet av oktober, och gick med ILO:s upprop att 
åtgärder vidtas globalt. 
 

I RIKTNING MOT EN POSITIV HANDELSAGENDA 
 
KAMPANJ MOT CETA I februari gick EPSU 
samman med andra fackliga federationer, 
miljögrupper och vattenkampanjer och 
stödde nationella åtgärder i ett antal 
slutliga initiativ som syftar till att övertyga 
europaparlamentsledamöter att rösta mot 
handelsuppgörelsen CETA mellan EU och 
Kanada. Efter omröstningen att stödja 
uppgörelsen ändrades kampanjens fokus 
till ratificering på nationellt plan.  
 

SAMRÅD OM MULTILATERAL 

INVESTERINGSDOMSTOL EPSU gjorde ett 
kritiskt inlägg till EU-kommissionens samråd om dess förslag till 

Foto 3 

Foto 4 

http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-latest-luxleaks-court-ruling-and-calls-greater-whistleblower-protection
http://www.epsu.org/article/solidarity-luxleaks-whistleblowers-luxembourg-court
http://www.epsu.org/article/whistleblower-protection-petition-handover-commission-time-act
http://www.epsu.org/article/european-parliament-supports-demand-whistleblower-protection-you-can-help-signing-petition
http://www.epsu.org/article/final-chance-let-commission-know-whistleblowers-need-eu-wide-protection
http://www.epsu.org/article/ep-plenary-vote-15-february-ceta-joint-briefing-european-trade-union-federations
http://www.epsu.org/article/green-10-today-urged-meps-voting-ceta-strasbourg-reject-flawed-eu-canadian-trade-deal
http://www.epsu.org/article/water-movement-calls-european-parliament-not-ratify-ceta
http://www.epsu.org/article/protests-against-ceta-continue-advance-vote-european-parliament
http://www.epsu.org/article/fight-against-ceta-continues-despite-european-parliament-vote
http://www.epsu.org/article/ec-proposal-multilateral-investment-court-step-backwards
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multinationell investeringsdomstol (Multilateral Investment Court - 
MIC). Det var kommissionens försök att ta itu med delar av 
kontroversen beträffande tvistlösningssystemet mellan investerare och 
stat, som lett till opposition både mot CETA och det transatlantiska 
handels- och investeringspartnerskapet TTIP.  
 
FRIHANDELSAVTAL JAPAN-EU (JEFTA) I och med att kampanjen mot CETA 
omplacerades till det nationella planet förflyttades uppmärksamheten 
på EU-nivå till förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och 
Japan, och svårigheterna att få upplysningar om innehållet i avtalet. I 
juni gick EPSU samman med japanska offentliganställdas fackförbund 
och skickade ett öppet brev till EU och japanska regeringen, som krävde 
mer insyn i förfarandet. 
 
AVTALET OM TJÄNSTEHANDEL (TISA) Trots att förhandlingarna om TiSA kört 
fast under året togs relevanta frågor upp på annat håll. E-handel var ett 
av de utestående kapitlen som skulle slutföras vid TiSA förhandlingarna. 
I oktober gick EPSU och 300 andra civilsamhällesorganisationer ut 
globalt med ett öppet brev till Världshandelsorganisationen, som 
uttryckte våra bekymmer om initiativ att tillåta företag fritt förfoga över 
dataöverföring. I slutet av november organiserade EPSU en workshop 
gemensamt med österrikiska Arbetskammaren för att bedöma de 
påstådda fördelarna med TiSA och reflektera över framtida 
handelspolitik.  
 
UPPDATERING AV HANDELSFRÅGOR EPSU såg till att medlemsförbund hölls 
informerade om handelsfrågor under året. Uppdateringar gavs ut i mars, 
juli och oktober.  
 

SOLIDARITET OCH SKYDD FÖR FACKLIGA RÄTTIGHETER  

Många medlemsförbund fick solidariska 
hälsningar från EPSU då de vidtog 
åtgärder till skydd för eller förbättring av 
deras medlemmars rättigheter, löner och 
villkor. Bland dessa märks förbund i 
Spanien, Grekland, Italien, Frankrike, 
Ukraina, Portugal, Storbritannien, 
Kosovo, Tyskland, Belgien, samt på EU 
nivå arbetstagarna på Europeiska 
Centralbanken. EPSU gav också stöd till 
ett initiativ som togs av Europeiska 
transportarbetarefederationen och 
Europeiska fackliga samorganisationen 
att lansera ett upprop mot EU-

Foto 5 

http://www.epsu.org/article/japanese-and-european-public-service-unions-condemn-secrecy-trade-negotiations
http://notforsale.mayfirst.org/en/signon/11th-wto-ministerial-letter-global-civil-society-about-agenda-wto
http://www.epsu.org/article/tisa-international-trade-services-agreement-who-benefits-it
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-march-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-july-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-october-2017
http://www.epsu.org/article/spanish-unions-march-reclaim-their-rights
http://www.epsu.org/article/general-strike-greece-against-labour-reform
http://www.epsu.org/article/solidarity-italian-firefighters
http://www.epsu.org/article/strike-european-dimension-solidarity-french-public-service-workers
http://www.epsu.org/article/ukraine-epsu-sends-solidarity-health-workers-union
http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-non-teaching-staff-portugal
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-striking-hospital-workers-employed-serco-london
http://www.epsu.org/article/european-federation-public-service-unions-supports-protest-health-workers-kosovo
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-verdi-safe-and-effective-staffing
http://www.epsu.org/article/message-solidarity-action-belgian-health-and-social-service-unions
http://www.epsu.org/article/european-central-bank-employees-mobilise-against-precarious-work
http://www.epsu.org/article/european-central-bank-employees-mobilise-against-precarious-work
http://www.epsu.org/article/support-petition-defend-right-strike-air-traffic-controllers-our-rights-our-safety


 

EPSU:s verksamhetsberättelse 2017 –  sid. | 9 

Foto 6 

kommissionens flygpaket, som omfattar förslag att begränsa 
flygtrafikledarnas rätt att strejka.  
 
EPSU tog i somliga fall direkt upp ärenden för medlemsförbundens 
räkning genom direkta kontakter med nationella regeringar, 
departement eller arbetsgivare, vilket var t.ex. fallet i Serbien, 
Rumänien, Ungern, Ukraina, Georgien samt med styrelsen för 
Europeiska patentkontoret.  
 
