
 
Europeiska avfallsarbetare enas om att motverka mördande konkurrens 
 
Den viktigaste enskilda frågan som europeiska avfallsarbetare står inför är illojal konkurrens, 
när arbetsgivare försöker minska lönerna och andra förmåner. Inom avfallssektorn finns 
hänsynslösa företag som skadar löner och villkor, arbetsmiljön, kvalitets- och miljö-
bestämmelser och drar ned samtliga till oacceptabla nivåer. Men även större företag ägnar 
sig åt lönekonkurrens. Eftersom det finns andra kollektivavtal i vissa länder är det möjligt för 
företag att välja den lägsta nivån och därmed sänka standarden både för offentlig- och privat-
anställda. Facket och företagsrådsrepresentanter enades, vid EPSU:s avfallsseminarium den 
20 juni 2005 i Bryssel, om att motarbeta denna trend. Att värva arbetstagare till den fackliga 
rörelsen är en utmaning för fackföreningar båda i gamla och nya medlemsstater som syftar 
till att öka makten att försvara arbetstagarnas intressen.  
 
För att uppnå detta mål lades förslag om att arbeta mer med att:  
§ samordna avtalsförhandlingar.  
§ inrätta europeiska företagsråd i de företag som kan täckas.  
§ motarbeta ohejdad avreglering i avfallssektorn enligt förslag i Bolkesteindirektivet eller i 

GATS.  
§ den sociala klausulen och kvalitetsnormer i offentliga kontrakt. I vissa europeiska 

länder finns kvalitetsmärkning och det kan eventuellt utvidgas till att täcka andra länder.  
§ värva arbetstagare till facket (organisera) och för EPSU:s del att öka antalet 

medlemmar.  
 
Fackförbunden kommer att uppmanas att göra vårt arbete synligt för arbetstagare och 
medlemmar. Vår kampanj kräver gemensamma och offentliga aktioner.  
 
Deltagarna vid EPSU:s seminarium tog upp en rapport av Dave Hall från PSIRU om ny 
utveckling i företagen och politiskt, samt de europeiska företagsrådens roll vid omstrukture-
ringar, med exempel. EPSU:s policy för avfallshantering och den nordiska handlingsplanen 
för avfallssektorn studerades av deltagarna. De frågor som togs upp under seminariet 
behandlas av fasta kommittén för allmännyttiga verk den 7 oktober 2005 i Luxemburg. Den 
fasta kommittén enades om att inrätta en arbetsgrupp och kommer att reflektera ytterligare 
över handlingsplanen. 
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