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Side 5

Arbejdet for et europæisk
ID-kort
Ligesom i Danmark arbejder 3F
i Bruxelles for et europæisk ID-kort
til beskyttelse af lønmodtagerne …
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Kære læser
Efter sidste års Europa-Parlamentsvalg
og efterårets store EU-navnekabale er
Bruxelles nu i fulde sving og arbejdsprogrammet for 2020 er fremlagt.
Det EU politiske år 2020 kommer til
at være domineret af Coronakrisens
konsekvenser, forhandlinger om det
fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, indsatsen for et klimaneutralt EU i 2050, og de mange nye
udspil fremlagt i EU-Kommissionens
arbejdsprogram, hvor 3F er særligt
optaget af at beskytte den danske
model ifm. EU-Kommissions varslede
forslag om europæisk mindsteløn.
Herudover arbejder 3F aktivt for at
fremme et europæisk ID-kort, sikre gode vilkår for atypisk ansatte,
beskytte lønmodtagerne ifm. Brexit,
en socialt retfærdig, grøn omstilling, faglig anerkendelse af domme
på tværs af grænser, at vejpakken
kommer i hus, en god start for den
europæiske arbejdsmarkedsmyndighed og meget mere.
Alt dette bidrager 3F’s efterhånden
veletablerede Bruxelles-kontor til, ved
at åbne 3F døre til EU-Kommissionen,
Europa-Parlamentet, den europæiske
fagbevægelse og andre relevante
danske og europæiske aktører på
arbejdsmarkeds-og beskæftigelsesområdet i Bruxelles.

Du kan læse mere om dette i EU-
nyhedsbrevet, hvor vi vil give en kort
status på de vigtigste 3F-sager i EU,
hvad der rører på sig i EU-institutionerne og navnenyt fra de danske
medlemmer af Europa-Parlamentet.
Rigtig god læselyst og husk at sprede
nyhedsbrevet til de gode kollegaer!

Med venlig hilsen

Peter Kaae Holm
Europapolitisk ansvarlig i 3F og
Formand for Den Grønne Gruppe

Marts 2020

EU-Nyhedsbrev

#01

1
2
3
4

I Corona-krisens tegn
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Corona-virussen har på ganske få uger forandret alle europæeres
hverdag radikalt. I Bruxelles er alle EU-institutionerne lukket
ned, medarbejderne sendt på hjemmearbejde, møder afholdes
telefonisk, og kun de allervigtigste funktioner kører videre.

blandt andet ud over forhandlingerne
om EU’s budget for de næste 7 år, som
foregår netop nu, samt Brexitforhandlingerne hvor anden forhandlingsrunde
er blevet aflyst.

Den 13. marts præsenterede EU-Kommissionen en række tiltag, der har
til formål at afbøde de økonomiske
og sociale konsekvenser som følge
af Corona-krisen for borgere, virk
somheder og den finansielle sektor
i medlemslandene.

Disse to forhandlinger er ekstremt
afgørende for EU i de kommende år og
vil komme til at være definerende for,
hvad EU skal levere på. Corona-virussen skaber uklarhed i Bruxelles på et
tidspunkt, hvor intense forhandlinger
og lederskab er påkrævet.

Corona-pandemiens samlede konsekvenser er endnu uklare, men der
er ingen tvivl om, at det kommer til
at betyde væsentlige forsinkelser af
arbejdet i EU-institutionerne og have
store økonomiske konsekvenser for
hele Europa. Denne forsinkelse går

Von der Leyen-Kommissionens
første arbejdsprogram
COMMISSION
WORK
PROGRAMME

EU-Kommissionen udgav i januar sit første arbejdsprogram
med planlagte handleplaner, strategier og lovgivning for 2020.
De 3F-relevante elementer i arbejdsprogrammet er:
• Europæiske mindsteløn
• Strategi for ligestilling og et direktiv
om løntransparens
• Ny kvalifikationsdagsorden
for Europa med fokus på at
identificere og udfylde mangel på
kvalifikationer, samt at understøtte
omskoling og opkvalificering
• Styrkelse af ungdomsgarantien
• Handlingsplan til bekæmpelse af
skatteunddragelse
• Strategi for renovation med

f ormålet at sikre energirenovering
og klimarigtigt byggeri
• Den sociale søjles handlingsplan
• Lovgivende tiltag om en europæisk
arbejdsløshedsgenforsikring
• Reform af Verdenshandels
organisation (WTO), for at sikre
fri, fair og åben handel
Der arbejdes aktivt på at fremme 3F’s
europapolitiske interesser, i forbindelse med ovenstående 2020-sager.
Herudover arbejder 3F proaktivt, for
at påvirke EU-Kommissionens frem-

