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PROJEKT EFISTU

Odborové svazy veřejných služeb - efektivní intervence v Evropském semestru 
(EFISTU) byl projektem realizovaným od ledna 2018 do prosince 2019, koordino-
vaným EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb) s partner-
skými organizacemi - Nottinghamskou univerzitou a Evropským střediskem pro 
sledování sociální situace - s podporou ETUCE (Evropský odborový výbor pro vz-
dělávání). Tento projekt byl financován Generálním ředitelstvím Evropské komise 
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (VS/2017/0436).



Úvod

Evropský semestr - roční proces koordinace ekonomické a sociální politiky Evropské unie 
- představuje významné výzvy pro odborové svazy veřejných služeb již od svého za-
ložení v roce 2011. Počáteční zaměření na fiskální konsolidaci se posunulo, ale „fiskální 
odpovědnost“ a vymezení Paktu o stabilitě a růstu zůstává ve svém jádru stejné, pokud 
jde o hlavní dopady na veřejné investice a veřejné finance.

Otázkou bylo, jak posun odborového svazu na evropské a národní úrovni může zaručit, 
že bude hlas pracovníků veřejných služeb v tomto procesu slyšen a vyslyšen. Nejedná se 
pouze o vliv odborového svazu a jeho zapojení do semestru samotného, ale jde také o 
vzájemný vztah mezi odborovými svazy reprezentujícími veřejné služby a jejich národní 
konfederace a Evropskou odborovou konfederací, které jsou v tomto procesu hlavními 
přímými účastníky.

Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, EPSU - Evropská federace odborových sva-
zů veřejných služeb, ETUCE - Evropský odborový výbor pro vzdělávání, Nottinghamská 
univerzita a Evropské středisko pro sledování sociální situace (OSE) úspěšně předložili 
Evropské komisi žádost o financování dvouletého projektu - Odborové svazy veřejných 
služeb - efektivní intervence v Evropském semestru.
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Odborové svazy veřejných 
služeb - efektivní intervence v 
Evropském semestru

Závěrečná zpráva projektu poskytuje hloubkovou analýzu dvou cyklů Evropského se-
mestru od roku 2017 do roku 2019 a čerpá z pěti případových studií a sekundárního vý-
zkumu. Zřetelně poukazuje na hlavní témata, jakými jsou především vzdělávání a zdra-
votnická péče, stejně jako veřejné služby v širším měřítku. Toto představuje náročný úkol 
pro organizace veřejných služeb ve vztahu k jakékoliv roli, kterou organizace v tomto 
procesu představují, či v rámci jakéhokoliv nepřímého vlivu, kterého se snaží dosáhnout 
prostřednictvím svých národních konfederací a/nebo evropských odborových federací.

Studie prokázala pokračující trend směrem k „socializovanějšímu“ Evropskému semest-
ru, a to jak s ohledem na zprávy vyplývající ze semestru, tak i na otevřenost vůči soci-
álním subjektům. Stejně tak není možné, aby byl takový typ průzkumu založen pouze 
na jednoduchém zohlednění takzvaných „sociálních“ doporučení pro jednotlivé země 
(CSRs), ale musí být založen na pečlivé analýze jak obsahu CSRs, tak také na širším eko-
nomickém rámci, v němž se nacházejí.

Tato pokračující socializace semestru byla jistě podpořena začleněním Evropského pilíře 
sociálních práv do jádra semestru. V některých ohledech toto vyzdvihuje dynamickou 
povahu procesu a možnosti dalšího rozšiřování jeho sociální a ekologické dimenze. Zda 
se to stane skutečností, bude do velké míry záviset na rozsahu, v rámci kterého se budou 
odborové svazy schopny smysluplně zapojit do sociálního dialogu ve vztahu k proble-
matice semestru.

Bude to také záviset na tom, zda Evropská komise a členské státy přizpůsobí své priority 
a umožní tak vyvážení ekonomické a sociální politiky, a zda ta získá na váze v porovnání 
s přísným dodržováním fiskálních pravidel.

Pokud jde o sociální dialog, projekt EFISTU poukazuje na skutečnost, že je před námi ještě 
dlouhá cesta, kdy mnoho odborových svazů vznáší vážné obavy týkající se rozsahu sociál-
ního dialogu, informací a konzultace v rámci semestru. Velmi často, dokonce i v průběhu 
dialogu, se to zdá být povrchní a alibistické. Nedostatek skutečné konzultace v některých 
zemích volá po silnějším evropském vedení (včetně možné legislativy), které bude po ná-
rodních vládách v rámci semestru vyžadovat vytvoření řádného procesu sociálního dialogu.

