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Förord 

Europa har under senare år kännetecknats av efterkrigstidens längsta och svåraste finansiella 
och ekonomiska kris och dess förödande konsekvenser för europeiska medborgares levnads- 
och arbetsförhållanden. Trots att den var ett resultat av att banker tog sina kunders pengar och 
spelade bort dem, sedan höstade in statliga stöd och ändå nekade företag de lån de behövde 
för att trygga sin överlevnad, har arbetstagare tvingats bära följderna av en politik som politiker, 
som under decennier bedrivit en nyliberal avregleringspolitik, ansvarar för. 

Till och med den Europeiska stabilitetsmekanismen hjälpte i första hand europeiska banker och 
investerare snarare än de människor som påverkades av krisen. Och trots att den Europeiska 
stabilitetsmekanismen hävdats vara den viktig åtgärd för solidaritet mellan stater, har den delat 
upp Europa mer än någonsin, eftersom den beordrar medlemsstater att genomföra politik som 
grundas på utgiftsnedskärningar och åtstramning, vilket förhindrar tillväxt i kristid och gör krisens 
verkningar värre. 

Det är skälet till att vi äntligen behöver en politik som avvecklar skatteparadis, inför en skatt på 
finanstransaktioner och inrättar ett organ för finansiell tillsyn och kontroll, ett organ som på ett 
enhetligt och strikt sätt utövar tillsyn över bank- och finanssektorn. 

Den europeiska fackföreningsrörelsen röstade för en massiv investeringspolitik för att stimulera 
hållbar tillväxt och skapa kvalitetsjobb. Den lade fram konkreta förslag på sådana 
investeringsplaner och på hur de skulle finansieras. 

Krisen har också medfört att den europeiska arbetsmarknaden blivit mer fragmenterad och 
bidragit till att de osäkra anställningarna blivit fler, vilket fått till resultat att arbetstagare som utför 
samma arbete på samma arbetsplats allt oftare får olika lön och har olika rättigheter. Efter hand 
som nya anställningsformer växer fram så gör även nya former av diskriminering på 
arbetsplatsen det. 

Vi vill inte ha entreprenörer som undandrar sig sitt sociala ansvar genom brevlådeföretag, falskt 
egenföretagande eller underentreprenader som garanterar konkurrensfördelar genom social 
dumpning. Vi vill inte ha en europeisk arbetsmarknad där vinnarna i slutänden är de som hittar 
på de smartaste och mest eleganta sätten att kringgå lagar och kollektivavtal. 

Det som räknas för oss är var arbetstagare arbetar, inte var de kommer ifrån, om de är män eller 
kvinnor, rumäner eller tyskar, unga eller gamla, svarta eller vita. 

Detta är en av de viktigaste politiska utmaningar vi måste ta itu med de närmaste åren. 

Genom våra viktigaste arbetsområden för 2015–2019, som presenteras i detta dokument, vill vi, 
mot bakgrund av de många utmaningar vi står inför och de begränsade ekonomiska och 
mänskliga resurser EFFAT har tillgång till, göra klart vad vi ser som en politisk prioritering, 
nämligen ett Europa som ger alla sina medborgare en framtid med anständiga levnads- och 
arbetsförhållanden. 

Harald Wiedenhofer        Bryssel i mars 2014 
Generalsekreterare
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I Inledning 

1. 2009 beslutade EFFAT:s tredje kongress (eller Berlinkongressen) om en tydlig strategisk 
inriktning och en tydlig politisk fokusering för EFFAT, i form av kampen mot osäkra 
anställningar. EFFAT:s fjärde kongress kommer därför att ha till uppgift att fastställa 
fokuspunkterna för EFFAT:s arbete 2015–2019, med beaktande av nya politiska 
utmaningar som särskilt är ett resultat av den ekonomiska och sociala krisen. 

2. EFFAT:s arbete kommer att fokusera på följande fyra grundläggande mål: 

- försvara och stärka arbetstagares och fackföreningars rättigheter och rätten till 
representation och/eller medverkan, 

- behålla och skapa bättre jobb, 

- förbättra levnadsstandarder och hindra social dumpning samt 

- förbättra levnads- och arbetsförhållanden. 

3. I artikel I, punkt 1, i konstitutionen fastställs (bland annat) följande uppgifter för att uppnå 
dessa mål: 

- trygga och stärka fred och demokrati, 

- stärka den sociala dimensionen, 

- trygga mänskliga rättigheter och den grundläggande rättigheten att organisera sig 
fackligt och bedriva facklig verksamhet, 

- att främja jobb som väljs fritt och är produktiva för alla, 

- att eliminera alla former av diskriminering av arbetstagare som grundas på kön, etnisk 
bakgrund, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

- att förbättra levnads- och arbetsförhållanden, 

- att skydda och främja miljön, 

- att främja hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling inom jordbruks-, 
livsmedels- och turismsektorerna, 

- att garantera likaberättigande, lika möjligheter och likabehandling för män och kvinnor, 

- att stärka kvinnors deltagande inom beslutsfattande fackliga organ på alla nivåer, 

- att förbättra ungdomars framtidsutsikter, 

- demokratisering av ekonomin, 

- att aktivt stödja medlemsorganisationer i Central-, Öst- och Sydöstra Europa,  
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- att stödja processen för ekonomiskt och socialt samarbete mellan EU och länderna 
som gränsar till det södra Medelhavsområdet samt 

- att stödja utvidgningen av Europeiska unionen till att omfatta andra demokratiska 
stater. 

4. För att faktiskt genomföra dessa mål och uppgifter måste EFFAT fylla främst fyra 
funktioner (två interna och två externa): 

EFFAT:s interna funktioner, för dess medlemsorganisationer, består i att: 

- tillhandahålla tjänster, däribland information till och samråd med 
medlemsorganisationer, stöd till Europeiska företagsråd och att organisera 
erfarenhetsutbyte som omfattar hela Europa samt 

- samordna i händelse av omstrukturering av företag, vid kollektivavtalsförhandlingar 
och arbetsmarknadsåtgärder, i kampen mot social dumpning och illegalt och osäkert 
arbete inom alla EFFAT:s sektorer, med avseende på initiativ av Europeiska 
företagsråd och så vidare och 

EFFAT:s externa funktioner består i att: 

- företräda arbetstagare i relationer med de europeiska institutionerna, bransch- och 
arbetsgivarsammanslutningar och europeiska företagsledningar, 

- förhandla/avtalsförhandla i den sociala dialogen eller när Europeiska företagsråd 
inrättas samt 

- organisera gränsöverskridande och publicitetsmässigt effektiv mobilisering i händelse 
av konflikt med europeiska institutioner eller arbetsgivare. 

Vår verksamhet inriktas på följande externa parter: 

- de europeiska institutionerna, särskilt Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet, 

- de europeiska bransch- och arbetsgivarorganisationerna inom EFFAT:s sektorer och 

- de europeiska ledningarna för transnationella företag. 

Särskild vikt läggs i detta sammanhang vid den sociala dialogen och 
förhandlingar/avtalsförhandlingar med arbetsgivare.
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II Arbetsområden och fokuspunkter 

EFFAT ska under kommande kongressperiod 2015–2019 främst koncentrera sig på följande 
huvudområden, initiativ och projekt: 

1. Rekrytera nya medlemmar 

Verkliga sociala framsteg är bara möjligt om det finns starka fackföreningar. Facklig styrka 
bygger på stort antal medlemmar i företag (dvs. den kvantitativa aspekten), men också på dessa 
medlemmars förmåga att kämpa för anständiga jobb (dvs. den kvalitativa aspekten). Mot 
bakgrund av fallande medlemstal i många organisationer som tillhör EFFAT under senare år har 
rekrytering av nya medlemmar blivit högsta prioritet för fackföreningar. Särskild vikt måste i detta 
avseende också läggas vid att rekrytera unga arbetstagare kvinnliga arbetstagare och 
arbetstagare inom det ständigt växande antalet osäkra anställningar. 

EFFAT kommer därför att aktivt stödja varje initiativ av sina medlemsorganisationer på detta 
område och tillmäta följande högsta prioritet: 

- använda EFFAT-evenemang för att utbyta information och identifiera exempel på god praxis 
vid rekrytering av nya medlemmar, 

- främja bilaterala rekryteringsprojekt och mentorskap, 

- undersöka möjligheterna att främja rekrytering inom specifika verksamheter/företag med 
hjälp av projekt, 

- ge full uppbackning till medlemmar som hotas av disciplinära åtgärder av arbetsgivare på 
grund av sin fackliga verksamhet och manifestera vår solidaritet med deras belägenhet, 

- bekämpa svartlistning varigenom arbetsgivare fryser ut och diskriminerar engagerade 
fackligt aktiva, 

- använda nationella företagsråd och Europeiska företagsråd för att rekrytera nya 
medlemmar, 

- genomföra och fullfölja Europeiska fackliga sammanslutningens gemensamma europeiska 
ungdomskampanj, som startades 2014, för att rekrytera unga arbetstagare, 

- fortsätta att stödja medlemsorganisationerna i Sydöstra Europa med projekt för att utveckla 
organisationsgraden, 

- använda pass för kvalifikationer inom hotell-, restaurang- och cateringsektorerna för 
rekryteringsändamål, 

- fortsätta medlemsorganisationers erfarenhetsutbyte rörande rekrytering av småbrukare, 
särskilt i Central- och Östeuropa (CÖE) och Sydöstra Europa samt 

- fortsätta de gemensamma ansträngningarna tillsammans med IUF för att säkerställa att alla 
fackföreningar blir medlemmar av EFFAT och av IUF, enligt sina respektive konstitutioner. 
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2. Behålla och skapa anständiga jobb och sysselsättning 

Vi vill inte bara ha fler utan också bättre och anständigare jobb. Det målet kräver en hållbar 
europeisk industripolitik som skapar gynnsamma ramförutsättningar för företagsverksamhet och 
framgångsrika kollektivavtalsförhandlingar. 