Den misslyckade kuppen i Turkiet 2016 och regeringens reaktion på den 
fortsätter att ha betydande konsekvenser för arbetstagare och för 
fackföreningsrörelsen. Tusentals offentliganställda avskedades 
summariskt av regeringen, som inte följde några som helst riktiga 
förfaranden. EPSU följde utvecklingen på nära håll, deltog i 
offentliganställdas federation KESK:s kongress i juli, stödde protester 
mot andra nyckfulla åtgärder som regeringen vidtog, medverkade i en 
delegation som träffade fackliga organisationer, politiska partier och 
företrädare för regeringen i maj, och bad om stöd för en solidaritetsfond 
som inrättats av EFS och IFS. Solidaritet uttrycktes också för fackliga 
organisationer som vidtog konfliktåtgärder för att försvara sina 
medlemmars löner och villkor, trots förtrycket.  
 
EPSU stödde också PSI:s medlemsförbund utanför Europa, och 
arrangerade en delegation till Liberias ambassad där de presenterade 
ett brev, som krävde att regeringen där respekterar fackliga rättigheter.  
 

RÄTT TILL VATTEN: KAMPANJEN FORTSÄTTER 
 
EPSU fick lov att fortsätta sina 
påtryckningar och kampanjer för att 
förmå EU-kommissionen att handla, då 
det är två år sedan det resultatrika 
europeiska medborgarinitiativet om 
rätten till vatten. Världsvattendagen i 
mars utnyttjades åter för att lyfta fram 
frågan i Bryssel, såväl som på ett antal 
evenemang, som stöddes av 
medlemsförbund nationellt. Samma 
dag besökte en EPSU delegation 

Slovenien och träffade ständiga EU-
representanten Janez Lenarčic och 
europaparlamentsledamoten Igor Soltes, för att markera landets beslut 
att skriva in rätten till vatten i författningen – det första landet i Europa 
som gör det. I maj gick EPSU samman med European Roma Rights 
Centre (ERRC) och krävde åtgärder beträffande rätt till vatten, efter en 

http://www.epsu.org/article/serbia-epsu-supports-union%E2%80%99s-criticisms-pay-system
http://www.epsu.org/article/romanian-air-traffic-controllers-start-industrial-action-%E2%80%93-pay-conditions-and-passenger
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-sacked-waste-company-trade-unionists-hungary
http://www.epsu.org/article/report-health-care-reform-seminar-ukraine-1516-may-2017-kyiv
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-interference-georgian-government-union-actions-and-internal-affairs
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-backs-striking-municipal-workers-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-day-action-solidarity-liberian-trade-union
http://www.epsu.org/article/water-and-sanitation-are-human-rights-%E2%80%93-eci-campaign-continues
http://www.epsu.org/article/epsu-delegation-celebrates-slovenian-leadership-right-water-country-representatives
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ERRC rapport som visade i vilken utsträckning många romer i Europa 
saknar tillgång till rent vatten och sanitet.  
 

EPSU generalsekreterare och 
ordförande träffade EU-kommissionär 
Karmenu Vella i juni och betonade åter 
att det är nödvändigt för kommissionen 
att vidta åtgärder beträffande rätten till 
vatten.  
 
EPSU fortsatte verka i expertgruppen 
som omarbetar dricksvattendirektivet, i 
syfte att utnyttja arbetet som ett sätt 
att genomdriva rätten till vatten. I 
december reagerade gruppen på ett 

läckt utkast till direktiv om dricksvatten, och började förbereda sin 
strategi kring en omarbetning av ramdirektivet för vatten, som ska 
komma 2019. 
 
EPSU stödde nationella kampanjer mot vattenprivatisering, och lämnade 
bl.a. in en framställning till europeiska rådet mot vattenprivatisering i 
Grekland. Stöd gavs också tillsammans med PSI till kampanjen mot 
privatisering och offentlig-privat samverkan i Lagos, Nigeria.  
 

RÄTT TILL ENERGI: BYGGA UPP DRIVKRAFT  
 
Rätt till energi blev ett stort kampanj- och lobbyinitiativ under året. I maj 
gavs ett gemensamt politiskt underlag ut av EPSU och European Anti-
Poverty Network. I det fastslås några av de krav som EPSU ställde till 
Europaparlamentet med hjälp av andra organisationer, som driver 
kampanjer mot energifattigdom. Denna koalition organiserade ett 
evenemang över partigränserna i europaparlamentet i december, strax 
före en viktig utskottomröstning, som ledde till stöd för tre centrala 
åtgärder om att handskas med energifattigdom.  
 

ARBETSTID: INGA FÖRÄNDRINGAR I DIREKTIVET  
 
Efter över ett år utan åtgärder lanserade EU-kommissionen slutligen sitt 
initiativ om arbetstid. Den höll en utfrågning med arbetsmarknadens 
parter i januari, och gav ut sitt tolkningsmeddelande i slutet av april. 
EPSU:s och EFS första reaktion var att försiktigt välkomna det faktum att 
direktivet inte skulle omarbetas och att EU-domstolens beslut om 
jourtjänstgöring på arbetsplatsen därför bevaras.  
EPSU organiserade ett möte i oktober för att ge medlemsförbund 
möjlighet att diskutera meddelandet med ett bidrag av EU-

http://www.epsu.org/article/epsu-and-europe-roma-communities-demand-commission-act-right-water
http://www.epsu.org/article/urgent-make-progress-implement-right2water-eu-says-epsu-commission
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
http://www.epsu.org/article/civil-society-organisations-mobilise-defend-right-energy-all
http://www.epsu.org/article/public-event-right-energy-coalition-december-5
http://www.epsu.org/article/european-parliament-takes-step-towards-tackling-energy-poverty
http://www.epsu.org/article/working-time-directive-european-commission-plans-interpret-and-not-revise
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://www.epsu.org/article/meeting-debates-working-time-communication
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kommissionens tjänsteman, som ansvarar för utkastet till dokument. 
Frågorna som togs upp på mötet beträffande undantag, 
beräkningsperioder, kompensationsledighet, behandling av 
övernattningar, frivilliga samt beredskapstjänstgöring ska tas upp i ett 
brev till kommissionen och leda till ytterligare diskussioner med den. 
 

