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Kære læser
Jeg hørte for nyligt, at jo vigtigere
en EU-sag er, jo mere fjollet navn får
den. Bemærkningen faldt halvt i sjov,
men der er noget om snakken. Det
får vi syn for dette efterår, hvor store
pakker som “Next Generation EU” og
“Fit for 55” fylder på dagsordenen.
Next Generation EU er hverken en
opdatering af et styresystem eller et
ungdomsprogram, men dækker over
genopretningspakken efter Corona.
Ligeledes skal “Fit for 55” ikke forveksles med Fitness World’s januartilbud til midaldrende mænd. I stedet
handler det om, hvordan EU når sine
klimareduktionsmål. I 3F abstraherer
vi fra navnene og følger med i begge
centrale dagsordener med et skarpt
blik for, at man husker den s ociale
balance i initiativerne.
Efteråret markerer derudover en
afgørende tid for en række af 3F’s
vigtigste EU-sager. Den 11. november stemmer Europa-Parlamentets
beskæftigelsesudvalg efter planen
om sin holdning til mindsteløns
forslaget og til et europæisk socialsikringspas. Mens vi håber på et strejf
af realisme i de vidtløftige drømme
om EU-mindstelønninger, ser vi til
gengæld gerne, at de s tore ambitioner kan k analiseres over i rapporten
om socialsikringspasset. I denne
rapport arbejder vi for en stærk
håndhævelsesdimension, der helst
inkluderer et forslag om et europæisk
ID-kort.

Den 6. december vedtager EU’s
beskæftigelsesministre efter planen
en fælles position på mindsteløns
forslaget. To dage efter ønsker
EU-Kommissionen at fremlægge sit
længe ventede forslag om forbedrede
vilkår for platformsarbejdere. Som
opvarmning arrangerer vi 17. november
et fælles 3F-FH morgenbrief om bedre
vilkår for atypisk beskæftigede.
Vi har ikke fundet på et fjollet navn til
morgenbriefet. Men dagsordenen er
nu vigtig nok. Der er nok at tage fat på
i arbejdet for et mere fair EU.

God læselyst og
god efterårsferie,
hvis du er blandt
de heldige.
Med venlig hilsen
Simon Redder Momsen
Sekretariatsleder,
3F’s EU-kontor
i Bruxelles
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Nyt 3F EU-katalog:
“50 forslag til et mere fair EU”
For 3F er der mange fordele ved
medlemskabet af EU. Samtidigt er det
vigtigt, at det europæiske samarbejde
og arbejdskraftens frie bevægelighed ikke sker på bekostning af den
danske aftalemodel og af ordentlige
arbejdsvilkår.

i EU og et fair arbejdsmarked for alle
på tværs af 27 forskellige lande. Derfor
indeholder kataloget også forslag til,
hvordan vi sikrer fair repræsentation
i respekt for de nationale forskelle.
Ligesom vi skal sikre en fair fremtid,
der er grøn, med en smart digital
omstilling og hvor alle betaler deres
retmæssige skat.

Derfor har vi samlet “50 forslag til et
mere fair EU” i et netop publiceret
katalog. Dette er 3F’s bud på, hvordan
vi sikrer et EU, der er fair for alle, og
som modsat mindstelønsforslaget kan
gennemføres uden at skade nationale
arbejdsmarkedsmodeller.
De 50 forslag skal fremme en fair
bevægelighed uden social dumping

Kataloget er en opfølgning til de
31 forslag for lønmodtagernes EU,
som 3F præsenterede op til Europa-
Parlamentsvalget i 2019. Nogle af de
gamle forslag er blevet gennemført og
nye er kommet til. For i 3F fortsætter vi
arbejdet for et EU, der er fair for alle.

Fair arbejdsvilkår
for platformsarbejde
Sikring af lønmodtagerrettigheder for alle arbejdstagere
3F har tre prioriteter forud for EU-Kommissionens annoncerede forslag
til at forbedre arbejdsvilkårene på digitale platforme i EU.

1.