Den viktigaste utmaning vi står inför i detta avseende är den fortgående utbredningen av osäkra 
anställningar till följd av den tilltagande segmenteringen av Europas arbetsmarknad. Detta ledde 
EFFAT till att vid Berlinkongressen 2009 anta en Stadga mot osäkra anställningar och att göra 
genomförandet av denna till fokuspunkt för sitt arbete. Under den kongressperiod som ligger 
framför oss kommer denna fortsatt att utgöra en prioritet.  

En anställning är osäker om ett jobb inte ger anställningstrygghet, rättvis lön, likaberättigande 
eller likvärdiga utsikter, som tillsvidareanställning, och denna anställning inte har valts fritt av 
arbetstagaren. EFFAT strävar inte efter målsättningen att på kort eller medellång sikt uppnå att 
alla former av icke-typiska anställningar elimineras, utan att förbättra arbetsvillkoren för de 
anställda i fråga. Arbetstagare föredrar under vissa omständigheter flexibla anställningsformer, 
till exempel för att bättre förena familje- eller privatliv med yrkesliv, men sådana flexibla 
anställningsformer måste förekomma inom ett ramverk som fastställs genom kollektivavtal. 

EFFAT:s åtgärder är inriktade på tre aspekter: 

- skydda arbetstagare med osäkra anställningar, 

- begränsa denna typ av arbete, reglera den genom lagstiftning och kollektivavtal och föra 
den till en nivå med lika villkor jämfört med andra slags anställningar samt 

- konkret förhindra missbruk. 

EFFAT och till det knutna organisationer kommer att driva följande uppgifter: 

- fortsatt genomföra den stadga som antogs av Berlinkongressen 2009, EFFAT:s tio 
huvudpunkter för att bekämpa osäkra anställningar och EFFAT:s vägledning om 
användning av arbetstagare från personaluthyrningsföretag, 

- genomföra gemensamma kollektivavtalskrav för att bekämpa osäkra anställningar och 
skydda berörda arbetstagare, under beaktande av positiva erfarenheter som redan 
inhämtats, 

- sammanställa riktlinjer för bekämpning av osäkra anställningar för medlemsorganisationer 
och företagsråd, 

- organisera arbetstagare med osäkra anställningar, 

- säkerställa facklig rekrytering av och stöd till migranter i värdländer och ömsesidigt 
erkännande av medlemskap samt 

- fortsätta det nära samarbetet med andra europeiska fackliga sammanslutningar. 

Åtgärder för att begränsa osäkra anställningar: 

- säkerställa att likabehandlingsprincipen tillämpas enhetligt i företag, 
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- bekämpa missbruk av arbetstagares fria rörlighet och av (direktivet om) fri rörlighet för 
tjänster, 

- uppmana till en verklig revidering av EU:s utstationeringsdirektiv, 

- främja att migrerande arbetstagare placeras på en nivå med lika villkor jämfört med andra, 
däribland deras sociala och fackliga integrering, 

- fastställa tydliga kriterier rörande ansvar och restriktioner med avseende på 
underentreprenad, 

- trycka på för rättsliga initiativ för att bekämpa social dumpning och illojal konkurrens, 

- bekämpa illegalt verksamma personaluthyrningsföretag och införa ett certifieringsförfarande 
för sådana företag samt 

- stärka kapaciteten för inspektioner på arbetsplatser för att förbättra genomdrivandet av 
gällande nationell och europeisk arbetsmarknadslagstiftning. 

Europeiska kommissionen måste: 

- säkerställa att det finns tillförlitlig statistik om utvecklingen av nya (icke-typiska) 
anställningsformer på den europeiska arbetsmarknaden. 

- föreslår att EU-direktivet om utstationering av arbetstagare revideras samt 

- föreslår att ett EU-direktiv mot social dumpning och illojal konkurrens godkänns. 

För små och medelstora tillverkningsföretag måste en tillämpning av EU:s industripolitik som 
garanterar en hållbar återhämtning för näringsverksamheten åtföljas av åtgärder till stöd för 
tillskapandet av kvalitetsjobb, särskilt genom att:  

- främja arbetstagares kompetens, kvalifikationer och livslånga lärande. Anständiga jobb är 
en förutsättning för detta, medan osäkra anställningar fungerar kontraproduktivt; 

- främja forskning, utveckling och användning i industrin av förnybara råmaterial utan att 
äventyra global, regional eller lokal tillgång till säkra livsmedel av god kvalitet till överkomliga 
priser samt 

- alltid göra sociala konsekvensbedömningar av genomslag på arbetstagare och 
sysselsättningsskapande för alla initiativ som planeras av kommissionen. 

En sådan politik måste baseras på: 

- ett fortlöpande genomförande av de rekommendationer från högnivågruppen för 
livsmedelsindustrins konkurrenskraft som främjar hållbar utveckling jordbruks- och 
livsmedelssektorerna, 

- att främja en hälso- och näringsmedveten europeisk livsmedelspolitik, 

- att genomföra enhetliga skattesatser för verksamheter och företag runt om i Europa, införa 
en skatt på finansiella transaktioner som åtföljs av en kamp mot skatteflykt och koncerners 
skatteplaneringsstrategier och att ge upp eventuella förslag till skatter på livsmedel samt 
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- främja innovativa nya livsmedelsprodukter som framställs och tillverkas på ett hållbart sätt. 
Ny teknik, som nanoteknologi och bioteknologi, ska endast användas om en oberoende 
riskbedömning och undersökning garanterar fullständig säkerhet för arbetstagare och 
konsumenter. Kundernas förtroende för livsmedelsproduktionen är avgörande för 
anställningstryggheten; samt 

- inrätta lagbestämmelser för att begränsa detaljhandelssektorns köpkraft och skapa rättvisa 
handelsrelationer i livsmedelskedjan (B2B). 

- säkerställa att offentliga upphandlingar och subventioner endast står öppna för de företag 
som respekterar sociala normer och kollektivavtal samt återbetalning vid eventuell 
överträdelse av arbetsrättslig lagstiftning. 

Går man bortom Europa anser EFFAT att global hållbar tillväxt i syfte att säkerställa människors 
välbefinnande, särskilt de fattigaste, som småbrukare i utvecklings- och framväxande länder, 
måste grundas på rättvisa internationella handelsförbindelser, vilket innebär: 

- internationella handelsavtal och EU-partnerskapsavtal som inbegriper klausuler som 
garanterar respekt för internationella miljö- och sociala normer samt; 

- ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP) som inbegriper 
europeiska sociala standarder och den europeiska livsmedels- och konsumentkulturen och 
som inte ersätter befintliga nationella och europeiska bindande principer med informella 
icke-bindande system; 

- i detta avseende måste TTIP-förhandlingarna avbrytas. Nya förhandlingar får inte 
genomföras förrän fackföreningars krav tas i beaktande. EFFAT kommer att arbeta inom 
EFS för att uppnå detta resultat; 

- samarbeta med icke-statliga organisationer och mobilisera konsumenter i kampen mot 
exploatering av arbetstagare för att uppmuntra företag att följa nationella och internationella 
bestämmelser och överenskommelser, 

- fullfölja EFFAT-projekten för att främja hållbarhet inom kakaosektorn, kämpa mot 
barnarbete och främja och stärka fackföreningar samt förbättra arbets- och 
levnadsförhållanden inom kakaokedjan samt; 

- säkerställa en överenskommelse om globala standarder för livsmedelssäkerhet, med 
kontroller för att övervaka att de genomdrivs på ett enhetligt sätt; 

- införa hållbarhetsmärkning och ursprungsbeteckningar som kontrolleras av offentliga 
myndigheter och; 

- stödja IUF för att ingå globala ramavtal med transnationella företag (TNC). 

En hållbar industripolitik för EU är bara möjlig genom att bredda och konsolidera den sociala 
dialogen på nationell och EU-nivå. Den sektorsbaserade sociala dialogen måste bidra till att 
uppnå en verklig social sammanhållning som är avgörande för att åter bygga upp arbetstagares 
och medborgares tillit till Europas framtid. 
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3. Främja utbildning för arbetstagare 

Relevant kompetens och utbildning är i dag bland de viktigaste faktorerna för att lyckas hitta ett 
jobb och samtidigt är högt kvalificerade och kunniga arbetstagare de viktigaste faktorer som styr 
framgången för företags innovation och kvalitet. Men många av EFFAT-sektorerna saknar de 
kvalificerade arbetstagare de behöver, eftersom företag i många fall inte tillhandahåller den 
grundläggande och fortsatta utbildning som krävs och eftersom jobb inom jordbruks-, 
livsmedels- och hotell-, restaurang- och cateringsektorerna inte är tillräckligt lockande för 
arbetstagare. Särskilt ökningen av andelen osäkra anställningar står i strid med den utbildning 
av arbetstagare som krävs. Vilken arbetsgivare skulle, när allt kommer omkring, omedelbart 
investera i en arbetstagare som om några veckor eller månader inte längre kommer att jobba i 
hans eller hennes företag? 

För att uppnå det mål för Europeiska unionen som ställdes upp i Lissabon år 2000, att "bli 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi ... med fler och 
bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning", är en satsning på utbildning 
av arbetstagare och fler intressanta jobb med utsikter till karriärutveckling helt avgörande. 

