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EFISTU PROJEKT

Avaliku teenistuse ametiühingud – tõhus sekkumine Euroopa poolaastal (EFISTU) 
oli projekt, mis kestis 2018. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta detsembrini. Seda 
koordineeris EPSU (Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühing) koos oma part-
nerorganisatsioonide, Nottinghami ülikooli ja Euroopa vaatluskeskusega, ja seda 
toetas ETUCE (Euroopa haridustöötajate föderatsioon). Projekti rahastas Euroopa 
Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 
(VS/2017/0436).



Sissejuhatus

Euroopa poolaasta, Euroopa Liidu iga-aastane majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineeri-
mise protsess, on alates oma asutamisest 2011. aastal tekitanud avaliku teenistuse ameti-
ühingutele märkimisväärseid raskusi. Algne fookus on eelarve konsolideerimiselt kõrva-
le nihkunud, kuid „eelarvepoliitiline vastutuse“ ning stabiilsuse ja kasvu pakti piirangud 
on selle keskmesse alles jäänud koos oluliste paralleelidega avalike investeeringute ja 
avaliku rahastuse kohta.

Küsimus on seega selles, kuidas ametiühinguliikumine võib nii Euroopa kui ka siseriik-
likul tasandil tagada, et avaliku teenistuse töötajate häält selles protsessis kuulda võe-
takse. Küsimus ei ole üksnes ametiühingute mõjuvõimus ja kaasatuses poolaastas, vaid 
ka avalikku teenistust esindavate ametiühingute ja nende riiklike liitude ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni vahelistes suhetes, kuna nemad on selle protsessi pea-
mised vahetud osalejad.

Nendele küsimustele vastamiseks on EPSU (Euroopa avaliku sektori töötajate ameti-
ühing), ETUCE (Euroopa haridustöötajate föderatsioon), Nottinghami ülikool ja (OSE) 
Euroopa vaatluskeskus edukalt taotlenud rahastust Euroopa Komisjonilt, et viia läbi kahe-
aastane projekt: Avaliku teenistuse ametiühingud: tõhus sekkumine Euroopa poolaastal.
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Avaliku teenistuse 
ametiühingud – tõhus 
sekkumine Euroopa poolaastal

Projekti lõpparuanne esitab sügavuti mineva analüüsi kahest Euroopa poolaasta tsüklist 
vahemikus 2017 kuni 2019, lähtudes viiest juhtumiuuringust ja akadeemilistest uuringu-
test. See näitab selge, kuidas keskseteks teemadeks eeskätt on haridus ja tervishoid, aga 
laiemalt ka avalikud teenistused. Seega on tegu suure väljakutsega avaliku teenistuse 
ametiühingutele nii seoses nende otsese rooliga protsessis kui ka seoses kaudse mõju-
ga, mida nad püüavad saavutada läbi oma siseriiklike ühenduste ja/või Euroopa tasandi 
föderatsioonide.

Uuring leidis tõendeid kestva trendi kohta rohkem „sotsialiseerunud“ Euroopa poolaas-
ta suunas, ja seda nii poolaasta käigus välja antud sõnumite kui ka sotsiaalsetele hu-
vigruppidele suunatud avatuse näol. Samal ajal ei tohiks säärane uurimistöö keskenduda 
üksnes niinimetatud „sotsiaalsete“ riigipõhiste soovituste (CSR) loetlemisele, vaid peab 
põhinema nii CRS-ide sisu kui ka ümbritseva laiema majandusliku raamistiku hoolikal 
analüüsil.

Poolaasta sellisele kestvale sotsialiseerimisele on kindlasti kaasa aidanud Euroopa sot-
siaalõiguste samba sisseviimine poolaastasse. Teatud mõttes tõstab see esile protsessi 
dünaamilist olemust ning selle sotsiaalse – ja majandusliku – mõõtme edasise laiendami-
se võimalust. See, kas see ka reaalsuses teoks saab, oleneb suurel määral sellest, millises 
ulatuses ametiühingud suudavad osaleda mõtestatud sotsiaalses dialoogis poolaasta 
teemade osas.

Samuti sõltub see sellest, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kohandavad oma priori-
teete ja võimaldavad majandus- ja sotsiaalpoliitikaid päriselt uuesti tasakaalustada ning 
annavad neile võrreldes rangete eelarvereeglitega rohkem kaalu.

Sotsiaalse dialoogi osas näitavad EFISTU projekti käigus kogutud tõendid, et meil on veel 
pikk tee minna, ja paljud ametiühingud tõstatavad tõsiseid küsimusi sotsiaalse dialoogi 
ning teabe ja konsulteerimise ulatuse kohta poolaasta käigus. Isegi kui dialoog aset leiab, 
tundub see sageli pinnapealne ja sümboolne. Tõelise konsulteerimise puudumine tea-
tud riikides nõuab tugevamat Euroopa-poolset juhendamist (sh võimalikku seadusand-
lust), et valitsused kehtestaksid poolaastale sobilikud sotsiaalse dialoogi protseduurid.