JÄMSTÄLLDHET – UTARBETA EN FÄRDPLAN  
 
EPSU:s styrelse antog på mötet i april en 
motion och färdplan om jämställdhet och 
kvinnors rättigheter, som slår fast de 
viktigaste områdena att åtgärda. Bl.a. ingår 
löneklyftan mellan könen, balans mellan 
arbete och fritid, förhindra och öka 
kunskaper om våld mot kvinnor och män, 
kvinnors rättigheter, kvinnors 
representation i EPSU samt 
kollektivförhandlingar och organisering.  
 
På internationella kvinnodagen gav EPSU 
ut en kort video som belyser vikten av att 
minska könslöneklyftan, och särskilt noterar omfånget på klyftan inom 
vård och sociala tjänster.  
 
På grund av att rätten till abort hotas i flera länder, stödde EPSU 
demonstrationen i Bryssel den 28 september, internationella dagen för 
säker, laglig abort. I november uttryckte EPSU sitt stöd för kravet på 
åtgärder mot könsbaserat våld på arbetet, med ett upprop om en ny ILO 
konvention.  
 
Jämställdhets- och kvinnokommittén sammanträdde i november med 
debatter kring könslöneklyftan, att det behövs nya åtgärder om 
jämställdhet, och utarbetade planer för en stor kvinnokonferens i 
februari 2018 och för samordnade aktioner över hela Europa nästa 
internationella kvinnodag.  
 

KVINNORS MEDVERKAN I EPSU:S KOMMITTÉER Nedanstående tabell visar i 
procent antalet deltagare i kommittéer som var kvinnor under de 
senaste sex åren. Tre kommittéer – NEA, LRG och UTIL – upplevde både 
en ökning mellan 2016 och 2017, och konstaterade de högsta 
procenttalen på sex år. Samtidigt som styrelsen såg ett lätt fall är 43 % 
ändå högre än den senaste trenden.  
  

http://www.epsu.org/article/epsu-resolution-and-roadmap-gender-equality-and-women-s-rights
http://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-call-strong-ilo-convention-gender-based-violence
http://www.epsu.org/article/epsu-women-committee-new-gender-contract
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Kommitté 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

WGEC 95 100 100 63 83 80 
NEA 46 41 36 32 42 30 
LRG 47 32 39 20 40 34 
HSS 51 51 54 64 68 73 
SSWG 54 51 56 na na na 
UTIL 18 14 12 16 10 16 
EC 43 44 41 35 39 38 

 

UNGA ARBETSTAGARE: DERAS RÖSTER SKA HÖRAS 
 

Femtiofem ombud från 26 länder deltog i 
ungdomsnätverkets möte i Berlin i 
september, vilket var det största antalet 
deltagare någonsin. En styrkommitté 
valdes och arbetsgrupper inrättades, med 
fokus på ett antal ärenden, bl.a. 
ungdomsarbetslöshet, otryggt arbete och 
organisering och rekrytering.  
 
På styrelsemötet i november beslöts att 
ändra arbetsordningen och tillåta två 
representanter för nätverket, eller deras 

suppleanter, att delta med yttranderätt. Beslöts också att ha en 
företrädare för nätverket i kongressens resolutionskommitté.  
 

PRIVATISERING OCH ÅTERKOMMUNALISERING  
 
Den andra aktionsdagen mot privatisering och konkurrensutsättning av 
vårdtjänster, för att fira världshälsodagen den 7 april, var ett central 
evenemang under årets kampanjverksamhet hos EPSU. Cirka 80 
mobiliseringar ägde rum i Europa, och i Bryssel demonstrerade de 
belgiska medlemsförbunden strax före en europeisk rundabordsdebatt 
som EPSU organiserat, och som belyste läget i flera länder. 
 

I juni kom en viktig rapport ut med data om över 800 exempel på 
återkommunalisering och återförstatligande. Forskningen utfördes och 
gavs ut av Transnational Institute med hjälp av EPSU, PSI och flera andra 
organisationer, bl.a. Public Services International Research Unit och 
Fagforbundet i Norge.  
 

Foto 9 

http://www.epsu.org/article/epsu-youth-meeting-stresses-solidarity-and-plans-future-work-jobs-rights-and-its-voice-epsu
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
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EPSU har under året fortsatt att ge uttryck för oro över inverkan av 
offentlig-privat samverkan (OPS) och att 
ifrågasätta påståenden att de ger valuta 
för pengarna. I oktober gick EPSU med i 
en ny global kampanj som kräver att 
regeringar och internationella 
finansinstitutioner slutar prioritera OPS i 
stället för traditionella finansierings-
metoder. EPSU utmanade också EU-
kommissionen över dess främjande av 
OPS i den internationella utvecklings-
politiken. Tidigare under året gick EPSU 
samman med PSI och kampanjgruppen 
om utveckling och skulder Eurodad och 
undertecknade ett öppet brev till Världsbanken, som anmodas ge sig i 
kast med den bristfälliga ekonomiska redovisningen av OPS. 
 

FÖRSVARA MIGRANTER OCH FLYKTINGAR  
 
I november gick EPSU samman med PSI och 47 andra organisationer och 
undertecknade ett uttalande som uppmanar EU regeringar att vidta 
omedelbara åtgärder för att göra slut på förvarsanläggningar för 
barnmigranter och att se till att alternativ till förvar finns tillgängliga. 
 
EPSU:s inställning till behovet av betydande investeringar i offentliga 
tjänster för lagliga, säkra kanaler för asylsökanden återspeglades i en 
rapport som gavs ut i mars av vårt grekiska medlemsförbund ADEDY 
med stöd av PSI. Rapporten avslöjade den desperata situationen på ön 
Lesbos och de lokala offentliga tjänsternas bristfälliga resurser.  
 
EPSU och PSI gav också i mars ut en rapport om privatisering och 
outsourcing av migrations- och asyltjänster. Vi beställde den 
tillsammans av Public Services International Research Unit och den gav 
kraftigt kritiska upplysningar om migranters förvarsförhållanden.   
 