EFFAT kommer särskilt att eftersträva följande mål och genomförandet av följande åtgärder: 

- genomförandet av rekommendationerna i projektet för kvalificering av livsmedelssektorn 
(2013) avseende exempelvis att främja och förbättra kvaliteten på grundläggande och 
fortsatt utbildning av och anställningsbarhet för arbetstagare, med särskild tonvikt på yngre 
och äldre arbetstagare, 

- identifiera exempel på bra kollektivavtal och praxis för grundläggande och fortsatt utbildning 
och livslångt lärande, 

- framgångsrikt genomföra pass för kvalifikationer genom social dialog inom hotell-, 
restaurang- och catering- jämte jordbrukssektorerna, 

- identifiera vilka kvalifikationer och egenskaper som kommer att krävas av arbetstagare i 
våra sektorer om 10–15 år, mot bakgrund av en eventuell social dialog inom 
livsmedelssektorn, 

- genomföra projekt för att stärka anställningsbarheten för arbetstagare med osäkra 
anställningar, 

- utarbeta europeiska jobbprofiler inom jordbruks- och turismsektorerna, 

- öka användningen av perioder utan verksamhet (t.ex. för säsongs- eller korttidsarbetare) till 
utbildning, 

- använda Europeiska företagsråd för att främja utbildning och yrkesutbildning på företag, 
särskilt för arbetslösa ungdomar samt 

- genomföra ett projekt om mödosamt arbete tillsammans med den europeiska 
sammanslutningen av arbetstagare i trä- och byggsektorn (EFBWW). 
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4. Förbättra arbetsmiljön 

Att skydda arbetstagares hälsa är fortsatt oerhört viktigt. Mycket har uppnåtts men EFFAT-
sektorerna fortsätter att innefatta särskilt akuta hälsorisker. Den ökade press som uppstår på 
grund av otyglad konkurrens innebär inte bara att erforderliga förebyggande åtgärder alltför ofta 
negligeras, utan också att psykosociala risker som stress ökar i en alarmerande takt. Allt fler 
arbetstagare lider av stress och ändå är företag inte tillräckligt uppmärksamma på dessa nya 
risker och har inte relevanta kunskaper för att ta itu med dessa nya utmaningar för 
arbetsmiljöorganisationen. Utbildning i att stresshantering kan inte vara svaret på den tilltagande 
pressen på jobbet. 

EFFAT kommer att fullfölja vissa befintliga projekt och kommer att fokusera på följande: 

- bekämpa muskel- och skelettåkommor inom EFFAT:s sektorer, 

- skydda arbetstagare mot biologiskt farliga ämnen, 

- klargöra potentiella hälsorisker (riskbedömning) knutna till användningen av ny teknik som 
nanoteknologi och ämnen som diacetyl inom livsmedelshantering, 

- förbättra genomförandet av den europeiska överenskommelsen mellan arbetsmarknadens 
parter om arbetsrelaterad stress, 

- ta upp initiativ som rör arbetsrelaterad stress vid möten inom den sociala dialogen och med 
Europeiska företagsråd, 

- integrera standarder för socialt och arbetarskydd i den gemensamma jordbrukspolitiken 
(GJP), 

- utbyta beprövad praxis rörande trakasserier och mobbning på jobbet, 

- utbyta beprövad praxis rörande arbetarskydd inom köttsektorn samt 

- fortsätta samarbetet med europeiska arbetsmiljöbyrån (Osha) i Bilbao. 
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5. Samarbete och samordning rörande kollektivavtal 

Den inre marknaden, den gemensamma valutan som delas av 18 medlemsstater och ökad 
kontroll och samordning av nationella avtal och överenskommelser av den europeiska ledningen 
för transnationella företag och europeiska branschsammanslutningar och 
arbetsgivarorganisationer som FoodDrinkEurope, betyder att nära samarbete och samordning 
mellan relevanta medlemsorganisationer är viktigare än någonsin, även om ansvaret och policyn 
för kollektivavtalsförhandlingar förblir på nationell nivå. 

Samarbete kring kollektivavtal och policy för kollektivavtal på europeisk nivå har för närvarande 
tre huvudsyften: 

- skydda oberoendet för de parter som är inblandade i kollektivavtal och konsolidera de 
nationella kollektivavtalssystemen, särskilt CÖE och Sydöstra Europa, i avsikt att säkerställa 
att alla arbetstagare omfattas av kollektivavtal, 

- förbättra levnads- och arbetsförhållanden genom att utbyta och sprida god praxis och 
framgångar på kollektivavtalsområdet (t.ex. med avseende på anställningstrygghet, 
stärkandet av arbetstagares rättigheter och lika möjligheter, kampen mot osäkra 
anställningar, konsolidering av fast anställning, ökade sysselsättningsmöjligheter, 
grundläggande och fortsatt utbildning, förhindra utkontraktering, hälso- och sjukvård, 
tilläggspensionssystem och system för inkomststöd) samt 

- förhindra social dumpning och att spelas ut mot varandra av arbetsgivare – för att ta itu med 
detta måste vi skapa arrangemang mellan oss, utveckla ett gemensamt angreppssätt vad 
beträffar kollektivavtal och stödja varandra när stridsåtgärder (t.ex. strejker) förekommer. 

Tyvärr har inte samarbetet mellan medlemsorganisationer vad avser kollektivavtal utvecklats 
särskilt snabbt de senaste åren. 

EFFAT kommer under de kommande åren att fokusera på följande åtgärder: 

- genomföra den gemensamma prioriteringen rörande kollektivavtal för att ta itu med osäkra 
anställningar och förhindra utkontraktering, 

- revidera och ytterligare utveckla systemet för ömsesidig rapportering om kollektivavtal, 

- fortsätta och ytterligare utveckla vårt samarbete med IndustriALL, 

- främja samarbete med avseende på kollektivavtal i transnationella företag, 

- säkerställa respekt för och genomförande av EFFAT:s uppförandekodex för 
arbetsmarknaden vid gränsöverskridande omstruktureringar, 

- organisera gränsöverskridande solidaritet i händelse av arbetsmarknadskonflikter, 

- ytterligare utveckla samarbetet med avseende på kollektivavtal, särskilt inom köttsektorn 
och även inom mjölksektorn i förekommande fall, 

- ta fram gemensamma förslag för att främja och förbättra kvaliteten på grundläggande och 
fortsatt utbildning och livslångt lärande samt 

- upprätta ett europeiskt rättsligt ramverk för transnationella avtalsförhandlingar i 
multinationella företag. 
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6. Jämställdhet 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och utgör en av Europeiska unionens 
grundprinciper. Den har stadfästs i EU-fördrag sedan 1957, tillsammans med rätten till lika lön 
för likvärdigt arbete. Europa har i över 50 år gjort framsteg i fråga om jämställdhet, med viktiga 
steg som godkännandet av lagstiftning för att garantera lika lön, likaberättigande på arbetet och 
mammaledighet.  

Men i realiteten: 

- är bara 63 % av alla kvinnor företrädda på arbetsmarknaden, jämfört med 70 % av männen, 

- arbetar 32 % av kvinnorna deltid, jämfört med bara 8 % av männen,  

- är kvinnors löner, trots att det är mer sannolikt att de har en examen än män, i genomsnitt 
lägre än männens och det är mindre sannolikt att de har en befattning på chefsnivå, 

- tjänar kvinnor i genomsnitt 16 % mindre än män, 

- är bara 16 % av ledamöterna i Europas största företag kvinnor och 

- för hela EU är kvinnors pensioner i genomsnitt 39 % lägre än kvinnors. Denna 
könsbaserade pensionsklyfta innebär att kvinnor mer sannolikt lider av fattigdom på äldre 
dar. 

Kvinnor har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska och finansiella krisen och de långtgående 
åtstramningsplanerna, nedmonteringen av offentliga tjänster och ytterligare destabilisering av 
arbetsmarknaden som denna resulterat i. 

Att uppnå jämställdhet i Europa fortsätter att vara en viktig utmaning för alla parter som är 
verksamma på nationell och europeisk nivå och ansvaret åligger båda, män som kvinnor. Fullt 
och jämlikt deltagande av kvinnor och män utgör en central faktor för att uppnå demokrati på 
arbetsplatsen och i samhället och bidrar till att stimulera konkurrenskraft och välstånd i Europa. 
Fackföreningar måste göra mer för att bevaka kvinnors intressen för att säkerställa att de blir 
intressanta för kvinnliga arbetstagare i framtiden. 

EFFAT kommer därför att: 

- stödja elimineringen av lönegapet mellan män och kvinnor inom EFFAT:s sektorer, 

- förespråka ratificering av ILO-konvention nr 189 om anständigt arbete för hushållsanställda, 
främja facklig organisering av hushållsanställda och stimulera utvecklingen av 
arbetsmarknadsrelationer för hushållsanställda, 

- stödja direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 
börsnoterade företag, 

- fortsätta sina ansträngningar för att inbegripa aspekter som rör lika möjligheter och en 
könsrelaterad dimension i all EFFAT:s verksamhet, särskilt EFFAT:s arbete inom 
sektorerna, i den sociala dialogen och i Europeiska företagsråd, 

- fortsätta arbeta för att uppnå de mål som fastställts i EFFAT:s jämställdhetspolicy och 
jämställdhetsplan, 
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- fortsatt eftersträva jämlikt deltagande för män och kvinnor i fackliga beslutsfattande organ, 

- fortsätta samla in och sprida information om framgångsrika åtgärder som vidtagits av 
medlemsorganisationer på jämställdhetsområdet, 

- regelbundet hålla möten med kvinnoutskottet och anordna evenemang kring könsrelevanta 
frågor, 

- fortsätta och intensifiera sitt samarbete med EFS:s, europeiska fackliga sammanslutningars 
och IUF:s kvinnoutskott, 

- bekämpa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på arbetsplatsen inom EFFAT:s 
sektorer, 

- följa den finansiella och ekonomiska krisens konsekvenser för kvinnor, t.ex. 
fattigdomsmigration, prostitution samt 

- förespråka mer EU-investeringar för att göra det lättare att förena arbete och privat- eller 
familjeliv, t.ex. kollektivtrafik, barn- och äldreomsorg osv. 
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7. Ungdomsverksamhet 

EFFAT:s ungdomsutskott noterar att ungdomsarbetslöshet kanske är den största utmaning 
Europa står inför i dag, med Eurostats senaste siffror på 23,6 procent. Alla Europas länder har 
typiskt sett ungdomsarbetslöshetstal som är två eller tre gånger så höga som för äldre 
arbetstagare och dålig rotationsplanering och brist på aktiv arbetsmarknadspolitik för att 
investera i unga arbetstagare med kompetens- och utbildningsbehov är gängse inom alla 
sektorer.  