Udryd falske selvstændige med et bredt
EU-arbejdstagerbegreb

Platformsarbejdere skal i udgangspunktet tildeles lønmodtagerstatus.
EU-initiativet skal sikre en bedre kategorisering, så flere arbejdstagere får
lønmodtagerstatus med de rettigheder
og den beskyttelse der hører med.
Dette opnås bedst ved et bredt og
ensartet EU-arbejdstagerbegreb.
Dette skal ikke kun omfatte platformsarbejdere, men skal også inkludere
øvrige atypisk beskæftigede som
falske selvstændige, så også disse
opnår lønmodtagerbeskyttelse.
Et bredt EU-arbejdstagerbegreb skal
medfølges af en antagelse om, at
der er et ansættelsesforhold mellem arbejdstager og arbejdsplatformen. Der skal indføres en omvendt
bevisbyrde, så platformsvirksomheden – ikke platformsarbejderen
skal bevise, at der ikke er tale om et
ansættelsesforhold.

Udviklingen i den
digitale platformsøkonomi i EU-27

2.

3.

Afvis en tredje
arbejdstagerkategori

Platformsarbejde retfærdiggør ikke
oprettelsen af en ny eller adskilt
arbejdstagerkategori. Enten er man
lønmodtager eller man er selvstændig.
Initiativer der etablerer eller anerkender en tredje kategori her imellem for
platformsarbejdere, vil true etablerede
rettigheder og standarder for lønmodtagere i almindelige virksomheder.

Kontroller algoritmer
og efterlev arbejdsgiveransvar

Platformsvirksomhedernes digitale
infrastruktur, som tildeler job til platformsarbejderne, skal reguleres. Der
er behov for større gennemsigtighed,
ansvarlighed og kontrol med, hvordan
algoritmer styres. Platformsarbejdere
skal sikres retten til deres egne data og
muligheden for at overføre data som
brugeranmeldelser mellem platforme.

Erfaringer med tredje kategorier fra
andre lande viser nemlig, at denne
medfører mindre sikkerhed, udvisker
grænserne mellem lønmodtager og
selvstændig og tvinger flere lønmodtagere ind i den tredje kategori. Derfor
er 3F også bekymret over en revision
af EU’s konkurrencelovgivning, som vil
give selvstændige adgang til overenskomstforhandlinger.

Derudover skal det sikres, at de
digitale arbejdsplatforme påtager sig
deres arbejdsgiveransvar og efterlever gældende branchestandarder og
lovgivning i det land, de opererer i.

Prioriteten bør være at få falske selvstændige korrekt kategoriseret som
lønmodtagere. Før dette er sikret, vil en
revision af konkurrencelovgivningen,
som annonceret af EU-Kommissionen,
kunne skabe konkurrerende overenskomster for grupper af lønmodtagere
i samme sektor, hvilket reelt vil skabe
en tredje arbejdstagerkategori.
Den digitale platformsøkonomi i EU-27 er
næsten femdoblet på
fem år.
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EU’s platformsinitiativ
rykker tættere på
Den 8. december forventer EU-Kommissionen at præsentere sit længe ventede
forslag til sikring af ordentlige arbejds
vilkår på digitale platforme, som for
eksempel Wolt og Uber. Forud er gået
et grundigt forarbejde, hvor arbejds
markedets parter på EU-niveau er blevet
konsulteret af to omgange.

I lighed med 3F ønsker den europæiske fagbevægelse
(EFS), at arbejdstagere i udgangspunktet skal regnes
som lønmodtagere frem for selvstændige. Virksom
heden skal bevise, hvis dens tilknyttede arbejdstagere
reelt er selvstændige. Derudover skal der ikke oprettes en tredje kategori midt imellem lønmodtagere
og selvstændige. Enten er man lønmodtagere med
tilhørende rettigheder, eller man er selvstændige med
tilhørende friheder. EFS deler desuden 3F’s ønske om,
at forslaget ikke kun afgrænses til platformsarbejde,
men skal gælde for hele arbejdsmarkedet. Dette er
i modsætning til arbejdsgiversiden, som er skeptisk
over for i udgangspunktet at regne platformsarbejdere
som lønmodtagere. I stedet ønsker arbejdsgiverne
i BusinessEurope at fokusere på at sikre gode rammer
for den digitale udvikling, som platformsvirksom
hederne er med til at skabe.
Europa-Parlamentet vedtog 15. september en
resolution fra Beskæftigelsesudvalget om bedre forhold

for platformsarbejdere. 3F havde gerne set mere
ambitiøse tiltag i rapporten, der alene fokuserer på
platformsarbejde og ikke hele arbejdsmarkedet og ikke
grundlæggende ønsker at ændre platformsarbejderes
beskæftigelsesstatus.
Derfor er det nok at gøre for 3F og for vores allierede
i arbejdet for et ambitiøst forslag, der håndterer en
ofte fejlagtig beskæftigelsesstatus. Vi fortsætter derfor
dialogen med EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet
og den danske regering frem mod december.
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Morgenbrief 17. november:

