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Fråga (hänvisning i 

resolutionen) 
Mål/resultat Aktivitet Vem När 

Allmänna stånd-
punkter om offentliga 
tjänster inom vatten, 
energi, avfall 
 
 
 

Allmännyttiga företag är 
en väsentlig del av 
Europas offentliga 
infrastruktur och 
offentliga tjänster (...)  
 
Stopp för ytterligare 
privatisering av energi-, 
vatten-, avfallstjänster 
 

Fortsätta att förespråka att offentlig infrastruktur ska vara en 
offentlig tjänst samt bidra till att utveckla EPSU:s 
övergripande policy för offentliga tjänster. Bidra till EPSU:s 
arbete kring den finansiella/ ekonomiska krisen och offentlig 
infrastruktur 
 
Stödja fackförbundens lokala och nationella strider 
Aktuella problem med privatisering i Slovenien, Ukraina 
Turkiet, m.fl. 

Arbete med PSIRU och 
andra (forskning) 
 
 
 
 
Fackförbunden med 
stöd av EPSU:s 
sekretariat 
 

Kongressperioden 

Klimatförändring 
 

Se till att EU i sin politik 
införlivar principer för 
rättvis omställning till ett 
samhälle med låga eller 
till och med utan kol-
utsläpp, bland annat för 
berörda arbetstagare, 
baserade på sysselsätt-
ningsalternativ och 
utbildning 
 
 
Försöka få ett  
betänkande från Europa-
parlamentet om klimat-
förändringens  
sysselsättnings-
dimension och 
kompletterande 
åtgärder, till exempel 
rörlighet, utbildning och 
erkännande av 

Fastställa klimatförändringens konsekvenser samt 
kompensations- och anpassningsåtgärder  
 
 
 
 
 
 
Vidareutveckla idéerna kring Rättvis omställning. 
Uppföljning av gemensamt projekt med Eurelectric 
 
 
 
Bidra till övergripande EPSU-, EFS- och ISKA-policy 
Uppföljning av EFS projekt om ren teknik, samband med 
sysselsättning, kompetens och kvalifikationer 
Integrera principer för rättvis sysselsättningsomställning i 
EBRD-, EIB-projekt, etc  

EPSU kommer att 
beställa en studie för att 
få en överblick av hur 
klimatförändring 
påverkar offentliga 
tjänster; energi, vatten, 
avfall ingår 
 
Fackförbund i 
energisektorn 
 
 
 
EPSU lobbar i EFS 

Resultat från studien 
i början av 2010 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
EFS-projekt avslutas 
2009 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

examensbevis 
 

Vatten 
 
 
 

Stärka EPSU:s och 
vattenaktivisters 
ståndpunkter för 
offentligt vatten i EU:s 
politik 

Följa upp och bidra till olika nätverk, exempelvis Europeiska 
nätverket för offentligt vatten och Reclaiming Public Water –
vilket ger EPSU ett ansikte 
Bistå med utveckling av idéer för progressiv offentlig 
vattenhantering och det europeiska nätverkets europeiska 
vattenstadga 
 
 
Övervaka EU:s vattenpolitik med fokus på att förhindra 
kommersialisering: 

-
EU-direktiv om koncessioner ? 

-
Insatser för att inrätta en marknad för vatten-
rättigheter ? 

(Barroso nämner en inre marknad för miljötjänster i sitt 
dokument med politiska riktlinjer (sep 2009) 
 

EPSU:s sekretariat; 
Ledamöter i fasta 
kommittén (i projektens 
styrkommittéer och som 
deltagare i dessa 
nätverk) 

Möte med 
Reclaiming Public 
Water – feb 2010 
 
Delta i förberedelser 
av världsvatten-
forumet 2012 
(Marseille) 

Vatten som en 
mänsklig rättighet 
och vatten ej till salu  

Stopp för 
kommersialisering av 
vattentjänster; vatten 
som grundläggande 
mänsklig rättighet i EU:s 
fördrag 
(se bakgrundsdokument)