För många unga arbetstagare på arbetsmarknaden förblir anständigt arbete och rättvis lön 
ouppnåeligt, med ungdomar typiskt sett koncentrerade till osäkra anställningar som 
praktikplatser, arbete hos personaluthyrningsföretag eller utan specificerat antal arbetstimmar 
(nolltimmesavtal). Att organisera arbetstagare är en nödvändighet för att säkerställa unga 
européers rätt att uppleva den värdighet som kvalitetsarbete ger. 

Av dessa skäl engagerar sig EFFAT:s ungdomsutskott för följande prioriteringar för sitt arbete 
under perioden 2015-2019: 

- utbyta idéer och bygga upp facklig kapacitet för att bättre organisera unga arbetstagare, 

- uppmuntra fackföreningar att inte bara anställa ung personal och locka till sig unga fackliga 
ombud, utan att dessutom ge dem möjlighet att delta aktivt i beslutsfattande roller inom 
fackföreningar och i dagligt (i stället för alltid ungdomsspecifikt) arbete, 

- uppmana till respekt för social dialog och upprätthålla rätten till kollektivavtal (särskilt i 
länder där fackföreningar står under ökat tryck), 

- föra upp ungdomsarbetslösheten på dagordningen för alla sociala dialoger och Europeiska 
företagsråd, 

- säkerställa att kollektivavtal inbegriper bestämmelser som avspeglar unga arbetstagares 
behov, 

- föra kampanj för ungdomars rätt till anständiga jobb och rättvis lön, 

- stoppa osäkra anställningar, däribland praktikplatser där arbetstagare exploateras, 

- trycka på för att EU-institutioner stimulerar social sammanhållning så att ungdomars 
rörlighet i EU blir en möjlighet och inte ett krav för att hitta jobb, 

- trycka på för likvärdig tillgång till vidareutbildning för unga arbetstagare – en central faktor 
för bättre anställningsmöjligheter och Europas framtid – samt 

- samarbeta med andra europeiska fackliga sammanslutningar kring gemensamma 
kampanjer och evenemang, eftersom de flesta frågor som unga arbetstagare i Europa i dag 
ställs inför spänner över nationella och sektorsgränser. 
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8. Konsolidera EFFAT-fackföreningar i transnationella företag 

Företagsbeslut som har betydande konsekvenser för våra medlemmar som är anställda i 
transnationella koncerner fattas i allt högre grad på europeisk eller till och med global, snarare 
än nationell, nivå. För EFFAT och dess medlemsorganisationer är det följaktligen av avgörande 
vikt att spela en mer inflytelserik roll på den högsta nivån, där dessa beslut fattas. Om vi ska 
kunna uppnå detta mål på ett mer effektiv sätt måste vi konsolidera vår europeiska 
fackföreningsidentitet, främja samarbete, likabehandling och solidaritet över gränser.  

De viktigaste utmaningar vi i dag står inför i transnationella företag (TNC): 

- förlust av arbetstillfällen på grund av omstrukturering och flyttningar som görs av TNC för att 
rationalisera produktion, administration och marknadsföringsverksamhet, 

- osäkra anställningar och arbetande fattiga på grund av herraväldet för monetarisering och 
aktieägarvärde, 

- ojämlik behandling och social dumpning på grund av skillnader i fråga om anställnings- och 
arbetsvillkor för arbetstagare som är anställda inom samma transnationella koncern, 

- otillräcklig uppmärksamhet och ekonomiska resurser avsätts till arbetsmiljö samt 

- angrepp mot arbetstagares och fackföreningars rättigheter, särskilt mot 
fackföreningsmedlemmar och arbetstagarombud. 

Starkare fackligt samarbete i TNC 

Följaktligen innefattar EFFAT:s prioriteringar på detta område: 

- stärka det fackliga samarbetet i TNC, 

- upprätthålla eller där det är relevant skapa system för tidig varning på företagsnivå, 

- främja solidaritet och ömsesidigt stöd vid stridsåtgärder och flyttningar av produktion och 
tjänster samt 

- fastställa gemensamma fackliga strategier och vid behov organisera gemensamma fackliga 
åtgärder. 
 

- stärka samordningen av stridsåtgärder inom TNC, i samarbete med nationella 
fackföreningar och medlemmar av Europeiska fackföreningar där sådana finns, 

- fortsatt genomföra EFFAT:s uppförandekodex om industripolitik, 

- stärka medlemmarnas samarbete kring kollektivavtal inom TNC, 

- identifiera och utbyta exempel på god praxis för att föregripa och på ett effektivt sätt hantera 
förändring och omstrukturering på företagsnivå, särskilt åtgärder i avsikt att höja 
kompetensnivåer och stimulera anställningsbarhet, 

- stärka gränsöverskridande samarbete mellan fackföreningar i en strävan att ingå europeiska 
ramavtal om upprättandet av gemensamma sociala standarder som spänner över gränser, 
förbättra anställnings- och arbetsvillkor, säkerställa företags hållbarhet på lång sikt och 
genomföra god praxis för att föregripa förändring och hantera omstruktureringsprocesser, 
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- utarbeta strategier för att hantera gemensamma frågor som stress på arbetsplatsen genom 
att förlita sig på bistånd från fackföreningsexperter och skapa arbetsverktyg, 

- nära samarbeta med IUF avseende TNC samt 

- anordna möten och utbildningar för medlemmar från samma TNC eller sektor, ge dem 
möjlighet att träffas, utbyta information och god praxis, komma överens om gemensamma 
arbetsprogram och samordna sina ansträngningar. 

Stärka de Europeiska företagsrådens och Europabolagens roll för att förbättra arbets- 
och anställningsvillkor 

EFFAT:s prioriteringar består här särskilt i att: 

- eftersträva en samsyn mellan våra medlemmar som främjar inrättandet av nya Europeiska 
företagsråd i de TNC med höga fackliga medlemstal där sådana måste inrättas, 

- omförhandla bättre avtal om Europeiska företagsråd som garanterar att bestämmelserna i 
det reviderade direktivet från 2009 integreras, 

- öka engagemang för och antalet fackföreningsmedlemmar inom Europeiska företagsråden, 

- öka kvinnors deltagande i Europeiska företagsråd, 

- se till att det bland medlemmarna av Europeiska företagsråd finns EFFAT-medlemmar från 
länder utanför EU (särskilt sådana från kandidatländer), 

- främja fackligt engagemang i Europeiska företagsråd för att säkerställa att Europeiska 
företagsråd-avtal i EFFAT-sektorer alltid erkänner EFFAT som företrädare för dess 
nationella medlemmar på europeisk nivå och inbegriper möjligheten att en EFFAT-
samordnare kan närvara vid möten med det Europeiska företagsrådet, 

- upprätta gemensamma strategiska arbetsprogram inom Europeiska företagsråd för att 
bygga upp starkast möjliga gemensamma europeiska angreppssätt bland medlemmarna av 
Europeiska företagsråd, så att de kan "tala med en röst", 

- spela en aktiv roll för att definiera dagordningen för det Europeiska företagsrådet, däribland 
diskussion kring sociala frågor som bland annat dumpning, osäkra anställningar, stress på 
arbetsplatsen, arbetsmiljö, jämställdhet, fackliga rättigheter och social dialog på 
arbetslöshet, fackliga rättigheter på nationell nivå, 

- förbättra samarbetet mellan och stärka informationsflödet från, till och mellan ledamöter av 
Europeiska företagsråd, EFFAT:s sekretariat, nationella fackföreningar och 
fackföreningsmedlemmar på verkstadsgolvet, 

- stödja EFFAT:s samordnare av och ledamöter av Europeiska företagsråd genom att utforma 
nya arbetsinstrument för att hantera betydelsefulla frågor som osäkra anställningar, 
ungdomsarbetslöshet, stress på arbetet, utkontraktering, omstrukturering och så vidare,  

- anordna årliga konferenser för samordnare för Europeiska företagsråd, 

- anordna utbildningar av samordnare för Europeiska företagsråd och ledamöter av 
Europeiska företagsråd, 
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- göra EFFAT:s portal för Europeiska företagsråd till ett användbart verktyg för ledamöter av 
Europeiska företagsråd, 

- erbjuda rådgivning rörande externa experter för Europeiska företagsråd, 

- tillhandahålla direkt stöd i alla förhandlingar rörande Europeiska företagsråd och särskilda 
förhandlingsorgan jämte bistånd när det gäller all det Europeiska företagsrådets normala 
och särskilda verksamhet samt 

- fortsätta att samordna medlemmarnas ansträngningar för att upprätta strukturer för 
delaktighet i Europabolag. 