I juni gjorde EPSU gemensam sak med de svenska medlemsförbunden 
och fördömde somliga kommunala myndigheter, som tillåter äldre vägra 
att låta sig vårdas av arbetstagare på grund av deras hudfärg eller 
nationalitet.  
 

DIGITALISERING: ATT FÖRA ARBETSTAGARNAS TALAN  
 
EPSU:s huvudmål har under året varit att fortsätta bedöma inverkan av 
digitalisering, och kräva ett arbetstagarvänligt verkställande av den 
digitala inre marknaden. Det har särskilt inneburit ett samarbete med 

Foto 10 

http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
http://www.epsu.org/article/new-report-highlights-europe%E2%80%99s-failings-regarding-asylum-seekers-and-refugees
http://www.world-psi.org/en/privatisation-migration-refugee-services-other-forms-state-disengagement
http://www.epsu.org/article/epsu-and-its-affiliates-strongly-condemn-racist-practices-within-swedish-care-system
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GD Kommunikationsnät beträffande omarbetningen av riktmärken för 
e-förvaltning och ett närmare samarbete med den sociala dialogen.  
 
EPSU medverkande också aktivt i EU-kommissionens offentliga samråd 
om omvandling av vård och omsorg i den digitala inre marknaden. 
Svaret vi fick visade vikten att ha en EU-ram för att skydda patienters 
och arbetstagares integritet mot all kommersialisering och att stora 
mängder data görs till en handelsvara. 
 
Inverkan av digitalisering på den kommunala sektorn har varit en viktig 
fråga för EPSU och arbetsgivarorganisationen CEMR. De har samarbetat 
och tagit fram en video som belyser de mest angelägna frågorna.  
 
I februari diskuterade kommittén om allmännyttiga verk effekterna av 
digitalisering på arbetstagare i branschen, och konstaterade särskilt 
möjligheterna till ökad uppsikt och övervakning, samt att det potentiellt 
ökar psykosocial stress. Kommittén beslöt att vidare studera både 
eventuell skadeverkan och möjliga tillfällen för digitalisering av 
branschen allmännyttiga verk. 
 
Arbetsgruppen sociala tjänster ägnade en del av mötet i mars till att 
diskutera hur digitalisering påverkar omsorg. Fokus var på mobila 
applikationer, spårning och lokalisering och arbetsorganisation 
(inklusive arbetstid och psykosociala risker) i hemtjänsten. Beslöts att 
följa upp med ett utbyte av facklig verksamhet och strategier för att ta 
itu med utmaningarna för arbetstagare inom vård och omsorg, genom 
att utarbeta EPSU:s ställningstaganden och krav, för att på EU nivå 
påverka rättsliga, politiska och projektinitiativ. 
 

Första steget var att beställa en 
utredning om inverkan av 
digitalisering på arbetstillfällen och 
arbetets innehåll inom hemtjänsten 
och offentliga tjänstesektorer. 
Studien, som innehåller intervjuer 
med arbetstagare och fackliga 
företrädare, kommer ut i juni 2018. 
 
I den sociala dialogkommittén för 
statsförvaltningar granskades 
inverkan av digitalisering på 

arbetstagares hälsa, som en del av ett bredare projekt om psykosociala 
risker på arbetet. 
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http://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
http://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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EKONOMISK POLITIK: UTÖVA TRYCK FÖR OFFENTLIGA 
INVESTERINGAR  
 
EPSU:s reaktion till de olika inslagen i den europeiska terminen, i maj 
och november och deras bidrag till den makroekonomiska dialogens 
tekniska och politiska möten i oktober och november, fokuserade på det 
akuta behovet att sluta med nedskärningar av offentliga investeringar. 
EPSU fortsatte att kräva ett slut på åtstramningar, kritiserade 
kommissionens förslag om att stärka den monetära unionen, som gavs 
ut i december, och inte omfattar sociala rättigheter samt godkänner 
återhållsamhet beträffande offentliga utgifter i form av finanspakten. 
 
EPSU sökte och fick medel av EU-kommissionen för ett projekt på två år 
som ska studera inverkan av terminen på offentliga tjänster, i synnerhet 
på hur involverade offentliganställdas fackliga organisationer varit. 
Projektet startar i början av 2018. 
 

ARBETSMILJÖ – FOKUS PÅ PSYKOSOCIALA RISKER 
 
Arbetsmiljö var ett viktigt ämne inom den 
branschvisa sociala dialogen. Projektets 
avslutande konferens om psykosociala risker 
med arbetsmarknadens parter i 
statsförvaltningar ägde rum i Berlin i mars. 
Resultatet av projektet var att parterna gav 
ut en studie om den rättsliga ramen på EU 
och nationell nivå, en gemensam vägledning 
och en video, som lyfter fram praktiska 
exempel på hur fackliga organisationer och 
arbetsgivare tar itu med psykosociala risker. 
En samling politiska rekommendationer 
antogs också av arbetsmarknadens parter.  
 
Främsta fokus för EPSU:s nätverk för brandmän var verksamhet 
beträffande cancerogena och andra hälsovådliga ämnen, under 
sammanträdet i Bryssel på International Workers’ Memorial Day. 
 
I december skickade EPSU och arbetsgivarorganisationen HOSPEEM ut 
ett online frågeformulär till sina medlemmar om hur direktivet om 
stickskador införlivats, hur det används och vad det haft för effekter. 
Svaren bör också ge underlag för att ta fram förslag om bättre 
verkställighet. 
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http://www.epsu.org/article/commission-shies-away-making-clear-call-increased-public-investment
http://www.epsu.org/article/commission-delivers-more-social-content-fails-again-public-investment
http://www.epsu.org/article/wages-and-public-investment-feature-macroeconomic-dialogue
http://www.epsu.org/article/unions-demand-investment-pay-convergence-progressive-economic
http://www.epsu.org/article/commission-monetary-union-package-shows-lack-commitment
http://www.epsu.org/article/tackling-psychosocial-risks-work-new-guide-action-welcomed-berlin-conference
https://www.epsu.org/article/tackling-psycho-social-risks-central-government-guide-action
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-firefighters-network-mark-international-workers-memorial-day-brussels-meeting
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
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Den 20 december skickade EPSU tillsammans med EFS ett svar på andra 
steget av samrådet med arbetsmarknadens parter om en eventuell 
omarbetning av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen. 
 