Ta initiativ till en petition för att få en miljon underskrifter 
grundat på nationella aktioner för att få brett stöd av 
allmänheten; gemensam sak med vattenaktivistgrupper,  
avsätta resurser för att ta fram kampanjmaterial, hjälpa  
EPSU:s sekretariat samt inrätta en styrkommitté som ska 
följa kampanjen  
 

Nationella fack-
förbund/kampanj-
kommittér med 
europeisk styrkommitté 
och medverkan i vatten-
aktivistnätverk – 
specifika mål för varje 
land 
 

under 4 veckor i maj 
2010 inbjudan 
 
 

Energi 
 

Förändra EU:s inre 
marknad för el och gas i 
syfte att främja ett lång-
fristigt perspektiv för 
låga/ utan kolutsläpp, 
investeringar i trygg 
energiförsörjning samt 
förpliktelser i samband 

Begära en ingående och oberoende europeisk översyn av 
erfarenheterna av avreglering; 
(eftersträva initiativ från Europaparlamentets ledamöter) som 
en förutsättning för att vidta ytterligare åtgärder för att  skilja 
distributionsnät från produktion eller detaljförsäljning,t. ex. 
 
Uppföljning av de delar av direktiven som är kopplade till 
utbildning och underhåll och begära specifika utredningar och 

EPSU och energi-
fackförbund 
 
 
 
Utforska den sociala 
dialogens roll  
 

2011 
 
 
 
2010 
 
2010 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

med offentliga tjänster 
 
 
 
Fastställa EPSU:s 
ståndpunkt om framtiden 
för (offentliga) nätverk 
 
 
 
 
 
 
 
Etablera kontakter med 
och påverka europeiska 
(energi) tillsyns-
myndighet i syfte att 
säkerställa mer 
inflytande och 
demokratisk kontroll: 
göra ett förslag till EP 
och regeringar 

rapporter 
 
Uppföljning av hur direktiven för inre marknaden genomförs 
(frågor som smarta mätare, genomförande av ITO 
(oberoende transmissionsoperatör), tillsynsmyndigheters roll 
och makt..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utarbeta ett principdokument 
http://www.euractiv.com/en/opinion/barroso-unveils-year-
plan-2020-horizon/article-185114 
 
 
 
 
 
Uppföljning av diskussioner inom EU om Super Grids, smarta 
nät, samarbete mellan nätoperatörer, europeiskt nät 
 
Förbereda översikt av fackligt inflytande över nationella 
(energi)tillsynsmyndigheter 
 
Arbeta med låginkomstgrupper och andra för att försöka få 
mer inflytande över tillsynsmyndigheter (gemensamt förslag 
om demokratisk kontroll) 
 
Övervaka den europeiska tillsynsmyndighets arbete 

 
Bilda en arbetsgrupp för 
nätverk 
(ledamöter från fasta 
kommittén och fackliga 
experter); arbetet som 
utförts av CASC-
gruppen kan utgöra en 
grund 
 
Bilda en arbetsgrupp för 
tillsynsmyndigheter 
 
(ledamöter och fackliga 
experter) 
 
EPSU:s sekretariat och 
arbetsgrupp 

 
 
 
 
Arbetsgrupp ska 
tillhandahålla 
rapporten i slutet av 
2010 
 
 
Rapport och åtgärder 
under 2010 och 
senare 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

  
 Införliva social 

dimension i EU:s 
energiinitiativ 
 
 

Förbereda utkast till text (baserat på arbetet med energi-
stadgan och samförståndsavtalet om energigemenskapens 
sociala aspekter 
 
Studera möjligheten till EP-initiativ 
 
Fortsätta övergripande arbete med att integrera social-
politiska frågor i direktiven 

EPSU:s sekretariat 
 
 
 
 

 

 
; 