Lobba gentemot EU-institutioner för att förbättra EU-lagstiftningen om TNC 

Om vi ska skydda och vederbörligen företräda våra medlemmar behöver vi också rättsliga 
instrument som påverkar TNC på ett mer aktivt sätt. Med beaktande av att reglerna för finansiell 
och industriell kapitalism är europeiska eller till och med globala och om man håller den 
konkurrensinriktade dynamiken hos EU:s inre marknad i minnet, är det helt avgörande att 
vederbörligen stimulera arbetstagares engagemang, stärka deras rätt till information och samråd 
på EU-nivå samt uppgraderas rätt att företräda och/eller delta i företagens beslutsfattande 
organ. EFFAT kommer därför, i samverkan med EUF och andra europeiska fackliga 
sammanslutningar, att fortsatt lobba gentemot EU-institutioner för att stimulera arbetstagares 
och fackföreningars rättigheter i TNC. EFFAT:s policy vis-à-vis TNC kommer att fokusera på 
följande områden: 

- spela en aktiv roll för att förbättra det omstöpta direktivet 2009/38/EG om inrättandet av 
Europeiska företagsråd, 

- lobba gentemot EU-institutionerna för att ta fram EU-lagstiftning om hantering av 
förändringar och omstrukturering (uppföljning av Cercas-rapporten), 

- lobba gentemot EU-institutionerna för att upprätta ett europeiskt rättsligt ramverk om 
europeiska ramavtal som erkänner nationella fackföreningars och europeiska fackliga 
sammanslutningars roll, 

- genomföra bindande regler om företags sociala ansvar (CSR): EFFAT:s prioriteringar består 
i att få till stånd en bindande kod som reglerar certifiering, extern granskning och integrering 
av fackföreningar och intressenter, deras redovisning och uppförande, 

- godkänna och vederbörligen genomföra direktivet om vissa större företags uppgivande av 
icke-finansiell information samt 

- godkännande av EU-lagstiftning som understödjer rättigheter till information och samråd och 
ger upphov till starkt motstånd mot eventuella försök att begränsa och inskränka sådana 
rättigheter (Refit-meddelandet). 
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9. Central-, Öst- och Sydöstra Europa och Turkiet 

Fortfarande 25 år efter Berlinmurens fall är den sociala och fackföreningars utveckling mycket 
svårare i de "nya" EU-medlemsstaterna och i Sydöstra Europa än i de "gamla" 
medlemsstaterna. EFFAT:s medlemsorganisationer i dessa länder har genomgått en mycket 
svår tid på grund av de negativa verkningarna av omställningsprocessen, ofta fortsatt 
otillräckliga fackliga strukturer i den privata sektorn och en brist på sektorsbaserade 
arbetsgivarorganisationer, utbredd korruption och regeringar och partier som är fientligt inställda 
mot facket.  

Att stödja våra medlemsorganisationer i Central- och Östeuropa (CEE), Sydöstra Europa och 
Turkiet kommer därför fortsatt att utgöra en huvuduppgift för EFFAT under kommande år. 
Dessutom finns utsikten att länderna i Sydöstra Europa och Turkiet ansluter till EU. Men en EU-
anslutning bidrar inte i sig till att förbättra arbets- och levnadsförhållandena i dessa länder, 
särskilt som den ekonomiska och finansiella krisen även har drabbat dessa länder särskilt hårt. 
Av det skälet är det av avgörande betydelse att fackföreningarna i dessa länder konsolideras 
och engageras fullt ut i EFFAT:s arbete. 

I detta syfte kommer följande åtgärder och initiativ att vidtas under nästa kongressperiod: 

- stärkt stöd till åtgärder för att stärka organisationsgraden utveckla starka nationella 
sektorsbaserade fackliga organ som redan fungerar i företagen och kan agera på nationell 
nivå, 

- stödja uppbyggnad och konsolidering av social dialog och kollektivavtalsförhandlingar på 
sektorsnivå, 

- i högre grad använda sig av EU:s social- och strukturfonder för att genomföra 
kapacitetsuppbyggnadsprojekt för fackföreningar och arbetsmarknadens parter, 

- öka engagemanget av fackliga företrädare från CÖE och Sydöstra Europa i EFFAT-
organens, konferens- och arbetsgruppers arbete, 

- fortsätta med EFFAT:s solidaritetsfond, 

- konsolidera stödet till fackföreningar vid tvister med europeiska företag, 

- ytterligare öka engagemanget av fackliga företrädare från CÖE och Sydöstra Europa i 
Europeiska företagsråd, 

- attrahera nya medlemsorganisationer som delar EFFAT:s värderingar, 

- främja tillskapandet av nationella TNC-samordnare, i förekommande fall i samarbete med 
andra europeiska fackliga sammanslutningar, 

- fortsatt främja bilateralt och multilateralt samarbete och mentorsarrangemang mellan 
medlemsstater från "gamla" EU-medlemsstater och medlemsorganisationer från CÖE och 
Sydöstra Europa, 
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- fortsätta med EFFAT:s fackliga råd för Sydöstra Europa, 

- främja gräns- och sektorsöverskridande samarbete mellan fackföreningar i Sydöstra 
Europa, 

- ta politiska initiativ för att främja jordbruks- och livsmedelssektorns konkurrenskraft i 
Sydöstra Europa, 

- ge stöd och råd till fackföreningar i EU-kandidatländer med avseende på 
anslutningsförhandlingar samt 

- fortsätta med kontoret för Sydöstra Europa i Zagreb för att erbjuda stöd, ge information till 
(nyhetsbrevet för Sydöstra Europa) och samarbeta med EFFAT:s medlemsorganisationer i 
denna underregion. 
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10. Arbetsmetoder och konsolidering av EFFAT:s organisatoriska arrangemang 

1. I stället för att ha ständiga arbetsgrupper och möten som förekommer med bestämda 
intervall, har EFFAT, på grundval av de huvudarbetsområden som antagits och beroende 
på aktuell politisk agenda, anordnat möten med tillfälliga arbetsgrupper och konferenser 
som kan avge EFFAT-specifika reaktioner på olika politiska utmaningar. EFFAT har med 
andra ord arbetat mindre strukturorienterat och i stället intagit ett mer problemorienterat 
angreppssätt (med inriktning på aktuella politiska utmaningar). Detta angreppssätt kommer 
att fullföljas.  

2. Europa borde i dag vara en fråga som ingår som en del av varje nationell grundläggande 
eller fortsatt utbildning för fackliga tjänstemän. EFFAT-sekretariatet har i många år erbjudit 
praktikplatser för tjänstemän från nationella medlemsorganisationer vid 
Brysselsekretariatet, för att ge dem insikter i europeiskt fackligt arbete. EFFAT:s 
medlemsorganisationer borde i högre grad använda sig av denna möjlighet inom ramen 
för sina nationella utbildningar av fackliga tjänstemän. 

3. Kvaliteten på det samarbete som sedan en lång tid tillbaka finns med andra europeiska 
fackliga sammanslutningar (EFBWW, ETF, IndustriAll, UNI Europa och EPSU) har blivit 
högre, särskilt de två senaste åren. Medan de europeiska fackliga sammanslutningarna 
(ETUF) tidigare bara träffades före respektive EUF-möten, träffas generalsekreterarna – 
efter ett förslag av EFFAT – omkring var sjätte vecka. Gemensamma arbetsgrupper har 
inrättats (t.ex. rörande osäkra anställningar, TTIP, ungdomsverksamhet och 
kommunikation), gemensamma initiativ har tagits vid kontakter med Europeiska 
kommissionen och Europaparlamentet (gemensamma brev, utfrågningar, 
demonstrationer) och inbjudningar har utväxlats till andra möten. Genom arbetsfördelning 
har synergieffekter uppnåtts och det externa politiska genomslaget har stärkts. Detta 
praktiska samarbete kommer att fortsätta och breddas till andra områden. EUF inbjuds 
som regel att delta i alla initiativ. 

4. Det nära samarbetet mellan de europeiska fackliga sammanslutningarna (ETUF) stärker 
EUF ytterligare och utgör, särskilt med avseende på den utmaning som osäkra 
anställningar innebär, en nödvändig utvidgning av dess arbete. När allt kommer omkring 
står och faller framgången för sådana aktioner på grundval av om hela den europeiska 
fackliga rörelsen talar med en röst. Den faktiska ordningen är den att EFFAT och de andra 
europeiska fackliga sammanslutningarna ansvarar för sektorsfrågor, medan EUF ansvarar 
för alla sektorsöverskridande frågor. EFFAT främjar i detta sammanhang sina sektoriella 
intressen samtidigt som man bidrar till EUF:s sektorsöverskridande diskussioner och 
beslut. 

5. EFFAT kommer att fortsätta sitt nära samarbete med IUF, särskilt med avseende på 
transnationella företag. 
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6. Vad beträffar fri och större rörlighet för arbetstagare i Europa måste EFFAT eftersträva ett 
Europa utan hinder mellan fackföreningarna och särskilt att säkerställa att de medlemmar 
som använder sig av möjligheten till fri rörlighet för arbetstagare eller som utstationeras till 
ett annat land till följd av den fria rörligheten för tjänster, går med i någon av EFFAT:s 
medlemsorganisationer i värdlandet. Samtidigt bör de, om de bara arbetar tillfälligt i ett 
annat land innan de till slut återvänder hem, få relevant rådgivning och stöd från 
medlemsorganisationer i värdlandet. 