REKRYTERING – BYGGA UPP FACKLIG STYRKA  
 
EPSU gav fortsatt hjälp åt medlemsförbund i Central- och Östeuropa, 
som tog nya organiserings- och rekryteringsinitiativ. Sedan de första 
stegen, som togs 2015 och 2016 med hjälp av erfarne organisatören 
Eddy Stam, utvecklade fackliga organisationer i Ungern, Tjeckien och 
Serbien strategier, planerade och genomförde nya kampanjer. Framsteg 
diskuterades med dessa och andra medlemsförbund vid ett möte i 
Belgrad i februari.   
 
Tolv förbund från Bulgarien, Moldavien, Rumänien och Turkiet deltog i 
ett rekryteringsseminarium i Bukarest i november, som organiserades 
med hjälp av Europeiska fackliga institutet ETUI, samtidigt som 
medlemsförbund från Tjeckien, Ungern, Serbien och Slovakien träffades 
i Budapest samma månad för att planera uppföljning av verksamheten 
under 2015 och 2016. 
 
EPSU och medlemsförbunden som medverkade i dessa möten är mycket 
tacksamma för FNV:s ekonomiska bidrag och för bistånd, stöd och hjälp 
vi fick av Greg Thomson, som ansvarar för strategisk organisering på 
UNISON i Storbritannien. 
 
 

AVTALSFÖRHANDLINGAR: KRAV PÅ LÖNEÖKNING  
 
Året började med en konferens som blev startskott för ett projekt på två 
år om sysselsättning av god kvalitet och offentliga tjänster av god 
kvalitet. Projektet bekostas av EU-kommissionen, och omfattar 
forskning om kriminalvård och barnomsorg. Workshops ägde rum för 
medlemsförbund i dessa branscher i Bryssel i maj och december.  
 

EFS kampanj om löneökning var en viktig 
medelpunkt för arbetet med 
avtalsförhandlingar. Kampanjen startade 
i februari och inriktades på att samordna 
åtgärder över hela Europa genom att 
betona både behovet av löneökningar för 
att öka arbetstagarnas levnadsstandard, 
men också vikten av att öka löner för att 
bidra till ekonomisk återhämtning. 
Kampanjen hjälpte att få med detta på 
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https://www.epsu.org/article/epsu-reply-social-partner-consultation-revisions-carcinogens-and-mutagens-directive
http://www.epsu.org/article/organizing-recruiting-and-retaining-workers-seminar-belgrade-focus-women-organizing
http://www.epsu.org/article/unions-debate-recruitment-strategy-and-tactics
http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
http://www.epsu.org/article/quality-employment-report-epsu-conference
http://www.epsu.org/article/austerity-has-negative-impact-europe-prison-services
http://www.epsu.org/article/unions-discuss-quality-employment-childcare-services
http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
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EU:s agenda, i och med att EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt – en 
central handling, som lanserar den europeiska terminen – erkände 
behovet av reallöneökningar i hela Europa. EPSU:s främsta bidrag under 
året var ett faktablad och en video om löner i offentliga tjänster, som 
presenterades inför de offentliga tjänsternas dag den 23 juni.  
 
Collective bargaining newsletter (nyhetsbrevet om avtalsförhandlingar) 
kom ut i 22 upplagor, med över 200 artiklar, och fortsätter att 
regelbundet ge läsarna uppdaterat material om förhandlingar, strejker 
och upplysningar om löner och villkor i Europa.  
 

UPPHANDLING: UTNYTTJA DE SOCIALA KLAUSULERNA   
 
EPSU organiserade en workshop för medlemsförbund i maj i Bryssel för 
att diskutera hur sociala klausuler används inom ramen för 2014 års 
upphandlingsdirektiv. De första efterforskningarna visade hur ärendet 
behandlats i ett antal länder: Tyskland, Storbritannien (Skottland) och 
Norge. En mer detaljerad översikt beställdes efter mötet, i syfte att ge ut 
resultatet på fasta kommittén om kommunförvaltning i början av 2018.  
 

CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA  
 
De fyra central- och 
östeuropeiska 
valkretsarna höll möten 
i februari och mars. 
Organiserings- och 
rekryteringstaktik var 
några av huvudämnena 
som debatterades på 
det centraleuropeiska  
valkretsmötet i 
 Podgorica, 
Montenegro medan 
 nordösteuropeiska 
valkretsmötet i  
Yerevan, Armenien tog 
upp rätten att strejka. I Ryssland och Centralasien var privatisering av 
sjukvården en brinnande fråga när medlemsförbund sammanträdde i 
Bishek i Kirgizistan, samtidigt som könslöneklyftan var det dominanta 
temat på mötet med sydösteuropa i Sofia, Bulgarien.  
 
EPSU godkände EFS och IFS uppmaning att vidta åtgärder för att skydda 
och främja fackliga rättigheter och social dialog i samband med EU 
ledares möte med östra partnerskapsländer i Bryssel i november. På ett 
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seminarium i Kiev i maj diskuterade ombud från vårdförbund i Ukraina, 
Georgien och Moldavien pressen för vårdreformer i deras länder, med 
särskild vikt på konsekvenserna av de djupgående och omfattande 
frihandelsavtalen med Europeiska unionen. 
 

BRANSCH: SJUKVÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER  
 
Fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvård höll två möten, i mars 
respektive september. De viktigaste frågorna var bl.a. att utarbeta 
EPSU:s prioriteringar och krav på fler gemensamma åtgärder med 
arbetsgivarorganisationen HOSPEEM om fortsatt yrkesutveckling, och 
att minska muskelskelett sjukdomar, psykosociala risker och stress på 
arbetsplatser. Två andra ständigt återkommande ämnen var kampanjen 
mot de negativa konsekvenserna av privatisering, marknadsorientering 
och kommersialisering på arbetstagare, på tjänsternas kvalitet och på 
användarna av vård och sociala tjänster, samt att identifiera synergier 
med PSI:s kampanj rätt till hälsovård. 
 
En säker, effektiv bemanningsnivå fortsatte som viktigt tema under året, 
med ett åtagande att inrätta en online plattform om ämnet, som kan 
användas av alla medlemsförbund. 
 