Bidra till EU:s över-
gripande energipolitik 

Utveckla EPSU:s ståndpunkter, på grundval av kongress-
resolutionen och tidigare ståndpunkter.  
Förespråka en social dimension i EU:s färdplan 2050 
 

  
 

 Öka antalet 
organiserade arbets-
tagare i sektorn för 
energitjänster och 
förnyelsebara  

Kartlägga framtiden för energitjänster och förnybar energi, 
problem och utmaningar samt fackföreningars strategiska 
möjligheter att öka antalet medlemmar 

EPSU:s sekretariat med 
ledamöter från fasta 
kommittén 

Första diskussion i 
slutet av 2010 

 Stärka fackets röst i 
energigemenskapen 
 
 
 
 
 
Social dimension i EU:s 
energidialog 

Fortsatt medverkan i sydösteuropeiska energigemenskapen 
och dess sociala forum (arbeta med att bygga upp fackligt 
nätverk, organisera och se till att facket blir synligare) 
Lobba för att nya medlemmar ska anta samförståndsavtalet 
(Memorandum of Understanding) 
 
Mer deltagande från regionala företrädare i fasta kommittén, 
social dialog 
 
 
Inrätta en social dimension i EU:s externa energirelationer – 
prioriterade områden är energigemenskapen, energidialogen 
mellan EU-Ukraina och EU-Ryssland 
Överväga möjligheten till europeisk konferens om 
allmännyttiga verk och företag hösten 2010 
 

Berörda fackförbund 
och EPSU:s 
sekretariatet 
 
Berörda fackförbund 
och EPSU 
 

Rundabords-
diskussioner om 
energi 17-18 
september 2009; 
Socialt forum 13-14 
oktober. 

Avfall 
 

Behov av social 
dimension i EU:s avfalls-

Fortsatt analys av avfallssektorns utveckling och EU:s 
avfallspolitiska initiativ.  

Forskning från PSIRU 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

hanteringsstrategi  
Säker arbetsmiljö och avfall – till exempel bioavfall – ska 
omfattas av EU-direktiven. 
 
Uppföljning av EU:s avfallshanteringsstrategi och ramdirektiv 
samt andra EU-initiativ som rör avfall 
 

 
EPSU:s sekretariat och 
berörda fackförbund  

. Minska stenhård 
konkurrens 

Fortsätta att övervaka utveckling av löner och villkor i 
avfallssektorn – försöka synliggöra den stenhårda 
konkurrensen 
 
Överväga att organisera ett regelbundet forum och 
återkommande aktionsdag varje år som en del av åtgärderna 
för att få till stånd en social dialog, minska antalet olyckor och 
uppnå rimliga minimilöner i sektorn 
 
Fokusera på rekrytering och organisering i avfallssektorn 
(vilken typ av kampanjer som genomförs… vad som 
fungerar) 
 

Nätverket epsucob@ 
och fackförbund i 
avfallssektorn  
 

Första diskussion på 
avfallsmöte 
november 2009 
 

Samordning av 
avtalsförhandlingar 
 
 

Få bättre förståelse för 
utvecklingen, arbets-
givarnas policy, i syfte 
att samordna våra 
ståndpunkter och 
strategier, förebygga 
social dumpning och 
stärka fackets ställning  
 
 

En gemensam kampanj om utläggning av verksamhet inom 
el ? andra branscher 
 
Utveckla gemensamma initiativ, som till exempel stadgan för 
gränsöverskridande solidaritet i en integrerad industri och 
naturgasstadgan 
 
Utveckla löneövervakningsprojektet till att täcka fler länder 
 
Vidareutveckla regionala initiativ för att samordna avtals-
förhandlingar enligt modellen med den central/väst-
europeiska gruppen 

Fasta kommittén, 
energiförbund 
 
Fasta kommittén och 
energiförbund 
 
Energiförbund 
 
Vidareutveckla CB 
CWE-gruppen  
Andra regionala grupper 
en möjlighet – eller delta 
i befintligt arbete 
 

  
 
 
 
 
2010-2011 (projekt 
för löneövervakning)  
 
 

 Höja CSR-nivån och 
användningen av GRI:s 
eltillägg vid rapportering 

Uppföljning av CSR-arbete i elsektorn (gemensamt 
uttalande) 
 

Fackförbund och 
EPSU:s sekretariat 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

i syfte att garantera en 
acceptabel social 
standard.  
 