Bedre arbejdsvilkår for atypisk
beskæftigede
3F afholder sammen med FH et engelsksproget
virtuelt morgenbrief 17. n
 ovember om EU-Kommissionens kommende forslag. Der vil være oplæg fra
Nikolaj Villumsen (Ø), europæisk fagbevægelse,
OECD og EU-Kommissionen. Hvis du ønsker at
deltage, kan du sende en mail på 3
 Feuoffice@3f.dk.

Et år senere:

Mindsteløn er
stadig til debat
Den 28. oktober er det et år siden, at EU-Kommissionen fremsatte sit forslag om e
 uropæiske
mindstelønninger. Siden har diskussionen
kørt både blandt regeringerne i Ministerrådet
og i Europa-Parlamentet. Selvom ingen af
institutionerne endnu har afsluttet deres interne
debatter, tyder noget på, at deres positioner
kommer til at stå langt fra hinanden. Dette vil
komplicere de såkaldte t rilogforhandlinger, hvor
Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og
Ministerrådet skal nå en fælles enighed, før
et forslag endeligt kan vedtages.

I Europa-Parlamentet er ønskerne for direktivet
mere vidtgående. Her ønsker chefforhandlerne at
stramme op på EU-Kommissionens forslag med
skarpe og bindende krav til medlemslandene om
bl.a. niveauet for mindstelønninger. Der er ikke
stor lydhørhed over for bekymringer fra de skandinaviske lande – eller over for juridiske argumenter om, hvad EU må blande sig i. Mange af politikerne er sågar uenige med Europa-Parlamentets
egen juridiske tjeneste som vurderer, at EU kun
kan vedtage et mindstelønsdirektiv med meget
overordnede og vide rammer for indholdet. Den
11. november vil Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg efter planen stemme sin position
igennem. 3F arbejder for, at også plenarsamlingen kommer til at stemme om rapporten, hvor
alle europaparlamentarikere kan stemme.
For 3F er vores position nemlig uændret. Lovfastsat mindsteløn skal ikke ind ad bagdøren i
Danmark. Løn forhandles af arbejdsmarkedets
parter og EU-traktaten udelukker, at EU må lovgive om løn. Derfor afviser vi klart et EU-direktiv
om mindstelønninger – både i form af Europa-
Parlamentets vidtgående drømme og et mere
afdæmpet direktiv fra Rådet.

I Ministerrådet trækker forhandlingerne i retning
af at skabe en overordnet ramme for direktivet,
som medlemslandene kan navigere indenfor. Dog
forsinkes forhandlingerne af regeringsdannelsen
i Tyskland, og sammensætningen af regeringen
kan få stor indflydelse på den tyske holdning til
forslaget. Det er ambitionen at lande en endelig
position, når beskæftigelsesministrene mødes
6. december.

Hvor får du dine EU-nyheder fra?
3F er hovedsponsor på Altingets
podcast ”Parlamentet”, som udkommer ugentligt med n
 uanceret og
forståelig journalistik om EU. Med
”Parlamentet” bliver du opdateret

om de vigtigste tiltag, konflikter
og udviklinger i Bruxelles. Du kan
lytte til Parlamentet i din foretrukne
podcast-app eller finde de enkelte
episoder her.
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Europa-Parlamentet
tager debatten om et
europæisk ID-kort
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3F har længe kæmpet for at skabe opbakning
til et europæisk ID-kort, som vil være et k onkret
instrument til at sikre bedre håndhævelse på
tværs af EU af ordentlige arbejdsforhold. Vi
tror på, at et ID-kort vil kunne fremme en fair
bevægelighed i Europa, hvor lønmodtagerne kender deres rettigheder, mens tilsyns
myndigheder og fagforeninger får lettere ved
at bekæmpe social dumping.
Heldigvis har vi gode allierede i kampen. I Europa-Parlamentet vil Beskæftigelsesudvalget 26. oktober stemme
om en rapport om et europæisk socialsikringspas, hvor Nikolaj Villumsen (Ø)
er chefforhandler, mens Marianne Vind
(S) forhandler på vegne af den socialdemokratiske S&D-gruppe. Begge
grupper har lagt en ambitiøs linje,
som desværre har mødt modstand fra
de borgerlige f orhandlere i Europa-
Parlamentet. Dog er der en villighed til
at kigge på en stærk håndhævelses
dimension i det europæiske social
sikringspas.
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Dette bliver der behov for, når der
skal forhandles med EU-Kommis
sionen om det pas, som har erstattet
EU-Kommissionens tidligere planer
om et socialsikringsnummer. Desværre
indtil videre uden den klare håndhævelsesdimension, som medfulgte
socialsikringsnummeret.
For at fremme vores forslag har 3F
sammen med BAT-kartellet fået
udarbejdet en rapport om et euro
pæisk ID-kort fra teknologikonsulenthuset HD Lab. Rapporten præsenterer en konkret model for, hvordan

