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Desværre vokser problemerne med
uacceptable arbejdsvilkår på …

For 3F har det længe været en
prioritet at genoplive forslaget
om et europæisk socialsikringsnummer med et m
 edfølgende
ID-kort. Dette er er vigtigt
redskab …

Side 6
BYGGERI
BY
G
APS
BYGGERI
BY
G
APS

STEEN
TEEN

STANISLA
NISLA V

Hvordan skal EU reducere
drivhusgasserne med
55% inden 2030?
Midt i juli, imens det meste af Danmark holder velfortjent sommerferie …
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Kære læser
Sommeren ruller over os og vaccineprogrammerne ruller
derudaf. Over hele Europa. Efter en langsom start også her
i Belgien, hvor der i Bruxelles nu er åbnet for vacciner til alle
aldersgrupper.
Den politiske maskine i Bruxelles ruller også afsted med
fuld fart. 918 ændringsforslag er fremsat til mindstelønsforslaget i Europa-Parlamentet. EU-Kommissionen har
startet sin anden høring af arbejdsmarkedets parter på,
hvordan man kan forbedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere. På rekordtid er der over foråret landet en aftale om et
europæisk “Corona-pas”, så europæerne igen kan besøge
nabolandene i sommerferien. Og som et led i sin digitale
omstilling, foreslog EU-Kommissionen i juni en form for et
europæisk Nem-ID. En frivillig ordning baseret på nationale
systemer, hvor EU-borgerne kan gemme en række personfølsomme oplysninger i en digital “pung” på telefonen.
Så det skorter ikke på forslag fra EU-Kommissionen, der
tildeler borgerne nye digitale ID, som kan bringes rundt
over grænser.
Altså bortset fra 3F’s forslag om et europæisk ID-kort
kombineret med et europæisk socialsikringsnummer til
europæiske arbejdstagere. Her er EU-Kommissionen imidlertid straks mere lunken. Heldigvis er der god opbakning
i Europa-Parlamentet bag forslaget, der skal styrke kend
skabet og kontrollen med ordentlige arbejdsvilkår. Ligeledes
støtter en samlet europæisk fagbevægelse forslaget, som
Europa-Parlamentet skal forhandle om i løbet af juli.
Det er også i midten af juli, at EU-Kommissionen
præsenterer sine konkrete forslag til, hvordan EU
skal nå sine klimamål.

Så mens udgangen af juni rimer på sommerferie
i Danmark, fortsætter arbejdet i EU’s hovedstad frem
til at den sommerlukker i sidste uge af juli.
Vi ønsker dig god læselyst og en god sommerferie
– hvad enten du holder den i Danmark eller ude i Europa.

Med venlig hilsen
Simon Redder Momsen
Sekretariatsleder,
3F’s EU-kontor
i Bruxelles
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918 ændringsforslag, men
stadig nej tak til mindsteløn
Diskussionen om europæisk
mindsteløn kører stadig for
fuldt blus.
I Europa-Parlamentet er forhandlingerne for alvor begyndt, efter der er blevet
lavet hele 918 ændringsforslag til forhandlingsudkastet. Ændringsforslagene går i alle retninger. Det gælder både
forsøg på at opstramme såvel som at
udvande EU-Kommissionens forslag.
Enkelte forslag fra bl.a. Marianne Vind
(S) og Nikolaj Villumsen (Ø) vil helt
afvise rapporten. De danske europaparlamentarikere har været særdeles
aktive og medlemmer fra alle danske
partier, undtagen Dansk Folkeparti, har
indsendt ændringsforslag. De danske
forslag fokuserer i hovedtræk på at
opbløde teksten, fjerne de mest kontroversielle dele og undtage Danmark
fra direktivet.

I Ministerrådet ønskede det portugisiske formandskab længe at lande en
fælles forhandlingsposition. Den sidste
lejlighed var mødet mellem beskæftigelsesministrene 14. juni, hvor ministrene i stedet endte med at udveksle
velkendte uenigheder. Når Slovenien
1. juli overtager EU-formandskabet, er
det med håbet om at lande en position
til oktober. Med et valg i Tyskland til
september kan balancen mellem medlemsstaterne også rykkes undervejs.
Uanset udfaldet er det sandsynligt,
at forhandlingspositionerne i Europa
Parlamentet og i Ministerrådet ender
et stykke fra hinanden. Europa-Parlamentet vil forventeligt ønske et mere
vidtgående direktivforslag, mens
et flertal i Rådet trods alt mener, at
EU-traktaten indeholder en række
begrænsninger i forhold til detaljegraden i europæisk lovgivning om
mindsteløn.