A Union that strives for more

EN

tidige arbejdsprogrammer – blandt
andet ved at fremme forbedring af
arbejdsforhold for atypiske ansatte, et
europæisk ID-kort, en social protokol
og arbejdsmiljøinitiativer.
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Kampen mod
lovfastsat
europæisk
mindsteløn
Beskæftigelseskommissæren
Nicolas Schmit har til opgave
at opfylde Kommissions
formanden Ursula von der
Leyens løfte om at frem
lægge et forslag, som skal
sikre, at alle lønmodtagere
i EU får en fair mindsteløn.
I januar udsendte EU-Kommissionen
sin første høring, som omhandlende
behovet for en europæisk mindsteløn. Desværre bakkede et stort flertal
af den europæiske fagbevægelses
medlemsforbund op om det høringssvar, der blev sendt på vegne af de
nationale- og tværeuropæiske forbund
i Europa, som pegede på en opbakning
til lovfastsat europæisk mindsteløn.
Der var dog et mindretal som var
imod, herunder navnlig de nordiske
medlemsforbund, der efterfølgende
sendte et brev til Kommissionsfor
manden og Beskæftigelseskommissæren om bekymringen for en europæisk mindsteløn.

EU-Nyhedsbrev

3F oplever, at den nordiske modstand
mod forslaget om lovfastsat europæisk mindsteløn bliver hørt i Bruxelles,
men at der fortsat er et stort arbejde i
at forklare, hvorfor en lovfastsat europæisk mindsteløn ikke har nogen gang
på jord. I den forbindelse lægger 3F
vægt på følgende:
1. Traktatstridigt. En lovfastsat europæisk mindsteløn er i direkte strid
med EU-traktaten, som er EU’s
’grundlov’. I EU-traktaten står der,
at EU ikke må blande sig i, hvordan
medlemsstaterne fastsætter løn.
2. Ødelæggende for den danske
model. Velfungerende kollektive
arbejdsmarkedsmodeller, som den
danske model, har leveret høje
lønninger og gode arbejdsforhold
for lønmodtagerne samtidig med,
at de også har givet stabilitet på
arbejdsmarkedet. En lovfastsat
europæisk mindsteløn vil kunne
undergrave denne stabilitet og
incitamenterne til at organisere sig,
og på sigt velfungerende arbejdsmarkedsmodeller, hvor arbejdsmarkedets parter frit kan forhandle
kollektive aftaler uden politisk
indblanding.
3. Praktisk umuligt at indføre
europæisk mindsteløn på 27
vidt forskellige arbejdsmarkeds
modeller. Hvert medlemsland har
hver deres måde at organisere
arbejdsmarkedet på og i hvert land
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er rollefordelingen mellem staten og arbejdsmarkedets parter, i
forhold til at regulere blandt andet
løn og arbejdsvilkår, helt utroligt
forskellige. Derfor er det praktisk
umuligt at introducere og håndhæve en lovfastsat mindsteløn
på 27 grundlæggende forskellige
arbejdsmarkeder.
4. Mindsteløn risikerer at ende med
at blive en maksimumsløn. En
lovbestemt europæisk mindsteløn
vil risikere at blive et lønloft og dermed sætte en dæmper på lønstigninger for de europæiske arbejdstagere – snarere end et middel til
at hæve lønnen.
5. Splitter EU. Allerede nu i den indledende høring, førend EU-Kommissionen overhovedet har fremlagt et
konkret forslag, er det tydeligt, at
forslaget splitter EU – både Europa-Parlamentet, Ministerrådet og
arbejdsmarkedets parter.
3F er i tæt dialog med regeringen,
EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet, den danske EU-repræsentation,
europæisk fagbevægelse, FH og DA for
at fremme sagen imod en lovfastsat
europæisk mindsteløn.
Du kan læse mere om de mange
reaktioner på europæiske mindsteløn
fra bl.a. 3F, BAT, Dansk Metal, FH og
DA her.