7. EFFAT-sekretariatet har under senare år ytterligare breddat sitt interna och externa 
kommunikationsarbete. Bland målen för kommande år finns: 

- stärka EFFAT:s närvaro i tryckta, utsända och online-medier med hjälp av riktiga 
pressmeddelanden i tid med nyhetsvärde och aktiva presskontakter, 

- förbättra användningen av sociala medier för att locka en ny (och yngre) publik, 
möjliggöra tvåvägskommunikation, förekomma i fler internetsökningar och sprida 
information i realtid, 

- fortsätta att göra webbplatserna mer intressanta, uppdaterade, professionella och 
säkerställa att de i högre grad reagerar på återkoppling från medlemmar, för att stödja 
EFFAT:s målsättningar, 

- ge nya och återvändande ledamöter av Europaparlamentet riktad information samt 

- främja bästa praxis, enhetliga budskap och ömsesidigt stöd bland 
medlemsorganisationer genom att publicera ett nyhetsbrev varje kvartal (med ny 
layout och e-version) och regelbundna ytterligare publikationer om EFFAT:s 
verksamhet och Europanyheter och utgåvor för medlemsorganisationer och för 
tjänstemän/företrädare regionalt, lokalt och på företag. 

8. Den ekonomiska planen från föregående kongress och sekretariatets budgetpolitik har 
gjort att EFFAT varje år kunnat lägga fram en budget i balans. Sekretariatet kommer 
fortsatt att undersöka varje möjlighet att skära ned på kostnader för att på bästa sätt 
använda sig av mänskliga och finansiella resurser och samtidigt lämna tillräckligt 
manöverutrymme för att kunna genomföra överenskommen politisk verksamhet. 
Verkställande kommittén kommer mot denna bakgrund att för EFFAT:s fjärde kongress 
lägga fram ett förslag till ekonomisk och budgetplan för den kommande kongressperioden 
som syftar till att fortsätta politisk verksamhet på nuvarande nivå. 
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III Bilaga 

Arbetsprogram för EFFAT-sektorerna 

A. Jordbrukssektorn 
Prioriteringar för arbetet 

Hitta vägar ut ur krisen: Vi avser att ta fram förslag till hur krisen inom jordbrukssektorn ska 
övervinnas och trycka på för att de genomförs. 

Skapa nya jobb: Vi avser att få till stånd tillskapandet av nya jobb med hänvisning till vår studie 
om "gröna jobb". 

Bekämpa oredovisat arbete: Vi avser att förhandla med arbetsgivarföreträdare och företrädare 
för de europeiska institutionerna om specifika sätt för att begränsa oredovisat arbete inom 
sektorn. 

Främja sysselsättning för ungdomar i sektorn: Vi avser att utveckla kriterier och instrument 
för att främja sysselsättning för ungdomar inom sektorn och genomföra dessa tillsammans med 
vår arbetsmarknadspartner GEOPA-COPA. 

Främja kvinnors sysselsättning inom sektorn: Vi avser att utveckla kriterier och instrument 
för att främja kvinnors sysselsättning inom sektorn och genomföra dessa tillsammans med vår 
arbetsmarknadspartner GEOPA-COPA. 

Främja sysselsättning för äldre arbetstagare inom sektorn: Vi avser att utveckla kriterier och 
instrument för att främja sysselsättning för äldre arbetstagare inom sektorn och genomföra 
dessa tillsammans med vår arbetsmarknadspartner GEOPA-COPA. 

Fastställa en minimistandard för skriftliga anställningsavtal för lantarbetare i Europeiska 
unionen: Vi avser att ta fram minimistandarder för skriftliga anställningsavtal i Europeiska 
unionen: I framtiden vill vi att alla arbetstagare ska få ett skriftligt anställningsavtal från första 
arbetsdagen. Vi vill förhandla med europeiska arbetsgivare om innehållet i dessa 
minimistandarder för skriftliga anställningsavtal och därigenom ge ett väsentligt bidrag till att 
begränsa oredovisat arbete inom den europeiska jordbrukssektorn. 

Delaktighet för arbetstagare och fackföreningar: Vi vill säkerställa bättre och mer rättvis 
delaktighet för arbetstagare och deras fackföreningar i jordbruksföretag och förbättra 
fackföreningars inom jordbruk delaktighet i politiska processer. 

Skydda missgynnade arbetstagare: Vi är fast beslutna att främja instrument som ger 
missgynnade arbetstagare en hög grad av skydd.  

Reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): Vi avser att utarbeta EFFAT:s 
krav under 2015 och att bedriva lobbying gentemot företrädare för europeiska institutioner för att 
stödja dem under kommande år.  

Agripass: Vi vill att Agripass ska testas och tillämpas i regionerna.  
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Införliva EU-direktivet om säsongsarbete i nationell rätt: Vi avser att föreslå EFFAT:s 
medlemsorganisationer en samlad kampanj för att införliva direktivet i medlemsstaternas rätt. 
Kampanjen kommer att syfta till att förbättra uppfattningen om och möjligheterna för 
medlemsorganisationer på nationell nivå och säkerställa att arbetsmarknadens parter och 
fackföreningar inom jordbruk får en central roll för införlivandet av direktivet. 

Göra om webbplatsen www.agri-info.eu: Vi avser att göra om webbplatsen och lägga till fler 
språk. 

Muskel- och skelettåkommor: Vi avser att stödja nätverket av nationella observationsorgan, 
underlätta utbyte mellan partner och bredda nätverket. Vi vill sätta ett EU-direktiv om muskel- 
och skelettåkommor i rörelse. 

Bekämpningsmedel: Vi vill uppnå ytterligare begränsning av farliga bekämpningsmedel. 

Biologiska risker: Vi avser att upprätthålla och bredda vårt observationsorgan för biologiska 
risker. 

ILO-konvention nr 184: Vi syftar till att säkerställa att EU-medlemsstaterna (och EU självt) 
ratificerar konventionen. 

Internationell handel (TTIP, TISA, CETA osv.): Vi är fast beslutna att främja rättvis och skälig 
världshandel. Vi kommer att motsätta oss avtal som gör livet svårare för lantarbetare och deras 
fackföreningar.  

Medlemsrekrytering: Vi vill rekrytera medlemsorganisationer i länder där vi inte har relevant 
representation. 

Främja organisationer som företräder småbrukare: Vi avser att driva en kampanj som syftar 
till att stärka organisationer som företräder småbrukare, i samarbete med EFFAT:s 
medlemsorganisation ALPAA. 

Främja medlemsorganisationer inom sektorn: Vi avser att hjälpa medlemsorganisationer 
inom sektorn att bli större och mer synliga. Vi vill stärka sektorsverksamhetens synlighet och 
genomslag. 

Solidaritet mellan sektorer: Vi är fast beslutna att stärka solidariteten mellan sektorerna och 
deras medlemsorganisationer.  

Arbetarnas minnesdag: Vi vill öka medlemsorganisationers deltagande i Arbetarnas 
minnesdag. 

Främja social dialog inom sektorer: Vi förespråkar en kraftfull och oberoende social dialog 
mellan fria och representativa fackföreningar och arbetsgivarorganisationer i Europa. 

Främja positiva miljökonsekvenser och bekämpa klimatförändring: Vi vill uppnå ett socialt, 
miljömässigt sunt, hållbart och allsidigt jordbruk. Vi vill bredda vårt inflytande i Europa för det 
syftet. 

Reformering av rådgivande kommittéer: Vi avser att säkra samarbetet med de rådgivande 
kommittéerna. 
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B. Livsmedelssektorn 
"Gränsöverskridande union mot social dumpning" 

Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin sysselsätter omkring 4,5 miljoner människor i Europa. 
Det finns fler än 300 000 företag runt om i hela EU. Små och medelstora företag spelar en viktig 
roll utöver ett relativt begränsat antal mycket stora globala ledare. Industrins leverantörskedja 
knyter samman fyra ekonomiskt viktiga sektorer: jordbrukssektorn, förädlings- och 
tillverkningssektorn, distributionssektorn (grossister och detaljister) samt hotell- och 
restaurangsektorn. 

Hela sektorn står sedan den globala finansiella krisen inför ett antal omfattande förändringar 
med allt osäkrare sysselsättningsnivåer. Dessutom har ökad internationell handel med livsmedel 
och drycker, och investeringars gränsöverskridande rörlighet generellt, resulterat i betydande 
ekonomiska och sociala förändringar av traditionella marknader och handelsmönster och 
påskyndat takten för företagens omstrukturering. Transnationella "kapplöpning mot botten”-
problem inskränker sig emellertid inte till multinationella företag. Det växande antalet europeiska 
och tredjelandsmigranter som söker bättre liv någon annanstans, olagliga förehavanden 
(skatteflykt) och konkurrens på ojämlika villkor bereder inte vägen för hållbara jobb inom hela 
branschen. 

Övergången till ett kunskapsbaserat samhälle innebär att arbetstagare måste koncentrera sig på 
att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och sin yrkeskompetens och ändå finns det en brist 
på kvalificerade anställda i en sektor som kännetecknas av en åldrande arbetskraft och som inte 
verkar uppfattas som någon lockande karriärväg. Sektorn i sin helhet behöver knyta an till 
ungdomar bättre och säkerställa att kvinnor har likvärdig tillgång till bättre jobb och 
arbetsförhållanden. 

