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beskæftigede
Onsdag 17. november, tre uger inden
EU-Kommissionen præsenterede …

På plenarsamlingen den
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samlede Europa-Parlament
med et overvældende flertal
en rapport igennem om …
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Juletiden er
ankommet – er
julefreden ligeså?
Kære læser
Det gik hurtigt. Efteråret! Udover at sommeren
her i Belgien i år var skuffende kort, så har vi jo
blot lige smidt sandalerne og badetøjet. Eller
måske den mere corona- og klimavenlige ferie
uniform: vandrestøvler og regnjakke.
Sådan føles det i hvert fald. For det har på alle
måder været et hæsblæsende efterår, hvor
3F’s vigtigste EU-sager alle har fyldt på dags
ordenen i Bruxelles - på godt og ondt. Hvad
der startede travlt, gik derfra blot hurtigere.
Lige op til beskæftigelsesministrenes god
kendelse af forhandlingspositioner på mindste
løn og løntransparensforslag 6. december
og EU-Kommissionens præsentation af sine
platformsinitiativer 9. december.
Mens vi helst så mindstelønsforslaget forlagt
til de evige arkivalier sammen med ideer om
krumme agurker og afskaffelse af sommertid,
har vi anderledes varme følelser over for planerne
om bedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere.
Her så vi endda gerne et endnu mere ambitiøst
initiativ rettet mod alle atypisk beskæftigede.
Efteråret bød også på et længe ventet nybrud
i arbejdet for et europæisk ID-kort, da Europa-
Parlamentet med overvældende flertal i slutningen af november støttede op herom. Nu skal
presset holdes, så EU-Kommissionen allerede
i 2022 leverer på ønsket, så medlemslandene
kan styrke håndhævelsen af løn- og arbejdsvilkår
for de udenlandske kollegaer.
Alt dette bliver centrale dagsordener for 3F
også i det nye år. Det kan du læse mere om
her i nyhedsbrevet, hvor vi også fortæller om
stolelegen i EU-institutionerne.

Sammen med en ny mindstelønsvenlig, tysk
regering og et fransk EU-formandskab der
deler ambitionen, bliver der derfor også nok
at se til i 2022.
Så forhåbentligt kan julefreden indfinde sig
sammen med juletiden i år. Det er ikke noget
man i EU-systemet har været vant til de senere
år, hvor Brexit har leveret årligt tilbagevendende
forhandlingsdramaer mellem jul og nytår. Det
sker trods alt næppe i år.

Med ønsker om
en god læselyst,
glædelig jul og et
fremragende nytår!
Med venlig hilsen
Simon Redder Momsen
Sekretariatsleder,
3F’s EU-kontor i Bruxelles
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Europæiske mindstelønninger:

Hvad sker der nu?

De afsluttende forhandlinger
nærmer sig
Forslaget om sikring af “tilstrækkelige
europæiske mindstelønninger” har
været en mærkesag for 3F allerede før
det blev fremlagt. Fra starten var vi
bekymrede over, at forslaget ville være
et nybrud med hvad EU skal lovgive om.
De seneste måneder er forhandlingerne
intensiveret i Europa-Parlamentet og
blandt regeringerne Ministerrådet.
Den 11. november vedtog Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg sin
position på forslaget. Forslaget søger
i lighed med EU-Kommissionens og
Ministerrådets position at friholde
lande uden lovbestemte mindstelønninger fra at introducere sådanne, men
er alligevel langt mere vidtgående
end EU-Kommissionens oprindelige
forslag. Trods ihærdig modstand fra
blandt andre Marianne Vind (S) og
Nikolaj Villumsen (Ø) i samarbejde

med deres svenske kollegaer, gav
Europa-Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg 25. november sin
opbakning til Beskæftigelsesudvalgets
rapport. Rapporten er dermed Europa-
Parlamentets udgangspunkt i forhandlingerne med EU-Kommissionen og
Ministerrådet.
Ministerrådet vedtog efterfølgende
sin position 6. december. Selvom
Ministerrådets position er mere
afdæmpet end Europa-Parlamentets,
er der stadig udfordringer for den
danske model. Dette gælder særligt
ift. hvordan EU-Domstolen kan vælge
at fortolke direktivteksten, hvis en
individuel arbejdstager med direktivet
i hånden kræver en mindsteløn i Danmark. Derfor stemte Danmark sammen
med Ungarn som de eneste imod
forhandlingsmandatet, mens Østrig
stemte blankt.