Některé země nicméně vykazují dobré postupy a zlepšení, ačkoli problémy přetrvávají 
zvláště u časového rozvržení, kdy je nutné odpovědět na detailní dokumenty v krátkém 
časovém horizontu, a některé svazy se také potýkají s problémy omezených zdrojů k 
vytvoření fundovaného východiska.
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Některé výzvy jsou na vnitrostátní úrovni, kdy odborové svazy vyhledávají kvalitnější 
konzultaci s národními vládami a/nebo určitými ministerstvy. V jiných případech jde o 
zajištění toho, že bude zpráva doručena do Evropské komise, kde vložení takové zprávy 
do výroční zprávy o jednotlivých zemích může hrát zásadní roli. K zajištění efektivní in-
tervence je opět nutné časové rozložení a zdroje. Některé odborové svazy nicméně také 
zjistily, jak může spolupráce s dalšími odborovými svazy – a samozřejmě i s občanskou 
společností – pomoci k posílení argumentů a většímu přesvědčení Evropské komise. 
Klíčovou zprostředkující roli hrají jak úředníci Evropského semestru, tak i styční úředníci 
evropských odborových svazů.

Pro organizování odborových svazů ve veřejných službách na úrovni sektorů je klíčem 
samotná konfederace. I přes hladký průběh takové spolupráce jsou zde evidentní nedo-
statky v efektivní komunikaci. Zlepšení tohoto vztahu je zásadní pro zajištění předávání 
zpráv napříč odborovými svazy veřejných služeb.

Některá z hlavních doporučení vyplývající z projektu EFISTU jsou zaměřena na různé 
účastníky.

Evropská komise by měla:

• zajistit, aby semestr byl součástí procesů sociálního dialogu, zvláště ve vztahu 
k sektoru sociálního dialogu na evropské úrovni, potencionálně včetně 
povinnosti konzultovat sociální partnery;

• předkládat návrhy zpráv o jednotlivých zemích v rané fázi pro zajištění zpětné 
vazby sociálních partnerů;

• co nejvíce prodloužit proces pro poskytnutí více času pro vstup odborových 
svazů, přičemž je nutné zohlednit tlak, kterému čelí s limitovanými zdroji; a

• zaměřit se na to, jak navýšit financování tak, aby bylo podpořeno školení a 
informační potřeby odborových svazů.

Národní vlády by měly:

• zajistit spíše smysluplnou konzultaci týkající se programu národní reformy, 
kterou je řádná reakce na výzvy vznesené ve zprávě o jednotlivých zemích a v 
CSRs, než pouhé přeformulovávání vládní politiky;

• umožnit přímý kontakt s příslušnými ministerstvy pro zacílení záležitostí 
klíčových sektorů; a

• zvážit, jak propagovat veřejnou debatu týkající se některých klíčových 
záležitostí ve zprávě

• o jednotlivých zemích a v národních programech reforem.
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Odborové svazy - sektorové federace a národní konfederace - by se měly pokusit zacílit 
na následující:

• zajistit, aby konfederace odborových svazů zohledňovaly klíčové problémy 
společností veřejných služeb a/nebo zahrnuly tyto odbory přímo do 
konzultačních procesů;

• efektivně se zaměřit a zasahovat do klíčové fáze vypracování zprávy o 
jednotlivých zemích;

• přistoupit ke strategičtějšímu přístupu a klíčové požadavky raději nastavovat, 
než pouze reagovat na to, co přichází z Evropské komise a národních vlád;

• nevynechávat záležitosti a argumenty vznesené Evropskou komisí, které mohou 
pomoci s politickými argumenty na národní úrovni (i když v některých zemích 
je semestr chápán jako „vměšování se“ do vnitrostátních záležitostí); a

• pokusit se integrovat práci semestru do další práce a kampaní a nechápat toto 
odděleně;

• pokusit se zahájit proces tam, kde je to relevantní a možné, používat témata jako 
výdaje ve zdravotnictví a bydlení, která mohou být propojena s veřejností; a

• spolupracovat s dalšími organizacemi - občanskou společností - na běžných 
záležitostech, jelikož ty mohou zajistit větší dopad a vliv na Evropskou komisi.
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