Arbejdere på fiskefabrikker i Polen er
blandt dem, som kan
blive omfattet af de
nye EU-regler om
mindsteløn.
Foto: Wojtek Grela
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Klima, klima, klima
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Næstformand for EU-Kommissionen,
Frans Timmermanns, har fået den store
opgave at s ikre, at EU bliver klimaneutralt
i 2050. I Bruxelles er tendensen klar: al
lovgivning skal være grøn og klimadags
ordenen berører os alle.
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EU-Kommissionen har lagt op til, at man skal sørge for,
at den grønne omstilling bliver social retfærdigt, hvilket
3F ser positivt på.
I januar præsenterede Kommissionen Fonden for Ret
færdig Omstilling, som er en af de initiativer, der skal
sikre en social bæredygtig omstilling. Fonden skal sikre,
at de arbejdstagere og virksomheder indenfor CO2-tunge
erhverv, som vil blive særligt påvirket af den grønne
omstilling, kan få støtte til at kunne håndtere den grønne
omstilling – f.eks. gennem initiativer for omskoling og

opkvalificering. Her har EU-Kommissionen peget på
Aalborg Portland og cementindustrien i Nordjylland som
potentielle modtagere af midler fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling i Danmark.
Den grønne omstilling er også højt på dagsordenen hos
3F og var temaet ved dette års ”Vision Danmark”-konference. 3F arbejder for at sikre, at arbejdsmarkedets
parter bliver involveret i omstillingen, at der fokuseres på
omskoling og videreuddannelse og bidrager aktivt med
indspil om gode grønne job.

Arbejdet for et europæisk ID-kort
Ligesom i Danmark arbejder 3F i Bruxelles for et europæisk ID-kort til beskyttelse
af lønmodtagerne og for at styrke kampen mod social dumping.
Et europæisk ID-kort vil kunne bruges til at kontrollere lønmodtagernes
arbejdsvilkår, da det vil kunne inde
holde oplysninger om arbejdstagernes
arbejdsplads, identitet, social sikring
og forsikring samt skattebetaling. Derudover kan et europæisk ID-kort også

bruges til at styrke arbejdstagernes
viden om deres sociale sikring - f.eks.
om deres pensionsindbetalinger.

den vandrende arbejdskraft og dermed
styrke kampen mod underbetaling,
svindel og misbrug af sociale ydelser.

Et europæisk ID-kort vil dermed kunne
være et redskab til at sikre bedre
håndhævelse af gældende regler for

I 3F er vi ærgerlige over, at forslaget
om et europæisk socialsikrings
nummer ikke var med i EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2020,
men arbejder fortsat for at fastholde
EU-Kommissionen på sit løfte om at
fremsætte forslaget. 3F er derfor i tæt
dialog med europæisk fagbevægelse,
nøglepersoner i Europa-Parlamentet
og EU-Kommissionen om at få for
slaget fremsat.

8

Marts 2020

EU-Nyhedsbrev

#01

1

Hvor får du dine
EU-nyheder fra?

2
Foto: Henning Bagger / Scanpix
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Vejpakken på vej
3F er hovedsponsor på Altingets
podcast ”Parlamentet”, som
udkommer ugentligt med
nuanceret og forståelig jour
nalistik 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.

I december 2019 blev E
 uropa
-Parlamentet og Ministerrådet enige om en foreløbig
aftale om Vejpakken, som
er et vigtigt skridt i k
 ampen
mod social dumping på
vejene.
Centrale dele af Vejpakken er udtænkt
af 3F’s Transportgruppe, som har spillet
en afgørende rolle i forhandlingerne.

5

Vejpakken betyder blandt andet, at
der sker en opstramning af cabotagekørselsreglerne, kørehviletidsbestemmelser og udstationering. Yderligere
vil Vejpakken også medføre en øget
kontrol med postkasseselskaber.
Den foreløbige aftale blev formelt
godkendt i januar 2020, hvorefter der
nu sættes gang i de sidste behandlinger af forslaget i Europa-Parlamentet
og Ministerrådet, inden Vejpakken
endeligt kan vedtages.

Store forventninger
til den europæiske
arbejdsmarkedsmyndighed
Den nyoprettet europæiske
arbejdsmarkedsmyndighed
åbnede officielt 16. oktober
2019.
Formålet med arbejdsmarkedsmyndig
heden er, at den skal sikre fair bevæge
lighed af den vandrende arbejdskraft,
ved at styrke kampen mod social
dumping og sort arbejde. Derfor bliver
håndhævelse af gældende EU-regler
en kerneopgave for ELA. Derudover
skal ELA også hjælpe medlemslande
med at koordinere sociale sikrings
ordninger.
Arbejdsmarkedsmyndighedens
hovedbestyrelse har valgt Tom