Samas on riikides ka teatud häid praktikaid ning märgata võib soodsat arengut, ehkki 
probleemid püsivad peamiselt seoses ajastusega – vajadus vastata lühikese etteteata-
misajaga detailirohketele dokumentidele – ning teatud ühingute puhul on märgata sü-
gavuti minevaks panuseks vajaminevate ressursside puudulikkust.
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Mõned probleemid on riiklikul tasemel, ning ametiühingud soovivad paremat konsul-
teerimist valitsuse ja/või teatud ministeeriumitega. Teistel juhtudel on kitsaskohaks 
sõnumi jõudmine Euroopa Komisjonini, kui antud riigi iga-aastane aruanne võib osutu-
da oluliseks. Ka sellistel juhtudel võib tegu olla ajastuse ja ressursside küsimusega, mis 
peaksid tagama tõhusa sekkumise. Ent teatud ametiühingud on kogenud ka seda, et 
koordineerimine teiste ametiühingutega – ja seejuures kodanikuühiskond – võivad ai-
data nende väiteid tugevdada ning esitada Euroopa Komisjonile veenvamaid argumen-
te. Selgus, et olulist vahendavat rolli mängivad nii Euroopa poolaasta ametnikud kui ka 
Euroopa Ametiühingu kontaktametnikud.

Sektori tasandil tegutsevates avalike teenuste ametiühingutes on põhiline side oma 
konföderatsiooniga. See töötab sageli sujuvalt, ent on ka tõendeid tõhusa komminikat-
siooni ebaõnnestumise kohta. Nende suhete parandamine on äärmiselt tähtis, et tagada 
avaliku teenistuse ametiühingute sõnumite kohalejõudmine.

Mõned EFISTU projekti peamised soovitused on suunatud eri osapooltele.

Euroopa Komisjon peaks tegema järgmist:

• tagama, et poolaasta on kaasatud sotsiaalse dialoogi protsessidesse, eeskätt 
seoses sektori sotsiaalse dialoogiga Euroopa tasandil, hõlmates potentsiaalselt 
ka kohustust sotsiaalpartneritega konsulteerida;

• laskma riiklike raportite mustandversioonid varases faasis ringlema, et saada 
sotsiaalpartneritelt tagasisidet;

• laiendama protsessi võimalikult ulatuslikult, et anda ametiühingutele oma 
panuse andmiseks rohkem aega, arvestades seda survet, mille all nad piiratud 
ressursside tõttu sageli on;

• leidma viise rahastust suurendada, et toetada ametiühingute koolitus- ja 
teabevajadust.

Riikide valitsused peaksid tegema järgmist:

• tagama mõtestatud konsulteerimisprotsessi riikliku reformiprogrammi ümber 
ja veenduma, et tegu on sobiliku reaktsiooniga riiklikus raportis ja CSR-ides 
tõstatatud küsimustele, mitte lihtsalt valitsuse tegevuspõhimõtete uuesti 
sõnastamisega;

• looma otsekontakti asjaomaste ministeeriumitega, et tegeleda sektori 
põhiprobleemidega;

• kaaluma, kuidas tekitada avalikku arutelu riiklikus raportis ja riiklikes 
reformiprogrammides tõstatatud probleemide teemal.
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Ametiühingud – valdkondlikud föderatsioonid ja riiklikud konföderatsioonid – peaksid 
püüdma teha järgmist:

• tagama, et ametiühingute konföderatsioonid kajastavad oma avaliku 
teenuse sidusorganisatsioonide muresid ja/või kaasama need liidud otse 
konsulteerimisprotsessi;

• püüdma sekkuda tõhusalt riikliku raporti mustandi koostamisse;

• rakendama strateegilisemat lähenemist ja sõnastama põhinõudmised, mitte 
üksnes reageerima sellele, mis tuleb Euroopa Komisjonist ja riiklikelt valitsustelt;

• mitte maha magama probleeme ja argumente, mis tõstatatakse Euroopa 
Komisjonis ja mis võivad aidata kaasa poliitilistes väitlustes riiklikul tasemel 
(isegi kui teatud riikides loetakse poolaastat riigi siseasjadesse „sekkumiseks“);

• püüdma integreerida poolaasta tööd muu töö ja kampaaniatega, mitte võtma 
seda eraldi teemana;

• püüdma protsessi võimalusel avada, kasutades selliseid teemasid nagu 
kulutused tervishoiule ja elutingimused, mis võivad tõmmata avalikkuse 
tähelepanu;

• tegema koostööd teiste organisatsioonidega – kodanikuühiskond – ühistel 
teemadel, sest see võib tagada Euroopa Komisjoni suurema mõju.
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