EU’s nye arbejdsmiljø
strategi til debat under
FH-3F-morgenbrief
I sommer lancerede EU-Kommissionen EU’s nye strategi
ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen fra
2021–2027. Rammens fokus er på de ændringer, som
både digitale, bæredygtige og demografiske ændringer
har medført for arbejdsmiljøet. Målet med strategien
er blandt andet at håndtere ændringerne på arbejds
markedet og forebygge arbejdsrelaterede dødsfald
og-ulykker. Selvom strategien fanger mange af de rigtige
udfordringer, skuffer den når det kommer til konkrete
værktøjer. Dette blev også italesat på et virtuelt morgen
brief, som FH og 3F’s kontorer i Bruxelles afholdt om
arbejdsmiljøstrategien 8. september.

I D-kortet kan se ud. Desuden imødegår rapporten argumenter om, at det er
teknisk uoverkommeligt og fremhæver
synergien mellem et socialsikringspas
og ID-kortet.
Med rapporten i hånden arbejder 3F
videre for en ambitiøs linje i Europa-
Parlamentets rapport i tæt dialog
med ordførerne. Ambitionen er at sikre
det stærkest mulige håndhævelses
instrument i EU-Kommissionens
kommende forslag om et social
sikringspas.

I 3F er vi glade over
et flot fremmøde til
arrangementet, der
tiltrak deltagere fra
EU-Kommissionen,
Europa-Parlamentet,
EU-formandskabet,
EU-agenturer, dansk
– og europæisk fagbevægelse, arbejdsgiverorganisationer,
forskermiljøer og studerende. Dette s ikrede
et godt udgangspunkt for en solid faglig dialog med
mange relevante indspark fra de fire forskellige oplægsholdere og fra deltagerne, der ikke holdt sig t ilbage. Derfor glæder vi os også til at gentage succesen med vores
næste morgenbrief om platforme 17. november.
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Danske MEP’ere
og “Fit for 55”
En række danske europaparlamen
tarikere har sikret sig væsentlige poster
i behandlingen af den store grønne
pakke. I 3F ønsker vi MEP’erne tillykke
og ser frem til samarbejdet.
Energieffektiviseringsdirektivet
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Nu bliver klimapolitik
til realpolitik i EU
EU-Kommissionens længe ventede k
 lima-og energipakke, “Fit for 55”, der skal sikre minimum 55 procent
reduktion i udslippet af drivhusgasser inden 2030,
landede midt i sommerferien. Pakken på omtrent
3800 siders lovtekst indeholder både revision af
eksisterende lovgivning og en række nye tiltag. Dette
gælder mål om energirenoveringer, klimatold på varer
og et farvel til benzin- og dieselbiler. Og meget mere.

Niels
Fuglsang (S)

Pernille
Weiss (K)

er blevet EuropaParlamentets
chefforhandler.

er forhandler for den
konservative gruppe.

Forordningen om b
 indende årlige
reduktioner af d
 rivhusgasser

Linea Søgaard- Margrete
Lidell (V)
Auken (SF)
er begge blevet udnævnt som forhandlere for
henholdsvis den liberale RENEW-gruppe og den
Grønne Gruppe.