Fremadrettet proces og
mulige tiltag

Arbejde på
MEP-erne
henimod endelig
afstemning om
trilogresultatet.

Arbejde på
f orståelse hos
de 14 medlems
lande, der underskrev brevet med
bekymringerne.

De næste skridt
Med de interne debatter afsluttet
i Europa-Parlamentet og i Minister
rådet er næste skridt de såkaldte
trilogforhandlinger. Her skal de to
institutioner sammen med EU-Kommissionen forsøge at forhandle sig
frem til en fælles aftaletekst, hvor
Europa-Parlamentet og Ministerrådet
fortsat står et stykke fra hinanden.
Frankrig, som overtager EU-formandskabet 1. januar og dermed også leder
forhandlingerne, har dog som top
prioritet at lukke forhandlingerne inden
det franske præsidentvalg i april.
I 3F helmer vi ikke i kampen mod
direktivforslaget. Hovedprioriteten
for 3F er helt at forhindre forslaget
i nogensinde at blive en realitet. Hvis
der alligevel vedtages et forslag, skal
dette indeholde de stærkest mulige
garantier for den danske aftalemodel.
Der er mange uafklarede spørgsmål,
som stadig skal afdækkes i processen
omkring forslaget, selv hvis EU-
institutionerne skulle blive enige om
en direktivtekst. Dermed er der også
fortsat mange skridt på vejen, inden
den danske model kan risikere at blive
ramt af europæiske mindstelønninger.
Vi kæmper sammen med vores gode
kollegaer i resten af fagbevægelsen og
de danske politikere, både i Europa-
Parlamentet og i Folketinget for, at vi
ikke kommer så vidt.

EU skal ikke b
 lande sig
i danske lønforhold.
Det var også budskabet,
da 3F’s f ormand Per
Christensen mødtes
med beskæftigelses
kommissær Nicolas
Schmit i midt-
november.

Før vedtagelse

1

Efter vedtagelse

Særlig dialog
med fransk
mændene og
tyskerne.

Mulighed
for dansk
annullations
søgsmål.

Mulighed for
begrænset/
ingen dansk
implementering
af direktivet.

Mulighed for
r ådserklæring
om individuelle
rettigheder.

Frankrig
overtager EU-
formandsskabet
(1. januar 2022).

Forventet
start på trilog
forhandlinger
(1. januar 2022).

Efter vedtagelse.

Fri for
implemtering.

Eventuel sag ved
EU-domstolen,
der kan give
Danmark lov
fastsat mindsteløn af bagdøren.

2022

2022

Ukendt
tidspunkt

2 år
efter

Ukendt
tidspunkt
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Endelig åbner ELA sit hovedkvarter i Bratislava
I 2018 annoncerede EU-Kommissionen
en Fairness-pakke med to hovedelementer.
Et europæisk socialsikringsnummer og
en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed,
ELA. 3F var glade for begge forslag, men
mens vi stadig kæmper for socialsikringsnummeret, blev arbejdsmarkedsmyndig
heden hurtigt vedtaget.

EU-borgere og virksomheder i EU, at få det bedste
ud af EU’s indre marked.
Fra 3F’s side ønsker vi ELA tillykke med en vellykket
åbning og håber, at myndigheden bliver et værdifuldt
bidrag i kampen mod social dumping. 3F står klar
med ideer til ELA’s arbejde og sager, som myndig
heden kan tage op.

skal indeholde en håndhævelses
dimension af arbejdsvilkår, som gør
instrumentet til et digitalt ID-kort.

På plenarsamlingen 25. november stemte det samlede
Europa-Parlament med et overvældende flertal en
rapport igennem om et europæisk socialsikringspas,
som Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg
havde vedtaget 26. oktober. Nikolaj Villumsen var
chefforhandler på rapporten, hvor også Marianne
Vind spillede en central rolle som forhandler for den
socialdemokratiske gruppe.
Rapporten udgør et stort fremskridt
i 3F’s langvarige arbejde for et europæisk ID-kort. I rapporten kræver

Europa-Parlamentet, at EU-Kommissionens kommende forslag
om et europæisk socialsikringspas
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ELA skal hjælpe med at sikre, at EU-lovgivning om arbejdskraftens mobilitet og regler om koordination af social sikring
overholdes. Samtidigt skal ELA gøre det lettere for både

3F sejr! Europa-Parlamentet
støtter et digitalt ID-kort

2

7

Til gengæld har opstarten af ELA været vanskelig og forsinket, blandt andet på grund af corona. Den 9. november 2021 slog EU’s nyeste myndighed, ELA, langt om
længe dørene op til sit nye hovedsæde i Bratislava. ELA
blev faktisk oprettet i 2019, men har indtil nu midlertidigt
befundet sig fysisk i B
 ruxelles.