EPSU deltog aktivt i påtryckningar på europaparlamentet då svar gavs på 
EU-kommissionens lagförslag om ett direktiv beträffande ett 
proportionalitetsprov innan nya yrkesbestämmelser antas. Ett faktablad 
utarbetades med ändringsförslag och ett brev skickades från EPSU till 
ledamöterna av parlamentets inremarknadsutskott i oktober, samt ett 
gemensamt brev med HOSPEEM i december. 
 
SOCIAL DIALOG I SJUKHUSBRANSCHEN EPSU och HOSPEEM organiserade en 

gemensam konferens i juni för att diskutera 
arbete med fortsatt yrkesutveckling och 
livslångt lärande. I slutet av november 
godkändes en rapport från konferensen 
med mycket information samt 
gemensamma prioriteter och åtgärder för 
framtida verksamhet. Tidigare under året 
gav parterna ut ett gemensamt  uttalande 
om dessa frågor. 
 
Samma frågor togs upp på ett möte i april 

med EU:s kommissionär för sjukvård, Vytenis Andriukaitis. På mötet 
diskuterades också digitalisering, hur personal rekryteras och hålls kvar, 
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demografiska förändringar samt behovet av offentliga investeringar i 
hälso- och sjukvård. Representanter för EPSU och HOSPEEM träffade 
också Bulgariens sjukvårdsminister, professor Nikolai Petrov, i juni för 
att diskutera prioriterade hälsovårdsåtgärder under Bulgariens 
ordförandeskap för EU 2018.  
 

SOCIALA TJÄNSTER Arbetsgruppen för sociala tjänster höll två möten under 
året, i mars och september. På dessa möten diskuterades privatisering, 
digitalisering, uppbyggnad av nätverk i multinationella företag, 
standardisering på EU nivå, samt integrerad vård och övergången från 
institutionell vård till samhällsomsorg. Fokus låg på temat omsorg för 
äldre, funktionshindrade och barnomsorg. Det senaste projektet (PESSIS 
III) som granskade möjligheterna till en europeisk social dialog inom 
omsorgsbranschen, höll sin avslutande konferens i oktober – med bidrag 
från EPSU och en delegation – som också blev startskottet för 
Federation of European Social Employers [Federationen för sociala 
arbetsgivare i Europa].  
 

BRANSCH: ALLMÄNNYTTIGA VERK  
 
Fasta kommittén för allmännyttiga verk sammanträdde i februari och 
oktober för att diskutera digitalisering, sociala dialogens arbetsprogram, 
forskning om energiliberalisering, en rättvis omställning, EU:s 
energipolitik, arbetsmiljö, rätten till vatten och åtgärder för att få slut på 
energifattigdom - ett stort kampanj- och lobbyinitiativ under året.   
 
Janne Rudén (SEKO, Sverige) avsade sig ordförandeskapet för 
kommittén före sin förestående pensionering. Kommittén valde 
enhälligt Matthew Lay (UNISON, Storbritannien) till ny ordförande, och 
Vidar Hennum (EL&IT, Norge) till ny viceordförande, som ska arbeta 
tillsammans med nuvarande viceordförande Thomas Kattnig (younion, 
Österrike). 
 
SOCIAL DIALOG INOM ELEKTRICITET I november 
undertecknade parterna ett gemensamt 
uttalande om en rättvis, ren 
energiomställning. Uttalandet betonar 
behovet av att fokusera på att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, omskolning, 
vidareutbildning, att engagera 
arbetsmarknadens parter och lokala 
samhällen, samt särskilda finansierings- 
system för att säkra en rättvis, ren 
omställning inom elektricitetsbranschen.  
AVFALL EPSU organiserade ett seminarium i Foto 16 
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december för att utbyta åsikter om utvecklingen inom branschen, och 
särskilt diskutera ett utkast om näringen, som utarbetats av 
utredningsorganisationen PSIRU, som ska färdigställas och ges ut i 
början av 2018.  
 
MULTINATIONELLA FÖRETAG OCH EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD Betydande framsteg 
gjordes under året med att bygga upp nätverk i två multinationella 
företag som sysslar med sociala tjänster, Orpea och Korian. Ombud från 
hela Europa kom till möten i Bryssel för att diskutera problem med 
bemanningsnivåer, löner, otrygga anställningsavtal och kopplingen 
mellan sådana anställningsvillkor och utförande av tjänster.  
 
EPSU:s nätverk för samordnare av europeiska företagsråd (EWC) 
träffades i februari och oktober för att diskutera omarbetningen av 
direktivet om europeiska företagsråd, avtal med multinationella företag, 
EWC rättsfall, skydd för visselblåsare, rättvisa skatter, framsteg hos 
Orpea och Korian, samt händelseförloppet i andra multinationella 
företag, inklusive ENGIE och Suez Environment vad beträffar 
jämställdhet.  
 
I början av året gavs en ny verktygslåda ut för EWC representanter, som 
tagits fram gemensamt av EPSU, tre andra federationer och 
konsultföretaget Syndex. 
 

BRANSCH: KOMMUNAL OCH REGIONAL FÖRVALTNING 
 
Fasta kommittén för kommunförvaltning höll två möten, i mars och 
september. De viktigaste frågorna var bl.a. upphandling, digitalisering, 
återkommunalisering, stadsagendan, unga arbetstagare, jämställdhet, 
arbetsmiljö och utveckling av den sociala dialogen.  
 
SOCIAL DIALOG I KOMMUNALA OCH REGIONALA FÖRVALTNINGAR Branschens 
sociala dialogkommitté sammanträdde i november för att enas om ett 

arbetsprogram för 2018-2019, med tre 
viktiga teman – ekonomisk styrning, att 
genomdriva avtalet om välmående på 
arbetsplatser, och jämställdhet. EPSU och 
arbetsgivarorganisationen CEMR tog 
under året initiativ om digitalisering och 
gav ut riktlinjer om hur man kan 
underlätta integrering av migranter. 
 

EPSU:S NÄTVERK FÖR BRANDMÄN  Nätverket  
sammanträdde i slutet av april, med en 

viktig inriktning på risker för brandmän, Foto 17 
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som kommer i kontakt med carcinogent och annat farligt material. 
Mötet diskuterade behovet av att omarbeta EU lagstiftning, samt 
utbytte god praxis om hur arbetsplatscancer förhindras.  
 