Fremtidens
platformsarbejde
Platformsarbejde vokser
i hele EU. Desværre vokser
problemerne med uacceptable arbejdsvilkår på
platformene også. Fra
2016–2021 femdobledes
økonomien i arbejdsplatforme, mens platformsarbejderes indtægt i samme
periode blot voksede 2,5
gang. Og selvom hovedparten af platformsarbejdet er klassiske lønmodtager
opgaver som taxa og madudbringning, er omtrent 93
procent af platformsarbejdere i EU selvstændige. Langt
hovedparten er åbenlyst falske selvstændige.
Dette problem anerkender EU-Kommissionen også i sin
anden høring af arbejdsmarkedets parter, som blev lanceret 15. juni. Her er spørgsmålet om platformsarbejderes
manglende lønmodtagerstatus omdrejningspunktet.

1
2
3
4
5
6

Se Fagbladets korte video
om konsekvenserne af
mindstelønsforslaget her.

I 3F fortsætter vi vores tætte dialog
med alle relevante aktører. Men holdningen er uforandret. EU skal på ingen
måde lovgive om mindstelønninger og
har heller ikke juridisk hjemmel hertil.
Og selvom det skulle lykkedes at sikre
en styrket undtagelse for den danske
model, vil forslaget indebære en risiko
for, at en lovfast mindsteløn kommer
ind ad bagdøren i Danmark.

Ledende næstformand Margrethe Vestager er overordnet
ansvarlig for arbejdet med at forbedre platformsansattes
arbejdsvilkår. Opgaven spænder over to parallelle initiativer. Det ene drejer sig om konkret at forbedre vilkår for
platformsarbejdere, mens det andet søger at tildele platformsarbejdere og solo-selvstændige retten til kollektive
forhandlinger.
3F deler EU-Kommissionens vurdering af, at hoved
problemet er falske selvstændige. Vi mener at dette
bedst kan løses ved et klart og entydigt EU-arbejds
tagerbegreb. Samtidigt skal platformene bevise hvis
deres arbejdere er selvstændige og ikke lønmodtagere.
I dag er det omvendt.
Til gengæld ønsker 3F ikke at åbne for kollektive forhandlinger for solo-selvstændige, før vi har fjernet den
store gruppe af falske selvstændige fra denne kategori.
Vi afviser alle former for “lønmodtagerlight”-kategorier,
hvor formelle selvstændige i reelle lønmodtagerjob blot
har enkelte af lønmodtagernes rettigheder.
Denne linje fremfører 3F i Danmark såvel som i Bruxelles
i dialogen med EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet
og den europæiske fagbevægelse.
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Nu skal ID-kort på dagsordenen
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For 3F har det længe været en prioritet at genoplive forslaget om et europæisk socialsikringsnummer med et medfølgende ID-kort. Dette er er
vigtigt redskab til at fremme en fair bevægelighed
i Europa, hvor lønmodtagerne kender deres rettigheder, mens tilsynsmyndigheder og fagforeninger
får lettere ved at bekæmpe social dumping.
Heldigvis har vi fået opbakning fra
en samlet europæisk fagbevægelse,

ligesom forslaget nyder bred opbakning i Europa-Parlamentet. Her står
kampen netop nu, hvor Nikolaj Villumsen (Ø) er ordfører på en rapport,
som opfordrer EU-Kommissionen til at
fremlægge et forslag i 2022. Marianne
Vind (A) er udpeget som forhandler
for den socialdemokratiske gruppe på
rapporten.
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I anledning af rapporten besøgte
EU-Kommissionen Beskæftigelses
udvalget i Europa-Parlamentet 14. juni.
Forinden havde EU-Kommissionen
droppet sit løfte fra 2018 om et socialsikringsnummer, men ønsker i stedet
at fremsætte et forslag om et digitalt
socialsikringspas i 2023, der endnu er
uklart beskrevet. EU-Kommissionen
er ligeledes kritisk over for et ID-kort,
men dog åben for at diskutere en styrket håndhævelse af arbejdsvilkår.

 llerede i 2022, der ikke kun bidrager
a
til at lette administrative byrder og
koordinere social sikring, men også
styrker håndhævelsen og kampen
imod social dumping.

3F’s ID-kort-forslag

BYGGERI APS

STANISLAV

Nikolaj
Villumsen

Marianne
Vind

Chefforhandler
på rapporten om
et Europæisk
Socialsikrings
nummer.

S&D forhandler
på rapporten om
et Europæisk
Socialsikrings
nummer.