Öka antalet förhandlade 
CSR-avtal  

Uppföljning av diskussion om CSR i naturgassektor 
 
Uppföljning av CSR-studie 
 
Bygga på Gdf-Suez, EDF:s och ENEL:s förhandlade CSR-
avtal i andra företag 

Europeisk social 
dialog 
 
 
 
 

Försöka ingå mer 
bindande avtal med 
Eurelectric och Eurogas  
 
 
 
Utvärdering av sociala 
dialogen 2013 
 
 
 
 
 
 
Kommittén för social 
dialog i avfallssektorn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställa en mer långfristig dagordning för social dialog (vad 
vill vi uppnå) och bidra till nya (halv)årliga arbetsprogram 
 
 
 
Förbättra nationell uppföljning – föra ut resultat och förbättra 
genomförande (genomförandeavtal) 

-
utvärdering av olika gemensamma ståndpunkter, 
resurspaket, etc.  

 
 
Bidra till den allmänna utvärdering av den sociala dialogen 
som planeras 2013 
 
 
 
 
 
Förbereda översikt av arbetsgivare och europeiska 
organisationer i offentliga och privata sektorn; förbereda 
frågor (arbetsmiljö, social klausul i upphandling/ offentliga 
kontrakt; frågor som rör lön och villkor)  
 
Utforska om det finns vilja att bidra till en avfallsarbetsgrupp i 
syfte att göra förberedelser 
 
Granska prioriteringar 
 
 

EPSU:s sekretariat och 
fasta kommittén 
 
Nationella fackförbund 
 
 
 
 
EPSU:s sekretariat, 
medlemmar i 
delegationer till den 
sociala dialogen och i 
fasta kommittén 
 
 
EPSU:s sekretariat och 
nationella fackförbund 
 
 
tillsammans med 
nationella fackförbund 
 
 
 
 
Nationella fackförbund 

2010 
 
 
 
 
löpande 
 
 
 
Inleds 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallskonferens 
26-27 november 
2009; arbetsgrupp 
2010 
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Fråga (hänvisning i 
resolutionen) 

Mål/resultat Aktivitet Vem När 

Reflektera över 
kommitté för social 
dialog i vattensektorn 
 

 Europeiska företagsråd 
(EWC) i alla gräns-
överskridande 
energibolag senast 2010 
 
 
 
Inrätta europeiska 
företagsråd på alla 
avfallsföretag senast 
2012 

Förbereda förteckning över bolag med och utan företagsråd 
och inrikta sig på de som inte har något EWC 
 
Samordna arbetet mellan europeiska företagsråd i 
energisektorn (förteckning över EWC-samordnare) 
 
 
Förbereda lista över företag med och utan EWC, och göra en 
lista över vilka som ska prioriteras 

PSIRU 
 
 
EPSU:s EWC-
samordnare och 
företagsrådens 
arbetsutskott  
 
PSIRU 
 

 
 
 
Konferens för 
europeiska energi-
EWC 14 december 
2009; mars 2010 och 
juni 2010 
 
Första steg med 
avfallskonferens 26-
27 november 2009 
 

Forska om 
multinationella 
företag i allmän-
nyttiga sektorn 
 

Regelbundna 
uppdateringar av 
rapporter om bransch-
utveckling 

Uppföljningsrapporter i fasta kommittén 
-

till exempel energibolagens företagspolitik (sju 
bröder) 

-
EPSU:s rapport om rättvis fördelning (vinster, 
utdelning och löner) uppdateras regelbundet 

-

PSIRU 
 
 
 
EPSU:s sekretariat 

 
  

 
 