BRANSCH: STATS- OCH EUROPEISK FÖRVALTNING 
 
Arbetet i kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) och i 
sociala dialogkommittén för statsförvaltningar överskuggades av den 
långa väntan på att EU-kommissionen skulle vidta åtgärder om avtalet 
om informations- och samrådsrättigheter, som tecknades i december 
2015.  
 
NEA kommittén sammanträdde i mars och oktober för att diskutera 
avtalet om information och samråd, det gemensamma projektet om 
psykosociala risker, skydd för visselblåsare, migrantarbetstagare och 
asylsökanden, EFS kampanj om löneökning och skatter – förslaget till 
direktiv om landsspecifik rapportering och den finansiella 
transaktionsskatten.  
 
Nicoletta Grieco (FP-CGIL, Italien) valdes till viceordförande som 
ersättning för Stelios Tsiakkaros (CFDT-Interco, Frankrike) som gick i 
pension.   
 

SOCIAL DIALOG I STATSFÖRVALTNINGAR (CGA) Kommittén lyckades att under 
året, förutom avtalet om information och samråd, ta upp ett antal 
frågor, bl.a. ett framgångsrikt avslutat 
gemensamt projekt om psykosociala 
risker och våld från utomstående. 
Kommittén enades också om att 
arrangera en gemensam studie om 
arbetsvillkor i migrations- och 
asyltjänster, samt att inrätta en 
arbetsgrupp med statistiska kontoret 
Eurostat om insamling av data om 
könslöneklyftan i statsförvaltningar. I 
slutet av året kom parterna också 
överens om ett projekt, som finansieras 
av EU-kommissionen, om digitalisering 
och balans mellan arbete och fritid. 
 

STYRELSEN 
 
EPSU:s styrelse sammanträdde i april, i oktober på PSI:s kongress och i 
november, med betydande överläggningar om läget i Turkiet, om avtalet 
om information och samråd i statsförvaltningar, om den europeiska 
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pelaren för sociala rättigheter, verksamheten i IFS all-europeiska 
regionala råd och PSI:s kongress. Aprilmötet var ett utökat styrelsemöte, 
med över 100 fackliga ledare närvarande, för att debattera prioriteter  
för de kommande två åren, halvvägs till nästa kongress i juni 2019.  
 
Förberedelser för kongressen kom igång under året och i september 
träffade företrädare för EPSU:s alla irländska medlemsförbund personal 
från EPSU i Dublin, för en första överläggning om tekniska arrangemang.  
 

ARBETET MED PSI PÅ GLOBAL NIVÅ 
 
EPSU:s delegation spelade en aktiv roll på PSI:s kongress i månadsskiftet 

oktober/november, med ett 
antal livliga paneldebatter och 
ett handlingsprogram för åren 
2018-2022, som godkändes. 
 
I september ägde ett möte rum    
med samarbetskommittén EPSU-
PSI i London. De främsta frågorna 
var förberedelser för PSI:s 
kongress, den gemensamma 
medlemspolicyn, omorientering 
av EPSU:s verksamhet i Central- 
och Östeuropa och vidare 

diskussioner om gemensam verksamhet  kring handel, skatter och 
migration.  
 

KONTAKTER MED MEDLEMSFÖRBUND: KONFERENSER 
OCH BESÖK  
 
EPSU:s personal och ledarskapsteam försöker, som ett led i att hålla 
kontakt med medlemsförbund, delta i förbundens kongresser och 
välkomna delegationer till EPSU:s kontor i Bryssel. I år lyckades 
ordförande, generalsekreterare och annan personal stötta aktioner eller 
delta i möten i Frankrike (gemensam demonstration och flera fackliga 
kongresser), Spanien, Italien (brandmän och energiarbetare), Turkiet, 
Norge, Nederländerna, Sverige och Polen. Samtidigt kom ett antal 
besökare till Bryssel, från förbund i Norge (NNO, NTL ungdomsgrupp), 
Sverige och norra Cypern. 
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ARBETET MED EFS  
 
EPSU spelar en aktiv roll i Europeiska 
fackliga samorganisationen, deltar i dess 
styrelsemöten och många andra utskott 
och arbetsgrupper, bl.a. kvinnor, 
ungdomar, sysselsättning, ekonomisk 
politik, avtalsförhandlingar, arbets- och 
inre marknad, internationella och 
handelsfrågor, hållbar utveckling och 
socialt skydd. I år bidrog EPSU till att EFS 
inkallade ett utskott för att samordna 
verksamheten kring skattefrågor, och 

deltog i arbetsgruppen om Brexit.   
 
EPSU:s delegation medverkade i nyckeldebatter på EFS halvtidsöversyn 
som hölls i Rom i maj. Gloria Mills, som är ordförande både för EFS och 
EPSU:s kvinnokommittéer föreslog ändringar av EFS stadgar, som 
enhälligt antogs, för att garantera att kongressdelegationer har en jämn 
könsfördelning.  
 

KOMMUNIKATIONER 
 
Under 2017 ansträngde sig EPSU ständigt med att bredda användningen 
av sociala medier med Facebook och Twitter. På Facebook ökade antalet 
följare till 2 000, och 4 200 på Twitter. Hemsidan hade 131 000 unika 
besök på sidorna av ca 50 000 enskilda besökare. Närmare en tredjedel 
av besöken kom via sociala medier. EPSU förvaltar också konton som 
omfattar right2energy [rätt till energi] och tax justice [skatterättvisa]. 
Det finns right2water Facebook sidor  på franska och engelska med över 
10 000 följare. 
 
EPSU:s nyhetsbrev går ut varannan vecka (utom i juli, augusti och 
december) och antalet abonnenter ökade med 90 till 5 914. De här talen 
är stabila. Vi har 5 919 kontakter på sändlistan för nyhetsbrevet om 
avtalsförhandlingar, som ökade med 50 under året. 
 

ORGANISATORISKA ÄRENDEN  
 

EKONOMI Finansarbetsgruppen sammanträdde i mars. Dess främsta 
rekommendation var att öka medlemsavgiften med 1 eurocent 2018 
och med samma summa igen 2019, vilket godkändes av styrelsen i 
november. Gruppen enades också om att närmare studera förslag om 
att indexera medlemsavgiften under nästa kongressperiod.  
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MEDLEMSKAP UIL FPL, Italien (50 000 medlemmar) och Trade Union of 
Administration, Judiciary and Police, en del av samorganisationen 
Nezavisnost i Serbien (2 453 medlemmar) gick båda åter med i EPSU. UIL 
FPL stärker EPSU:s representativitet, särskilt i vårdbranschen.   
 