I 3F håber vi, at Europa-Parlamentet holder fast i den ambitiøse linje
og i kravet om et europæisk ID-kort
i rapporten, der efter planen skal
vedtages i Beskæftigelsesudvalget til
oktober. Derfor fortsætter vi det gode
samarbejde med Nikolaj Villumsen,
Marianne Vind, den danske regering,
dansk og europæisk fagbevægelse og
øvrige aktører for at fastholde presset
for et forslag fra EU-Kommissionen

Slovenien overtager
formandskabet
Den 1. juli er der som altid skiftedag i formandsstolen i EU,
når Slovenien overtager stafetten fra Portugal. Formandskaberne bringer altid deres egne prioriteter med til bordet,
men Corona-krisen spøger stadig. Det ses tydeligt i Sloveniens prioriteter, hvor EU’s robusthed er den vigtigste prioritet.
På social- og beskæftigelsesområdet er der ikke meget nyt
på tallerkenen. Med sloganet “Kvalitets jobs for livskvalitet”
vil Slovenien arbejde for mere modstandsdygtige og inklusive arbejdsmarkeder. De konkrete sager, som Slovenien vil
fremføre, er da også velkendte og kan ses boksen.
Læs hele det slovenske program her.

Firmanavn
Navn på arbejdsgiver
Antal arbejdstimer
Om man er lærling
Og meget andet
BYGGERI APS

STANISLAV

BYGGERI APS

STEEN

Fra Fagbladets præsentation af ID-kortet.

På den slovenske d
 agsorden
Generelt: EU skal styrke sin modstandskraft med et
sundhedsberedskab, styrket cyberforsvar og bruge
budgettet og genopretningsmidlerne til en grøn,
digital og socialt bæredygtig udvikling.
Arbejdsmarked: På dagsordenen er: Mindsteløn, løntransparens, kræftfremkaldende stoffer på arbejdet
samt en færdiggørelse af revisionen omkring koordination af socialsikringsordninger. Derudover forventer
formandskabet at lande aftaler om digitalisering,
kunstig intelligens og køn på arbejdsmarkedet.
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Tre sociale EU-mål for
2030:

Det store
sociale, fysiske
topmøde

• 78 procent skal være
i beskæftigelse
• 60 procent skal modtage
efteruddannelse hvert år
• Personer i risiko for fattigdom skal reduceres med
15 mio.

Den 7.-8. maj skete der noget ekstra
ordinært i EU. For første gang længe
deltog stats- og regeringslederne i
noget så sjældent som et fysisk topmøde i Portugal. Her skulle lederne
sammen med arbejdsmarkedets parter og civilsamfund drøfte det videre
arbejde med at fremme en socialt
bæredygtig udvikling i Europa.
Forud for topmødet havde Danmark
sammen med 10 andre EU-lande
i et brev o
 pfordret EU’s institutioner til at respektere den nationale
selvbestemmelse, når det kommer
til beskæftigelsespolitik, pension,
uddannelse og børnepasning.

plan fra marts for implementeringen
af den sociale søjle. Erklæringen
fremhæver, at EU’s skal opnå målene
gennem koordinering fremfor hård
lovgivning. Der skal tages højde for
nationale forskelle og arbejdsmarkedets parter skal inddrages mere,
både på europæisk og nationalt plan.
Det er gode nyheder.

Erklæringerne fra topmødet imødekom denne opfordring fra de elleve
medlemslande til 3F’s tilfredshed.

I 3F er vi glade for udfaldet af top
mødet og for handlingsplanen, der
kortlægger en retning for mere et
fair Europa med respekt for opgave
fordelingen mellem EU og medlemslandene.

I Portoerklæringen tilslutter lederne
sig EU-Kommissionens handlings-

I erklæringen bakker stats- og
regeringslederne desuden op om at
inddrage nye sociale og miljømæssige indikatorer til at måle velstand
bredere end blot økonomisk niveau
og vækst.
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Kira Marie Peter-Hansen
(SF)
… er udpeget som Beskæftigelses
udvalgets chefforhandler på forslaget
om løntransparens, der skal fremme
ligeløn ved øget gennemsigtighed
mellem mænd og kvinders løn.

Nikolaj Villumsen
… er chefforhandler på EuropaParlamentets rapport om europæisk
socialsikringsnummer og ID-kort,
mens Marianne Vind er forhandler for
den socialdemokratiske S&D-gruppe.

Morten Løkkegaard (V)
… er blevet chefforhandler på
Europa-Parlamentets arbejde med at
opdatere EU’s lov om cybersikkerhed,
NIS-direktivet.

Peter Kofod

Hvor får
du dine EUnyheder fra?