Prioriteringar för sektorn för livsmedel, drycker och tobak för den nya kongressperioden 

I enlighet med EFFAT:s mål och målsättningar som fastställts för hela organisationen och i 
samarbete med de övriga sektorerna, kommer livsmedels-, dryckes- och tobakssektorerna att 
fokusera på följande frågor: 

1. Bekämpa alla former av bristande anställningstrygghet för att uppnå anständigt arbete 

- Det växande antalet arbetstagare och migrerande arbetstagare med osäkra anställningar 
i sektorn som är ett resultat av intensifierade trender som globalisering, intensiv 
konkurrens, strukturell förändring genom ett sökande efter billig arbetskraft och 
förändrade handelsmönster måste tas itu med i ett sammanhang, genom ytterligare och 
bättre samordning mellan medlemmarna. Den banbrytande överenskommelsen nyligen 
om minimilöner som ingicks mellan vår tyska medlem NGG och tillskapandet av en 
EFFAT samordningskommitté för kött visar på vår förmåga att agera tillsammans för att 
se på sätt att ta itu med osäkra anställningar inom köttsektorn på. EFFAT kommer att 
stödja sina medlemmar med att bygga upp ett nätverk av fackliga företrädare inom 
mejerisektorn för att förbättra kunskaperna, utbyta information och frigöra 
kollektivavtalsförhandlingar. Vidare kommer EFFAT att stödja det pågående och 
framgångsrika arbete som utförs av dess EFFAT styrgrupp för kakao och särskilt för att 
främja en världsomspännande standard för hållbar kakao och för att bekämpa 
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barnarbete. 

- Genomförandet och genomdrivande av befintlig arbetsmarknads- och arbetsrättslig 
lagstiftning och tillsynsbestämmelser på EU-nivå måste främjas, såsom direktivet om 
personaluthyrningsföretag, i vilket principen om likabehandling för anställda på 
personaluthyrningsföretag slås fast. EFFAT kommer att fortsätta att främja ett 
vederbörligt genomförande och genomdrivande av direktivet om utstationerade 
arbetstagare. 

- EFFAT kommer att sträva efter att stärka genomdrivandet av EU:s regelverk på 
arbetsmarknadsområdet och kommer att fortsatt upprätthålla sina goda förbindelser med 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att bidra till en pilotstudie av hur 
direktivet om utstationering av arbetstagare fungerar inom köttsektorn. 

- EFFAT kommer också fortsatt att, till stöd för sina medlemmars verksamhet, följa hur 
EU-lagstiftning och -tillsynsbestämmelser genomförs på nationell nivå. EFFAT kommer 
att följa genomförandet på nationell nivå av det reviderade direktivet om tobaksprodukter, 
med särskild inriktning på eventuella konsekvenser för jobb och arbetsvillkor. 

2. Stödja kollektivavtalsförhandlingar och stärka bättre arbetsförhållanden 

- Den finansiella krisen har skruvat upp takten för företags omstruktureringar. Ett 
stärkande av den transnationella samordningen mellan medlemmar för att bättre reagera 
på förändring behövs, genom utbyte av information om data för 
kollektivavtalsförhandlingar, däribland lönenivåer så långt det är praktiskt möjligt. 

- Kollektivavtal ger en hög grad av skydd mot anställningsotrygghet och kan säkerställa 
likabehandling för arbetstagare från personaluthyrningsföretag. EFFAT kommer fortsatt 
att möta sina medlemmars gemensamma krav på att ta itu med osäkra anställningar, 
förespråka en utvidgning av alla arbetsrättsliga och arbetsmarknadsstandarder till alla 
arbetstagare och stödja sina medlemmars krav på att anknyta och förhandla kollektivt. 

3. Stimulera en social dialog på EU- och nationell nivå 

- Bygga vidare på kommittén för social dialog inom livsmedels- och dryckesindustrin för att 
ta fram en sektorsspecifik industripolitik, ta upp frågor som rör äldre arbetstagare och 
särskilt ungdomsarbetslöshet, ta upp frågor rörande personaluthyrningsföretag och 
identifiera nanoteknologiska risker för arbetstagare och rent allmänt stimulera sektorns 
dragningskraft. 

- Behålla och utveckla kommittén för social dialog inom sockerbranschen för att ta itu med 
konsekvenserna för arbetskraften av reformeringen av den inre marknadens organisation 
för sockersektorn och även ta upp överväganden som rör ungdomsarbetslöshet och 
åldrande arbetstagare. 
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- Den sociala dialogen på EU-nivå bör syfta till att tillhandahålla verktyg som med hjälp av 
gemensamma uttalanden, gemensamma projekt, riktlinjer m.m. på ett effektivt sätt kan 
användas av arbetsmarknadens parter på nationell nivå och komplettera den nationella 
sociala dialogen. Social dialog på EU-nivå bör leda till att arbetsmarknadens parter 
inbegrips i utformningen av europeisk politik och i europeiskt beslutsfattande. 

- EFFAT kommer att arbeta tillsammans med sina medlemmar för att stärka samverkan 
mellan EU- och andra nivåer av social dialog, för att säkerställa ett effektivare system för 
arbetsmarknadsrelationer och högre kapacitet för arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå. Ömsesidigt samarbete och stöd mellan EFFAT och dess medlemmar behöver 
stärkas. 

4. Främja rättvisa och hållbara handelsförbindelser inom leverantörskedjan 

- Förespråka rätten till hållbara, säkra och näringsrika livsmedel av hög kvalitet till rimliga 
priser (a) på alla intressenters plattformar, däribland dagens högnivåforum för en bättre 
fungerande leverantörskedja för livsmedel som har hand om praxis mellan företag (B2B) 
och prisvolatilitet samt (b) för att föra fram det breda spektrumet av EU-
tillsynsbestämmelser och -politik inom livsmedels- och dryckessektorn, däribland politik 
för livsmedelssäkerhet och hälsa. 

- EFFAT planerar att, inom ramen för den sociala dialogen, arbeta med en gemensam 
process för erkännande av livsmedels- och dryckessektorns betydelse inom EU-
ekonomin och med att utveckla en industripolitik för anständigt arbete som grundas på 
hållbar sysselsättnings-, innovations- och investeringspolitik inom hela 
leverantörskedjorna för livsmedel. Den europeiska livsmedels- och dryckesindustrin har 
en viktig roll att spela för att forma framtiden för det globala livsmedelssystemet och 
uppnå ett mer hållbart livsmedelssystem som baseras på sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter, inte minst genom att skapa mer resurseffektiva tillverknings- och 
distributionsföretag som har potential att skapa fler och bättre jobb. 

- EFFAT kommer att fortsätta sitt arbete för att uppmuntra till åtgärder för rättvis 
konkurrens som bidrar till att säkerställa anständigt arbete och samma spelregler för 
kvalitetsföretag, genom ökat samarbete med organisationer utanför den fackliga rörelsen 
som rörelsen för rättvis handel och likasinnade icke-statliga organisationer. 
Genomsynliga, rättvisa och väl integrerade leverantörskedjor för livsmedel vinner med 
större sannolikhet konsumenternas förtroende och stärker livsmedelssäkerhet och 
hållbarhet. 

- EFFAT kommer fortsatt att uppmana till ett strikt beaktande av och skydd för höga 
sociala och miljömässiga standarder och arbetstagares rättigheter vad gäller alla 
handelsfrågor, däribland bilaterala handelsförhandlingar, mot en bakgrund av intensiv 
konkurrens, reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och särskilt avskaffandet 
av sockerkvoterna under 2017. Marknaderna för socker- och "högsocker"-produkter är 
inte mogna för dagens förhandlingar om ett transatlantiskt partnerskap för handel och 
investeringar (TTIP) och inget ytterligare tillträde till den europeiska etanolmarknaden 
borde medges. 
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5. Främja utbildning och kompetensutveckling för alla arbetstagare, inbegripet arbetare 
och tjänstemän 

- Högre kvalitet på och tillgång till utbildning och yrkesutbildning kan ge upphov till en god 
cirkel där kompetensutveckling driver innovation, produktivitetsökning och 
företagsutveckling, vilka krävs för att upprätthålla och påskynda tillskapandet av fler och 
bättre jobb. 

- EFFAT kommer särskilt att arbeta inom ramen för den sociala dialogen för att främja 
information i livsmedels- och dryckesindustrin för livslång kompetens- och 
kvalifikationsutveckling för arbetstagare. 

- EFFAT planerar likaså att arbeta tillsammans med sina motparter för att sprida bästa 
praxis på nationell nivå rörande exempelvis rotationsplanering, karriärvägar, fantasifulla 
angreppssätt i fråga om rekrytering (däribland bättre inriktning på grupper som kvinnor 
och äldre arbetstagare), lärlingsprogram (kvalitetsutbildning), ny utformning av 
arbetsroller och integrering av migrerande arbetstagare arbetskraften. 

6. Skydda arbetstagare från arbetsmiljörisker 

- EFFAT planerar, särskilt med sina motparter, att genomföra arbete för att förstå och 
identifiera arbetsmiljörisker med ny teknik, däribland nanomaterial i livsmedels- och 
dryckessektorn, och exponeringsvägar för arbetstagare. 

- EFFAT kommer generellt att uppmuntra till ytterligare dialog mellan medlemmar kring 
frågan om psykosocial ofrihet på arbetet och förespråka hållbara arbetsmiljöer, särskilt 
mot en bakgrund av omstruktureringsprocesser. 

- Bygga allianser med andra europeiska systersammanslutningar kring gemensamma 
målsättningar och intressen för att förbättra arbetstagares arbetsmiljö. EFFAT kommer till 
exempel att samarbeta med den europeiska sammanslutningen av fackföreningar inom 
trä- och byggnadssektorn, vilken genomför ett projekt om mödosamt arbete inom ramen 
för information till och samråd med arbetstagare. EFFAT kommer att se närmare på yrket 
"arbetstagare vid bearbetningslinjen i köttsektorn". 