Tre förbund från Kroatien, Finland och Italien, med sammanlagt 23 500 
medlemmar lämnade oss 2017. Det rör sig om Autonomous Trade Union 
in Health Service & Social Protection Service of Croatia (9 500 
medlemmar), Union of Professional Social Workers (TALENTIA) (9 000 
medlemmar) och Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica 
(UILTEC) (5 000 medlemmar). FITUGO state sector union (7 500 
medlemmar) i Bulgarien suspenderades från medlemskap. 
 

PERSONAL Patrick Orr, politisk assistent, slutade på EPSU den 30 juni 2017 
och flyttade tillbaka till Storbritannien för att fortsätta sina 
doktorandstudier. Patrick arbetade på EPSU sedan september 2015 (och 
en kort period innan 2014 som praktikant). När han slutat tillsattes Luca 
Scarpiello som politisk assistent och började på EPSU i augusti.   
 
I februari kom Pablo Sanchez Centellas (kommunikationsansvarig) 
tillbaka från föräldraledighet. Under en del av perioden täcktes hans 
arbete av Martin Todd, vars tillfälliga anställning förlängdes till slutet av 
juni, då han blev anställd på europeiska fackliga institutet ETUI. 
 
I juni kom Mounia Boudhan (personlig assistent) tillbaka till arbetet efter 
föräldraledighet efter sonen Adams födelse i mars. Mounias arbete har 
täckts av Sarrah Bentahar, vars tillfälliga anställning upphörde den 30 
juni, och därefter sökte hon, och fick, arbete på EFS.  
 
I oktober började Barbara Helfferich på EPSU, i första hand deltid på två 
månader för att täcka personalens sjukfrånvaro och arbete med 
jämställdhet.   
 
Fyra personer arbetade en kort tid på kontoret och bidrog till EPSU:s 
verksamhet som en del av sina studier. Hendrik Scheewel från HEC Liège 
Management School på universitetet i Liège arbetade främst om 
energifrågor, från mitten av januari till slutet av april. Från maj till juli 
arbetade Louis Stroeymeyt, som läser europeiska studier och 
statskunskap på Institut d'Etudes Politiques i Grenoble, med ett antal 
ärenden, bl.a. upphandling. Merel Goudriaan, från Stedelijk Lyceum 
Groenhout, var på kontoret en vecka i oktober för att få sin första 
arbetsplatspraktik och insyn i en europeisk facklig federation. I 
november och december arbetade Burhan Yildiz, från internationella 
avdelningen på turkiska medlemsförbundet Hizmet-Is, med en översikt 
av social dialog, som del av ett ILO projekt. 
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Bildtexter 
 
Foto 1:  Möte med EPSU:s ordförande och viceordförande och kommissionär  

Barnier, 12 januari 2017 

Foto 2:  Rodney Bickerstaffe, Wien, 1996 – ordförande för EPSC (f.d. EPSU) 1990 - 
1996 

Foto 3:  Delegation från Eurocadres och EPSU delegation, med Europeiska 
journalistfederationen, Transparency International och wemove.eu  lämnar 
över visselblåsaruppropet till EU-kommissionen, 14 november 2017. 

Foto 4:  Protest mot CETA, Riga, Litauen, 21 januari 2017 

Foto 5:  Health Workers’ Union of the Ukraine nationell demonstration den 19 
september 2017 

Foto 6:  Grekiska vattenförbundet EYATH stöder EPSU:s aktion den 22 mars 2017 

Foto 7:  EPSU:s ordförande och generalsekreterare möter kommissionär Vella om 
rätten till vatten. 

Foto 8:  Internationella kvinnodagen, 8 mars 2017: EPSU ger ut en video, som talar 
för ett slut på könslöneklyftan och att gå med i facket. 

Foto 9:  Nätverket för ungdomars möte i Berlin, 8 – 9 september 2017 

Foto 10:  EPSU:s styrelseledamöter stöder aktionsdagen för vårdbranschen, 6-7 april 
2017 

Foto 11:  Digitalisering i den offentliga sektorn, EPSU-CEMR video presenteras den 11 
maj 2017 

Foto 12:  Ta itu med psykosociala risker i statsförvaltningar: en handledning om 
åtgärder, 2017 

Foto 13:  EPSU:s delegation på EFS halvtidsöversyn, 29-30 maj 2017 

Foto 14:  EPSU:s 4 valkretsmöten, högst upp från vänster till höger: valkretsarna 
Centraleuropa och västra Balkan, Ryssland och Centralasien, Sydöstra 
Europa och Nordöstra Europa.  

Foto 15:  Social dialog inom vårdbranschen, HOSPEEM-EPSU:s gemensamma 
uttalande och möte med kommissionär Andriukaitis, 24 april 2017 

Foto 16:  Social dialog inom elektricitetsbranschen, gemensamt uttalande med 
Eurelectric, IndustriAll, och EPSU om en rättvis energiomställning, 21 
november 2017 

Foto 17:  EPSU:s nätverk för brandmän, möte i Bryssel på International Workers’ 
Memorial Day, 28 april 2017 

Foto 18:  Social dialog i statsförvaltningar, beslut att anta uttalande om psykosociala 
risker, 20 oktober 2017 

Foto 19:  EPSU:s styrelseledamöter på PSI:s kongress, 29 oktober, Genève 

Foto 20:  EPSU:s ordförande, viceordförande och generalsekreterare stöder franska 
offentliganställda i Paris, den 10 oktober 2017 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EPSU är den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. EPSU är 
den största federationen i EFS, och omfattar 8 miljoner offentliganställda i över 
260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten- och 
avfallsbranschen, inom vård och sociala tjänster, inom kommunal och stats-
förvaltning, i alla Europas länder, inklusive EU:s östra grannskapsområde. EPSU 
är Public Services International:s (PSI) erkända regionala organisation.   
 
Mer information om EPSU och vår verksamhet finns på:  
www.epsu.org  
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