Bevers, det belgiske medlem, som
formand og Agnieszka Wołoszyn, det
polske medlem, som næstformand.
I arbejdsprogrammet for 2020, som
hovedbestyrelsen vedtog i december,
skal arbejdsmarkedsmyndigheden
prioritere to opgaver:
1. Gøre det lettere for arbejdstagere
og arbejdsmarkedsparter at få
information om rettigheder og
pligter.
2. Koordinere og støtte fælles tilsyn
ved at styrke samarbejdet mellem
nationale myndigheder.
I anledning af arbejdsmarkedsmyndighedens opstart har 3F’s byggegruppe
og BAT-kartellet indsendt to sager,

der handler om grov underbetaling af
tjekkiske stilladsarbejdere og polske
murer, som desuden har fået forbud
mod at tale med fagforeningen i Danmark. Dette falder godt i forlængelse
af arbejdsmarkedsmyndighedens
hovedformål, som er bekæmpelse af
social dumping og sort arbejde.
I 3F følger vi opstarten af den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed tæt og
er i dialog med Beskæftigelsesministeriet og FH, om hvordan lønmodtagerne
kan få mest muligt ud af arbejds
markedsmyndigheden fremadrettet.
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Briterne ud af Europa-Parlamentet
Den 1. februar forlod Storbritannien
EU-samarbejdet. Som følge af Brexit
er antallet af pladser og deres for
deling i Europa-Parlamentet ændret.
De britiske parlamentarikeres pladser
i Europa-Parlamentet er blevet
omfordelt og det totale antal af parla
mentarikere i Europa-Parlamentet
er ændret fra 751 medlemmer til 705
medlemmer.
Med briternes udtræden er magt
balancen ændret i Europa-Parlamentet. De største vindere er centrumhøjregruppen, Kristendemokraterne
(EPP), hvor det Konservative Folkeparti
sidder repræsenteret og Gruppen
Identitet og Demokrati (ID), hvor Dansk
Folkeparti sidder repræsenteret.
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Europa-Parlamentet efter Brexit

4

39

76

67

61

Mandater
efter Brexit

148

705

Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe (Ø)

-1

De Grønne (F)

-7

Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater (A)

-6

Renew Europe (B, V)

-11

Kristendemokraterne (C)

97

 Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe (Ø)
 Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater (A)

5

Europæiske Konservative og Reformister

187

-5

Identitet og Demokrati (O)
Løsgængere

Danmark har med briternes udtræden
fået en af de ekstra pladser og har nu
i alt 14 pladser i Europa-Parlamentet. Linea Søgaard-Lidell fra Venstre
er indtrådt i Europa-Parlamentet og
indgår i den liberale Renew-gruppe.
Linea er medlem af miljøudvalget og
økonomiudvalget.

5

Ændret mandattal efter Brexit
29

3
-24

 Kristendemokraterne (C)

 Renew Europe (B, V)

 Identitet og Demokrati (O)

 Europæiske Konservative
og Reformister

 De Grønne (F)

 Løsgængere

Kroatien i formandsstolen
frem til 30. juni
Den 1. januar overtog Kroatien
formandskabet for Ministerrådet fra
Finland og er mødeleder indtil den
30. juni 2020. Kroatien er EU’s nyeste
medlemsland, og det er første gang,
at kroaterne har formandskabet.
Helt konkret betyder det, at Kroatien
formelt set sætter dagsordenen i
Ministerrådet. Kroatien ønsker blandt
andet at gøre EU mere omstillingsparat, skabe stærkere netværk via
transport og energiforsyning samt
styrke EU’s position som diplomatisk
magtfaktor ude i verden.

Kroatien er det sidste land i den
nuværende formandskabstrio, der
udover Kroatien bestod af Rumænien (januar – juni 2019) og Finland
(juli - december 2019). Efter Kroatien
overtager Tyskland formandskabet,
som vil indgå i formandskabstrio
med Portugal (januar – juni 2021) og
Slovenien (juli – december 2021), der
sammen vil udarbejde det næste
18-måneders program for Ministerrådet.
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Dansk navnenyt
i Europa-Parlamentet
 Marianne Vind (A)

er blevet næstformand i den
tværpolitiske handicapgruppe.
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 Søren Gade (V)

er blevet koordinator
i Fiskeriudvalget for
Renew Europe.
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 Morten Helveg Petersen (B)

 Linea Søgaard-Lidell (V)

 Pernille Weiss (C)

 Asger Christensen (V)

er blevet medlem af Koordinationsgruppen for Storbritannien.

er blevet medlem af Miljøudvalget.

er nyt medlem af EuropaParlamentet og er blevet
medlem af Miljøudvalget.

er blevet stedfortræder i udvalget
for Regional Udvikling.

 Kira Marie Peter-Hansen (F)

er blevet næstformand i Den Grønne
Gruppe, medlem af Økonomiudvalget
og stedfortræder i Kvindeudvalget.
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