Foto: Joachim Rode
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Få dage forinden havde Europa-
Parlamentet debatteret rapporten
med tilstedeværelse af Beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit,
der tog godt imod rapporten. Det
til trods for at der på tværs af de
politiske grupper under debatten
blev bemærket, at EU-Kommis
sionen skal hæve sine ambitioner.
Der er behov for nye redskaber til
at sikre, at det indre markeds frie
bevægelighed ikke åbner op for
social dumping, men skaber fair
forhold for virksomheder såvel som
arbejdstagere.
I 3F er vi glade for Europa-Parlamentets klare opbakning til et digitalt ID-kort, hvormed vi er et skridt
nærmere et nyt værktøj, der kan
forhindre løndumping. Med kravet
fra Europa-Parlamentet støttet af
en samlet europæisk fagbevægelse
håber vi, at EU-Kommissionen er
klar til at udvide sine planer for et
europæisk socialsikringspas med
den efterspurgte håndhævelses
dimension af arbejdsvilkår.
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Mere kontrol med
platformsvirksomheder på vej
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Allerede tilbage til sin tiltrædelse i sommeren 2019 lovede
EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen et initiativ,
der skulle forbedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere.
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Efter et langt og meget grundigt
forarbejde blev spændingen udløst
9. december, da EU-Kommissionen
præsenterede sine ideer til et nyt
direktiv om arbejdsvilkår på platforme.
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Overordnet er der grund til at være
tilfreds, hvis man er platformsarbejder
og knapt så meget grund for de platformsvirksomheder, som har spekuleret i en forretningsmodel, hvor man
undslår sig sit arbejdsgiveransvar.
EU-Kommissionen afviste nemlig
nogle platformes opfordring til oprettelse af en tredje kategori mellem lønmodtager og selvstændig på arbejdsmarkedet. I stedet præsenterede den
et direktivforslag med udgangspunkt
i en analyse af, at hovedproblemet er,
at der er for mange falske selvstændige
på digitale arbejdsplatforme. Det vil
sige platforme som Wolt, Uber og så
videre, mens platforme der udlejer
faste værdier som Airbnb og Gomore
ikke er omfattet.
For at komme de falske selvstændige til livs på digitale platforme
ønsker EU-Kommissionen at indføre
en formodningsregel om et arbejdstagerforhold. Denne træder i kraft,
hvis en platform udøver kontrol over
platformsarbejdere på to ud af fem
kriterier. Forslaget medfølges af
en omvendt bevisbyrde, hvor platformsvirksomhederne efter formodningsreglen træder i kraft selv skal
bevise, hvis deres platformsarbejdere
reelt er selvstændige.
Et andet positivt element i forslaget er,
at EU-Kommissionen ønsker at styrke
kontrollen og gennemsigtigheden
med platformenes brug af kunstig
intelligens, algoritmer, til at lede og
fordele arbejdet. Endeligt skal digitale arbejdsplatforme rapportere om

deres aktiviteter til myndighederne i de
lande, hvor de er aktive.

Faktaboks:

EU-Kommissionens forslag
til formodningsregel
Hvis platformen udøver kontrol
på to ud af de fem kriterier,
formodes platformsarbejderen
at være ansat:
1. Fastsætter betaling eller øvre
grænser
2. Sætter krav om udseende
eller adfærdskodeks
3. Overvåger arbejdets udførsel
4. Indskrænker friheden til selv
at organisere sit arbejde, herunder arbejdstid og mulighed
for at afvise opgaver
5. Begrænser muligheden for
at opbygge egen kundebase
eller arbejde for en tredjepart

Ved siden af direktivforslaget iværksatte EU-Kommissionen også en
høring om nye retningslinjer til anvendelse af EU’s konkurrencelovgivning.