- Europeiska kommissionen ser för närvarande närmare på den samlade lagstiftningen 
och tillsynsbestämmelserna om arbetsmiljö på EU-nivå, i avsikt att minska vad som 
uppfattas som en omständlig byråkrati. EFFAT kommer att nära följa eventuell utveckling 
och fortsatt förespråka en försiktighetsprincip i linje med Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och internationell sedvanerätt samt förespråka att befintliga 
lagstiftning vederbörligen genomförs och genomdrivs.  
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C. Turismsektorn 
I enlighet med EFFAT:s arbetsprogram som fastställts för hela organisationen och i samarbete 
med de övriga sektorerna, kommer EFFAT:s turismsektor att fokusera på följande frågor under 
kommande kongressperiod: 

Bekämpa osäkra anställningar 

- förbättra arbetsvillkor och ersättningar inom HRCT-sektorn, sträva efter levnadslön eller 
minimilön framförhandlade av arbetsmarknadens parter eller via lagstiftning 

-  kämpa mot missbruket av utkontraktering, underentreprenad, lärlingar och praktikanter 

- sträva efter ett harmoniserat Europatäckande ramverk av arbetsrättslig och 
arbetsmarknadslagstiftning med bindande minimistandarder för alla 

- stoppa fragmenteringen av arbetsmarknader och av socialt skydd för olika kategorier av 
arbetstagare som leder till allt fler arbetstagare med osäker anställning och en allmän 
försämring av arbetsförhållanden 

- tillämpa likabehandlingsprincipen för alla arbetstagare som arbetar på ett visst ställe för att 
undvika social dumpning och att arbetsgivare kan "shoppa" efter den lägsta standarden 

Bekämpa oredovisat arbete: 

- bygga på EFFAT-HOTREC:s gemensamma uttalande om oredovisat arbete 

- fortsätta samla in och utbyta information om åtgärder som vidtas av medlemsorganisationer, 
nationella arbetsmarknadsparter m.m. för att bekämpa oredovisat arbete 

- stödja Europeiska kommissionens initiativ om att stärka EU-samarbetet rörande att 
förhindra och avskräcka från oredovisat arbete, engagera oss i den europeiska plattformen  

Bekämpa illojal konkurrens vid tilldelning av kontrakt vid kontraktscatering 

- påverka införlivandet av direktivet om offentlig upphandling i nationell lagstiftning, se till att 
nationella regeringar använder sitt handlingsutrymme för att göra principen om det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (MEAT, Most Economically Advantageous Tender) till 
det förhärskande tilldelningskriteriet 

- gemensamt initiativ med belgiska fackföreningar kring offentliga upphandlingar av EU-
institutioner 

- fullfölja det gemensamma initiativet av arbetsmarknadsparter inom kontraktscatering, 
rengöring och säkerhet för att ytterligare främja användningen av deras vägledningar till 
anbud med bästa värde/ekonomiskt mest fördelaktiga anbud vid tilldelning av kontrakt 

- fortsätta samarbetet inom nätverket för hållbar utveckling inom offentliga upphandlingar 
(NSDPP, Network for Sustainable Development in Public Procurement) (fackföreningar, 
sociala icke-statliga organisationer, sammanslutningar för rättvis handel) 
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Genomföra EFFAT:s jämställdhetspolicy i turismsektorn 

- bekämpa lönegapet mellan könen inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn 

- sträva efter en delaktighet med balans mellan könen i turismsektorns organ och möten 

- ta upp jämställdhetsfrågor inom all verksamhet i turismsektorn, t.ex. social dialog, 
Europeiska företagsråd 

- samla in och sprida information om medlemsorganisationers åtgärder och initiativ för att 
stärka lika möjligheter för kvinnor och män i HRCT-sektorn 

- få fler kvinnor och unga arbetstagare valda till arbetstagarföreträdare och engagerade i 
fackligt arbete 

Genomföra resultatet av europeiskt pass för kvalifikationer och kompetenser (QSP) 

- främja användning av de QSP kompetenslistor som integreras i Eures meritförteckning 
online 

- ladda upp QSP kompetenslistor på EFFAT:s och HOTREC:s webbplatser och främja 
användningen av dem 

- pröva kompetenslistan, t.ex. regionala arbetsmarknadsparter 

Förbättra utbildningen i livsmedelshygien inom kontraktscatering 

- ytterligare sprida och främja användningen av online-utbildningsverktyget om 
livsmedelshygien på nationell och företagsnivå 

Fortsätta delta i ESCO-referensgruppen Hotell- och restaurang och turism 

Överväga inrättandet av kompetensråd för sektorer 

- följa utvecklingen inom andra sektorer och med HOTREC och FSE överväga möjligheten att 
inrätta kompetensråd för sektorer för hotell/restaurang- eller kontraktscateringsektorn 

Stärka arbetsmiljön på arbetsplatsen inom underhåll 

- utveckla ett skräddarsytt onlineverktyg för interaktiv bedömning av arbetsmiljörisker (OiRA) 
för underhållssektorn 

- följa ny teknik inom underhåll som syftar till att optimera produktivitet 

- samarbeta inom IUF:s globala underhållskampanj Make up my workplace (Städa min 
arbetsplats) 

- bekämpa våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen av tredje man inom HRCT-
sektorn, särskilt mot kvinnor 
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Främja social märkning av hotell och restauranger 

- sammanställa och dela information om initiativ för social märkning som Fair Hotels Ireland 

- underlätta lanseringen av liknande kampanjer av fackföreningar i andra länder 

- tillföra information till kommissionens initiativ om en europeisk kvalitetsmärkning för turism 

Stärka arbetstagares rätt till information och samråd i transnationella företag inom HRCT-
sektorn 

- inrätta och stödja Europeiska företagsråd i transnationella hotell-, restaurang- och 
cateringkedjor 

- samordna Europeiska företagsråd i sektorsöverskridande TNC 

- anordna sektorsöverskridande eller flerföretagsmöten på europeisk, regional eller nationell 
nivå 

- bygga upp fackliga nätverk inom snabbmatt och kontraktscatering 

- använda TNC/Europeiska företagsråd för organiserings- och rekryteringsinitiativ 

- tillföra information till EFFAT:s portal för Europeiska företagsråd, www.effat-ewc.org 

Bekämpa de negativa konsekvenserna av ändrade mönster för ägande inom 
transnationella hotell- och restaurangkedjor för arbetstagares rätt till information och samråd 

- sprida och bygga vidare på resultaten från projektet Ändrade mönster för ägande inom 
transnationella hotellkedjor och dess konsekvenser för arbetstagares rätt till information och 
samråd 

- vid behov genomföra ytterligare ingående kartläggning av utvalda TNC, t.ex. i samband 
med särskilda aktioner/kampanjer 

- fullfölja ändringen av definitionen av "kontrollerande företag" 

- förbättra kunskapen om den rättsliga grunden för franchise och hur denna affärsmodell 
fungerar (genomsynlighet!) 

- ta upp utkontraktering med transnationella hotellkedjor, t.ex. i Europeiska företagsråd, 

Stödja samarbete mellan fackföreningar inom turism i regionerna 

Stärka kapacitetsuppbyggnaden i Central-, Öst- och Sydöstra Europa 

- underlätta verksamheten för fackföreningar inom turism i Central-, Öst- och Sydöstra 
Europa kring arbetsmarknadsrelationer, social dialog, kollektivavtal, 
arbetstagarrepresentation och organisering 

Fortsätta samarbetet kring social turism 

- samarbeta med ISTO kring kvalificering och utbildning för säsongsarbetare inom social 
turism 

- vidare fullfölja upprättandet av en särskild arbetsgrupp med IUF-EFFAT-ISTO rörande 
social turism 

http://www.effat-ewc.org/
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Bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och prostitution inom turism 

- sprida och genomföra resultaten av SAFE HOST-projektet, Stödja europeiska 
arbetsmarknadsparter för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn inom resor och turism, 
tillsammans med europeiska arbetsgivarsammanslutningar inom turism (ECTAA, HOTREC, 
ISTO) och berörda tjänster inom EU-kommissionen (EMPL, ENTER, HOME) 

- främja IUF:s modellavtal för förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar inom 
turismsektorn för att kämpa mot utnyttjande av barn 

Fortsätta samarbetet inom ramen för ETLC 

- använda genomförandet av resultaten från SAFE HOST-projektet för att föra samman de 
olika undersektorerna inom turism runt bordet (fackföreningar och arbetsgivare) 

- lägga till kampen mot sexuellt utnyttjande av barn inom resor och turism som en 
åtgärdspunkt till ETLC:s europeiska fackliga stadga om turism 

- åter aktivera ETLC:s webbplats, www.etlc-network.eu 

Fortsätta samarbetet med/lobbyverksamheten gentemot EU-institutioner kring 
turismpolitik 

- nära följa EU-politik och -initiativ om turism 

- ge bidrag till samråd 

- följa genomförandet av 

o Europeiskt observationsorgan för turism  

o Europeisk kvalitetsmärkning av turism 

o Europeisk stadga för hållbar och ansvarskännande turism 

o Europeiskt system av indikatorer för hållbar ledning på resmålsnivå inom turism 

o Europeiskt ramverk för kunnande och kompetens inom turism 

- delta i europeiska turismevenemang, t.ex. för EU-ordförandeskap (i samarbete med 
nationella fackföreningar) 

Fullfölja resultatdriven och praktisk social dialog inom sektorer 

- sträva efter konkreta resultat som får positiva konsekvenser för HRCT-sektorn och dess 
personal 

- påverka EU-politik som är relevant för sektorn 

Främja hållbar och socialt ansvarskännande turism 

- bygga på medlemsorganisationers erfarenhet, t.ex. Schyst Resande Sweden 
www.schystresande.se  

- samarbeta med icke-statliga organisationer, arbetsgivarsammanslutningar, företag osv. 

http://www.etlc-network.eu/
http://www.schystresande.se/

