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ПРОЕКТЪТ EFISTU

Профсъюзите в сектора на обществените услуги - ефективна намеса в 
Европейския семестър (EFISTU) беше проект, който продължи от януари 2018 
г. до декември 2019 г., координиран от EPSU (Европейската федерация на 
профсъюзите в сектора на обществените услуги) с партньорски организации 
- Университетът Нотингам и Европейската социална обсерватория - и 
подкрепен от ETUCE (Европейски синдикален комитет по образование). 
Проектът бе финансиран от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (VS/2017/0436).



Въведение

Европейският семестър - годишният процес на координиране на икономическа-
та и социалната политика на Европейския съюз - налага сериозни предизвика-
телства пред синдикатите за обществени услуги от създаването му през 2011 г. 
Първоначалният фокус върху фискалната консолидация се измести, но „фискална-
та отговорност“ и ограничаването на Пакта за стабилност и растеж остават в осно-
вата му, с големи последици за публичните инвестиции и публичните финанси. 

Въпросът тогава беше как синдикалното движение на европейско и национално 
равнище може да гарантира, че гласът на работниците в обществените услуги се 
чува и взема под внимание в този процес. Тук става въпрос не само за синдикал-
но влияние и участие в самия Семестър, но и за отношенията между синдикатите, 
представляващи обществените услуги, и техните национални конфедерации, както 
и Европейската конфедерация на профсъюзите, които са основните преки участни-
ци в процеса.

За да помогне за отговаряне на тези въпроси, EPSU - Европейската федерация на 
работниците в обществените услуги - Европейската федерация на работниците в 
образованието ETUCE, Университетът Нотингам и Европейската социална обсер-
ватория (OSE) успешно кандидатстваха за финансиране от Европейската комисия 
за провеждане на двегодишен проект - Профсъюзите в сектора на обществените 
услуги: ефективна намеса в Европейския семестър. 

Това е окончателният обобщен доклад на проекта, подчертаващ основните заклю-
чения. Проектът включва две главни конференции през 2018 г. и 2019 г., литерату-
рен преглед, анализ на циклите на Семестъра за 2018 и 2019 г. и пет казуса на отдел-
ни държави, обхващащи Дания, Франция, Ирландия, Италия и Латвия.

https://www.epsu.org/article/conference-debates-impact-european-semester-public-services
https://www.epsu.org/article/trade-unions-need-keep-pressing-more-social-semester
https://www.epsu.org/article/reports-put-spotlight-public-services-and-social-dialogue-european-semester
https://www.epsu.org/article/reports-put-spotlight-public-services-and-social-dialogue-european-semester
https://www.epsu.org/article/reports-put-spotlight-public-services-and-social-dialogue-european-semester
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Профсъюзите в сектора 
на обществените услуги 
- ефективна намеса в 
Европейския семестър

Окончателният доклад на проекта предоставя задълбочен анализ на двата цикъла 
на Европейския семестър от 2017 г. до 2019 г. - въз основа на пет казуса и кабинетни 
изследвания. Това показва ясно централната роля конкретно на образованието и 
здравеопазването, както и на обществените услуги в по-широк смисъл. Ето защо, 
това представлява голямо предизвикателство за профсъюзите в сектора на об-
ществените услуги във връзка с всяка пряка роля, която имат в процеса или всяко 
косвено влияние, което се опитват да постигнат чрез своите национални конфеде-
рации и/или европейски федерации.

Проучването откри доказателства за продължаваща тенденция към „по-социа-
лен“ Европейски семестър, както по отношение на посланията, произтичащи от 
Семестъра, така и откритостта към социалните заинтересовани страни. В също-
то време този тип изследвания не трябва да се свеждат просто до броя на т. нар. 
„Социални“ специфични за страната препоръки (ССП), а трябва да се основават на 
внимателен анализ както на съдържанието на ССП, така и на по-широката икономи-
ческа рамка, в която те се намират.

Тази продължаваща социализация на Семестъра със сигурност е подпомогната от 
включването на Европейския стълб на социалните права в неговата основа. В ня-
кои отношения това подчертава динамичния характер на процеса и възможност-
ите за по-нататъшно разширяване на неговото социално и екологично измерение. 
Дали това ще стане реалност ще зависи до голяма степен от степента, в която син-
дикатите са в състояние да водят смислен социален диалог във връзка с въпросите 
на Семестъра.

Това ще зависи също и от това дали Европейската комисия и държавите-членки ще 
адаптират своите приоритети и ще позволят реално балансиране на икономиче-
ските и социалните политики и ще им дадат по-голяма тежест спрямо стриктното 
спазване на фискалните правила. 