Reaktionerne på planens indhold varierer på tværs af de europæiske
arbejdsmarkedsparter. I fagbevægelsen er der en udbredt bekymring
for udspillets sociale slagside, og for at regningen for klimaomstillingen
lander hos lavindkomstgrupper. Hos BusinessEurope går bekymringen
mere på, om “Fit for 55” stiller europæiske virksomheder konkurrencemæssigt dårligere.
Da Europa-Parlamentet samledes fysisk i Strasbourg i september,
var klimahandling og “Fit for 55” temaet en af de helt store debatter.
Debattens udgangspunkt var en ny FN-rapport, som konkluderer at
den tiltagende globale opvarmning skyldes menneskers påvirkning.
EU-Kommissionens vicepræsident og ansvarlig for den grønne dags
orden Frans Timmermanns åbnede debatten. Her gjorde Timmermanns
EU-Kommissionens linje klar – der er behov for handling nu, men den
grønne omstilling skal også understøtte en digital omstilling og være
socialt balanceret.
I 3F ønsker vi at holde EU-Kommissionen op på disse løfter. Vi arbejder
for, at man i den grønne omstilling inddrager arbejdsmarkedets parter
og de berørte erhverv. Målsætningen om et klimaneutralt EU skal opnås
senest i 2050, men det skal ske fornuftigt og socialt afbalanceret.

Ønsker du
at
 odtage
m
3F’s
EU-nyhed
sbrev?
Tilmeld d
ig på
3feuoffic
e@3f.dk
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Talen om EU’s tilstand
2021 og lancering af
arbejdsprogrammet
for 2022
Den 15. september holdt
EU-Kommissionsformand
Ursula von der Leyen sin tale
om unionens tilstand. Peter
Kaae Holm, der er politisk
ansvarlig for 3F’s EU-indsats,
havde på forhånd formuleret
3F’s ønsker til talen:
“ Når Kommissionsformanden
taler om de store investeringer i den grønne og digitale
omstilling håber vi, at hun
husker det vigtige behov
for også at sikre en socialt
bæredygtig omstilling og
udvikling. ”
Arbejdsmarkedsforhold og beskæf
tigelse var dog ikke i hovedsædet
i årets State of the Union. Derimod var der blandt andet fokus på
uddannelse og ungdom, da von der
Leyen bekendtgjorde, at 2022 bliver
ungdommens år. Kommissions
formanden præsenterede i den
anledning ideen om et ALMA-program,
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hvormed unge europæere, som
hverken er i job, under uddannelse
eller i praktik, skal kunne få kortvarige
arbejdserfaringer i andre medlems
lande. Derudover fik klima og bæredygtig omstilling også en central plads
i talen.

1

I 3F ser vi frem til at EU-Kommissionen
løfter mere af sløret for sine ideer om
ALMA-programmet og spiller gerne
ind med konstruktive forslag i denne
anledning. Ligeledes glæder vi os over
Kommissionsformandens gentagne
fokus på den bæredygtig omstilling.

5

Den 19. oktober løfter EU-Kommis
sionen sløret for arbejdsprogrammet
for 2022. Her håber vi på flere instrumenter til håndhævelse af ordentlige
arbejdsforhold og til sikring af en s ocial
retfærdig omstilling, end der blev slået
an i talen om unionens fremtid.

Løngennemsigtighed på
dagsordenen
Den 9. september fremlagde Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg og ligestillingsudvalg
i fællesskab Europa-Parlamentets forslag til,
hvordan det kan sikres, at mænd og kvinder får
samme løn for det samme arbejde. Det handler
blandt andet om, at virksomheder i EU skal øge
tilgængeligheden af lønoplysninger.
Danske Kira Marie Peter-Hansen (SF) er den ene af to chefforhandlere på Europa-Parlamentets position. Europa-Parlamentets
forhandlingsudkast bygger videre på EU-Kommissionens direktiv
forslag fra marts, men er på en række punkter mere vidtgående.
I forslaget lægger forhandlerne vægt på vigtigheden af en samlet
strategi, og at lønforskelle mellem køn kan forstærkes af andre
faktorer såsom race, seksualitet eller handicap. Europa-Parlamentets rapport lægger desuden op til at virksomheder med ned til 10
medarbejdere skal udarbejde lønstatistikker. EU-Kommissionen
sætter grænsen ved virksomheder med mere end 250 ansatte.
I 3F ønsker vi mere løntransparens, da lige løn for arbejde af
samme værdi er en grundlæggende ret, som desværre stadig ikke
er en realitet. For 3F er det dog essentielt, at forslaget respekterer
den danske model, og at tildeling af individuelle rettigheder ikke
står i vejen for vores kollektive aftalemodel.
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