Formålet er at give selvstændige
bedre adgang til at forhandle overens
komster, så de ikke kan blive anklaget
for karteldannelse.
I 3F er vi glade for EU-Kommissionens
positive skridt til at styrke platforms
arbejderes vilkår, selvom vi gerne
ville gå videre. Vi så gerne en styrket
formodningsregel, så flere falske
selvstændige omfattes. Derudover
vil vi gerne have direktivet udbredt til
hele arbejdsmarkedet og med en klar
og bred EU-arbejdstagerdefinition,
da udfordringerne med falske selv
stændige og algoritmeledelse ikke
er afgrænset til digitale platforme.
Til gengæld er vi bekymrede for, om
tildeling af ret til kollektive forhandlinger til solo-selvstændige kan gøre
det sværere at sikre falske selvstændige deres retsmæssige status som
lønmodtagere.
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Velbesøgt morgenbrief om bedre
vilkår for atypisk beskæftigede
Onsdag 17. november, tre uger inden EU-Kommissionen
præsenterede sine planer og mens stemmerne fra kommunal- og regionsrådsvalget endnu ikke var talt op, stod en
lang række danskere og europæere tidligt op for at diskutere
mulige EU-initiativer til at gøre op med prekære arbejdsvilkår.
Anledningen var et nyt 3F-FH morgen
brief og trods valgfesttømmermænd
hos enkelte deltagere, havde vi endnu
en gang flot deltagelse fra både
Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen, det kommende franske EU-formandskab, universiteter, dansk og europæisk fagbevægelse og mange flere.

selvstændige. Derfor var budskabet
til EU-Kommissionen på morgen
briefet også, at initiativet bør målrettes
hele arbejdsmarkedet og alle atypisk
beskæftigede, ligesom både 3F, FH,
OECD og Nikolaj Villumsen talte for en
klar og bred EU-arbejdstagerdefinition.

Blandt oplægsholderne fra europæisk
fagbevægelse, OECD samt Nikolaj
Villumsen var der enighed om, at
hovedproblematikken vedrørende
platformsarbejde er misklassifikation
af platformsarbejdere, men også at
det ikke kun er p
 latformsarbejdere,
der fejlkategoriseres som falske

Vi ser frem til at gentage
succesen med det næste 3F/
FH-morgenbrief 3. marts 2022.
Denne gang vil vi sætte fokus på
kollektive aftalemodeller. Skriv
allerede nu på 3feuoffice@3f.dk,
så hører du nærmere, når til
meldingen åbner.

Ministerrådet klar til trilog
forhandlinger om løntransparens
Det er ikke kun mindstelønsforslaget, som skal på forhandlingsbordet i 2022. Også et forslag om gennemsigtighed ved
lønforhold, der har til formål at bekæmpe uligeløn mellem kønnene, er tættere på at blive en realitet. Den 6. december fastlagde EU’s beskæftigelsesministre også deres position herpå.
Den danske regering gik til forhand
lingerne med en positiv indstilling over
for forslagets grundtanke om via øget
løngennemsigtighed at sikre lige løn
mellem kønnene for lige arbejde. Dog
med det forbehold, at forslaget skal
respektere den danske aftalemodel og
ikke må pille ved parternes rolle i selve
lønfastsættelsen. Dette er en linje, som
3F støtter.

I Europa-Parlamentet er danske Kira
Marie Peter-Hansen (SF) den ene
af to chefforhandlere på forslaget,
der modtog intet mindre en 1090
ændringsforslag. Her var der, ligesom
under forhandlingerne i Minister
rådet, fokus på de ekstrabyrder, som
virksomheder kan blive pålagt ved at
dokumentere og fremlægge lønninger
til alle medarbejdere. Derudover er der
et ønske om at styrke fagforeninger
og arbejdsgiverorganisationers rolle i
direktivforslaget.
I 3F følger vi arbejdet tæt og bakker
op om initiativet, som vi sammen med
vores europæiske partnere selv har
efterspurgt. Det skal dog sikres, at
det endelige forslag tager de nødvendige hensyn til den danske arbejds
markedsmodel og har fokus på øget
løngennemsigtighed og ikke lønfastsættelse.
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Nyt fra EU-institutionerne 1:

1

Taburetleg i Europa-Parlamentet
Årsskiftet 2021/2022 markerer halvvejsmærket for Europa-Parlamentets
valgperiode. Dermed er taburetlegen
i gang igen i Europa-Parlamentet,
når ordførerposter (koordinatorer) og
udvalgsposter skal fordeles på ny
i omkonstitueringen, som altid finder
sted halvvejs igennem perioden.
Udvalgsposterne er dog ikke det e
 neste, der kan
ændre sig. Også i toppen af pyramiden er der
gang i magtkampen om, hvem der skal indtage
den magtfulde post som formand for Europa-
Parlamentet. Den nuværende præsident, den
italienske socialdemokrat David Sassoli har meldt
at han ikke genopstiller, efter at S&D har siddet
på posten i 7,5 år ud af de sidste 10 år. Dermed er
vejen til den ledige toppost banet for den store
konservative gruppe, EPP, og deres kvindelige
kandidat, malteseren Roberta Metsola.