3F er hovedsponsor på Altingets podcast
“Parlamentet”, som udkommer ugentligt med
nuanceret 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.

… ønsker at søge opstilling til
Folketinget. Hvis han vælges,
udtræder Kofod dermed af EuropaParlamentet. Tidligere medlem af
Europa-Parlamentet Anders Vistisen
er DF’s førstesuppleant.
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Hvordan skal EU r educere
drivhusgasserne med 55%
inden 2030?
Midt i juli, imens det meste af Danmark
holder velfortjent sommerferie, kommer
Kommissionen med sin længe ventede
“Fit for 55”-pakke.
Dette er en omfattende energi- og klimapakke med
forventeligt 12 selvstændige forslag, der skal kortlægge
vejen til, at EU får reduceret sit udslip af drivhusgasser
med 55 procent inden 2030. Blandt forslagene er en
styrket indfangning af drivhusgasser fra brug af land og
skovbrug, fremme af vedvarende energi og bæredygtige
brændstoffer samt en CO2-pris på import af visse varer
uden for EU.
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3F bakker op om målsætningerne i EU, der skal lede til
klimaneutralitet senest i 2050. Det afgørende spørgsmål
er, hvordan pakken skrues sammen, så den ø
 konomiske
og sociale bundlinje sikres. Megen EU-lovgivning moderniseres og ingen lande eller sektorer kan slippe
for klimaomstillingen.
Derfor arbejder vi for, at arbejdsmarkedets parter
og medarbejderne i de berørte erhverv inddrages
aktivt i den grønne omstilling. Det gælder både
konkret p
 roduktudvikling, ned-bringelse af negativ
klima- og miljøpåvirkning såvel som forbedring af
arbejdsmiljøet.

Få et kort overblik over aktuelle EU-fonde
En række EU-fonde og midler er på vej til Danmark. F
 ondene
har stor betydning for 3F’s arbejde med genopretning,
omstilling og Brexit og derfor følger her et kort overblik.
Den danske genopretningsplan
Den 17. juni fik Danmark godkendt
sin genopretningsplan til 11,5 mia. kr.
Langt de fleste midler går til allerede
indgåede aftaler i finansloven og i
aftalen om grøn skattereform. Der er
i den danske plan desværre ikke afsat
særskilte midler til efter- og videreuddannelse i forbindelse med den
digitale og grønne omstilling. 3F vil nu
følge planens implementering tæt.
REACT-EU-midler til danske regionale
vækstteams
Den danske regering nedsatte i marts
syv regionale vækstteams, der bistår
regeringen med anbefalinger til lokale
vækst og beskæftigelsesskabende
investeringer. 500 mio. kr. af EU’s
REACT-midler er afsat til opfølgning på
anbefalingerne. 3F er direkte repræsenteret i Vækstteam Sjælland og Sydjylland, der sammen med yderligere tre

vækstteams anbefalede et fokus på
uddannelse og kompetencer.
Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO)
Den nye, grønne EU-fond på samlet
€17,5 mia. har til formål at hjælpe
lønmodtagere og jobsøgende i de
mest CO2-udledende regioner med
at finde beskæftigelse, opkvalificering og omskoling. Fonden vil også
kunne støtte små- og mellemstore
virksomheder, forskning samt investeringer i nye energiteknologier, energi
effektivitet og bæredygtig transport.
3F har igennem forhandlingerne haft
fire overordnede prioriteter for fonden.
1. Den grønne omstilling skal både tilgodese lønmodtagerne og klimaet
2. Alle relevante faggrupper skal
inkluderes i omstillingen
3. Nationale arbejdsmarkedsparter
skal inddrages

4. Opkvalificering og omskoling skal
ske i god tid
Selvom fondsaftalen søger at inkludere 3F’s ønsker, vil det være op til
hvert enkelt medlemsland konkret at
sammensætte planer, prioritere midler,
indsatsområder og involvere arbejdsmarkedets parter.
Brexit-tilpasningsreserven
Forhandlingerne i EU er i den absolutte slutfase om udmøntningen af en
midlertidig fond på € 5,37 mia., der er
målrettet de lande, som påvirkes mest
af Brexit. Kun Irland og Holland rammes i EU hårdere af Brexit end Danmark. Efter sommerferien begynder de
hjemlige forhandlinger i Folketinget.
Det er afgørende for 3F, at de lønmodtagere i fiskeriet og i fiskeriindustrien,
der er særligt udsatte i forlængelse af
Brexit, tilgodeses i udmøntningen af
midlerne både i forhold til økonomiske
tab og tab af arbejdspladser.
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