Що се отнася до социалния диалог, доказателствата за проекта EFISTU показват, че 
все още трябва да се измине дълъг път, като много синдикални организации изра-
зяват сериозни опасения относно степента на социалния диалог и информацията 
и консултациите в Семестъра. Твърде често, дори когато се води диалог, той може 
да се възприема като повърхностен и символичен. Липсата на реална консултация 
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в някои страни налага по-строги европейски насоки (включително възможно зако-
нодателство), за да се изисква националните правителства да установят правилен 
процес на социален диалог в рамките на семестъра. 

Въпреки това има някои добри практики и подобрения в определени страни, въ-
преки че проблемите остават особено във връзка с времето - необходимостта от 
реакции на подробни документи в кратък срок - и за някои профсъюзи ограниче-
ните налични ресурси за предоставяне на голям принос. 

Някои от предизвикателствата са на национално ниво със синдикатите, които тър-
сят подобрена консултация с националните правителства и/или конкретни ми-
нистерства. В други случаи става въпрос за осигуряване, че посланието ще бъде 
изпратено до Европейската комисия, където приносът в годишните доклади за 
държавите може да бъде от решаващо значение. Това отново може да се отнася до 
времето и ресурсите, за да се гарантира ефективна намеса. Някои профсъюзи оба-
че видяха също как координацията с други профсъюзи - и наистина гражданското 
общество - може да помогне за укрепването на техните аргументи и за създаване 
на по-убедителен случай с Европейската комисия. Установено е, че както служите-
лите от Европейския семестър, така и служителите на Европейските синдикални 
връзки играят ключова посредническа роля. 

За синдикатите, организиращи в сектора на обществените услуги на секторно ниво, 
ключовата връзка е с конфедерацията. Въпреки че тя често е безпроблемна, има и 
данни за неуспешна ефективна комуникация. Подобренията в тази връзка са от съ-
ществено значение, за да се гарантира, че синдикатите в областта на обществените 
услуги ще получат техните съобщения. 

Някои от основните препоръки, произтичащи от проекта EFISTU, са насочени към 
различните участници. 

Европейската комисия трябва: 

• да осигури, че Семестърът е включен в процесите на социалния диалог, 
по-специално във връзка със секторния социален диалог на европейско 
равнище, като потенциално включва задължение за консултация със 
социалните партньори;

• да разпространи проекти на версии на докладите на държавите на ранен 
етап за обратна връзка на социалните партньори;

• да разшири процеса, доколкото е възможно, за да даде повече време за 
принос на профсъюзите, като се вземе предвид натискът, с който те често 
се сблъскват с ограничени ресурси; и

• да потърси начин за увеличаване на финансирането в подкрепа на 
обучението и информационните нужди на синдикатите
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Националните правителства трябва: 

• да осигурят съдържателна консултация относно националната програма за 
реформи и че това е правилен отговор на въпросите, повдигнати в доклада 
за страната и ССП, а не просто преразглеждане на правителствената 
политика; 

• да позволят директен контакт със съответните министерства за 
разглеждане на ключови въпроси в сектора; и

• да вземат под внимание как да насърчат публичния дебат около някои 
от основните въпроси, изтъкнати в доклада за страната и националните 
програми за реформа

 Синдикатите - секторните федерации и националните конфедерации - трябва да се 
опитат да разгледат следното:

• да осигурят, че конфедерациите на профсъюзите отразяват ключовите 
проблеми на техните филиали за обществени услуги и/или да включат тези 
съюзи пряко в процеса на консултация; 

• да се стремят да се намесят ефективно в ключовия етап на изготвяне на 
доклада за страната;

• да предприемат по-стратегически подход и да поставят ключови 
изисквания, а не просто да реагират на това, което идва от Европейската 
комисия и националните правителства;

• да не пропускат въпросите и аргументите, повдигнати от Европейската 
комисия, които могат да помогнат с политическите аргументи на 
национално ниво (дори ако в някои страни Семестърът се счита за 
„намеса“ във вътрешните работи); и 

• да се опитат да обединят работата на семестъра с друга работа и кампании, 
и да не я разглеждат като нещо отделно;

• да се опитат да отворят процеса, когато е уместно и възможно - като 
използват теми, като разходи за здравеопазване или жилища, които могат 
да се свържат с обществеността; и 

• да работят с други организации - гражданското общество - по общи 
въпроси, тъй като това може да помогне за по-голямо въздействие и 
влияние върху Европейската комисия.



7

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕМЕСТЪР – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПРОФСЪЮЗИТЕ В 
СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

ОБОБЩЕН ДОКЛАД



ОБОБЩЕН ДОКЛАД