2

Afstemningen finder sted 18. januar, hvor det
også står klart, om der kommer m
 arkante
ændringer i Europa-Parlamentets udvalg. 3F
følger særligt Beskæftigelsesudvalget, hvor vi
håber at kunne fortsætte med en stærkt dansk
repræsentation med tre danske m
 edlemmer,
et stedfortrædende m
 edlem og koordinator
poster til både Nikolaj Villumsen (Ø) og Kira Marie
Peter-Hansen (F).
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Den afgående
formand for
Europa-Parlamentet
David Sassoli og
den sandsynligvis
kommende formand,
Roberta Metsola.

Nyt fra EU-institutionerne 2:

Fransk EU-formandskab fra 1. januar
Det er dog ikke kun i Europa-Parlamentet, at vi ser frem
imod forandringer. Efter nytår overtager F
 rankrig EU-formandskabet. Foruden at der altid er store forventninger,
når de toneangivende lande overtager formandsstolen,
er det et usædvanligt formandskab, idet der samtidigt er
fransk præsidentvalg i april. Dermed har Emmanuel Macrons
regering blot tre måneder inden at formandskabet helt
risikerer at gå i stå. Dem ønsker Macron at udnytte til at
positionere sig bedst muligt i den hjemlige valgkamp.
Hertil står mindstelønsforslaget
som beskrevet tidligere som en
topprioritet, som Macron beskrev i
en tale 9. december om de franske
prioriteter. Macron ønsker at bruge
en trilogaftale til at vise sin sociale
bevidsthed og europæiske lederskab.
Det ovenfor nævnte løntransparens
direktiv er også en topprioritet. Bredere
for beskæftigelsespolitikken ønsker

3

Macron en “ny europæisk model”, der
skaber jobs og bekæmper arbejdsløshed. Dette skal blandt andet ske ved
en industri-genoplivning som frontløber inden for fremtidens grønne og
digitale standarder.
Derudover bliver de franske top
prioriteter at styrke EU’s globale rolle.
Præsidenten ønsker at reformere

Schengen-samarbejdet, kontrollen
med EU’s grænser og fremme en
“migrations-pakke”.
Endeligt står Macrons prestigeprojekt,
en årelang borgerinddragende konference om Fremtidens Europa, over
for sin afslutning i maj. Macron håber
at konferencen kan være med til at
præsentere svar på de ovennævnte
udfordringer.
Mens signalerne på industripolitikken
og den grønne og digitale omstilling
er interessant for 3F, er vi naturligvis
meget bekymrede over formandskabets ambitioner på mindsteløn.
Her virker Frankrig indtil videre ikke
sønderligt lydhøre over for de nordiske
bekymringer.
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Navnenyt fra EU
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Nikolaj Villumsen Villumsen (Ø)

6

… er blevet genvalgt som næstformand
for venstrefløjsgruppen The Left i Europa-
Parlamentet.
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Kira Marie Peter-Hansen (SF)
… er blevet genvalgt som næstforkvinde for
De Grønne/EFA i Europa-Parlamentet.

Pernille Weiss
(K)

Kira Marie
Peter-Hansen
(SF)

Pernille Weiss (K) og Kira Marie Peter-Hansen
(SF) er blevet forhandlere på en rapport om
opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri. Pernille Weiss for
Ligestillingsudvalget og Kira Marie Peter-Hansen
for Beskæftigelsesudvalget.

På falderebet
Efter nyhedsbrevets deadline er der sket en
udvikling i yderligere to af de sager, vi i 3F følger
tæt. Der er nemlig landet foreløbige trilogaftaler
mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet
og Rådet på både forordning 883/04, der blandt
omhandler regler for optjening og eksport af
danske dagpenge, og på en revision af direktivet
om kræft på arbejdspladser.
Mens 3F er kritiske over for indholdet i revisionen af forordning
883/04, der efter fem års forhandlinger kan være på vej på plads,
er opdateringen af kræftdirektivet positiv. Dette skal sørge for,
at arbejdstagerne i EU ikke bliver udsat for kræftfremkaldende
stoffer på deres arbejde.
I næste nyhedsbrev dækker vi begge aftaler og deres
konsekvenser for det danske arbejdsmarked mere indgående.

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.

