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AZ EFISTU PROJEKT

A Közszolgálati szakszervezetek hatékony részvétele az Európai Szemeszterben 
(EFISTU) projekt 2018. január - 2019. december között került megvalósításra 
az EPSU (Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége) és a partnerszervezetek 
(Nottingham-i Egyetem, az Európai Megfigyelő) koordinálásával és az ETUCE 
(Európai Oktatási Szakszervezetek Tanácsa) támogatásával. A projekt kivite-
lezését az Európai Bizottság - Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Összetartozás Főigazgatósága támogatta (VS/2017/0436).



Bevezetés

Az Európai szemeszter – az Európai Unió éves gazdasági és szociálpolitikai koordinálása 
alatt – 2011-es alapítása óta jelentős kihívásokkal szembesítette a közszolgálati szakszer-
vezeteket. Az eredeti költségvetési konszolidáció módosult, azonban a „költségvetési 
felelősség” és a Stabilitási és Növekedési Paktum megőrizték alapjaikat és jelentősen be-
folyásolják a közberuházásokat és az államháztartást.

A kérdés az, hogy az európai és országos szinteken zajló szakszervezeti mozgalmak mi-
ként biztosítják a szakszervezeti dolgozók érdekeinek képviseletét és megvalósítását. 
Továbbá, elemzésre kerülnek a szakszervezetek hatásai a Szemeszter tevékenységeire és 
azok befolyásolása, illetve a közszférában dolgozókat képviselő szakszervezetek közötti 
kapcsolatok és a szakszervezetetek országos szövetségei és az Európai Szakszervezetek 
Szövetsége közötti kapcsolatok is.

Az említett kérdések megválaszolása támogatásának céljából, az EPSU (Közszolgálati 
Szakszervezetek Európai Szövetsége) az ETUCE (Európai Oktatási Szakszervezetek 
Tanácsa), a Nottingham-i Egyetem és az Európai Megfigyelő (OSE) sikeres pályázatuk kö-
vetkeztében kétéves projekttámogatást nyertek az Európai Bizottságtól.
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Közszolgálati szakszervezetek 
projekt keretében – hatékony 
beavatkozás az Európai 
szemeszterben

A projekt összefoglaló beszámolója részletesen bemutatja az Európai Szemeszter 2017-
2019 közötti két ciklusát - öt esettanulmányt és másodelemzést használva. Az említett 
beszámoló kimutatja, hogy az oktatás és az egészségügy egyre fontosabb szerepet töl-
tenek be a közszférában. Ennek fényében a közszolgálati szakszervezetek jelentős kihí-
vások közepette azonosítják közvetlen szerepeiket, miközben erősítik közvetített befo-
lyásukat országos és/vagy európai szervezeteinek keresztül.

Az ezzel kapcsolatban végzett tanulmány kimutatta, hogy egyre nagyobb a hajlam egy 
„szocializált” Európai Szemeszter kialakítására, úgy a Szemeszter üzeneteinek, mint a 
társadalmi szereplők felé mutatott nyitottság szempontjából. Azonban az ilyen jellegű 
tanulmányok nem kizárólag az egyszerű úgynevezett „szociális” országspecifikus javas-
latokra (CSR) kell összpontosítsanak, hanem a CSR tartalmak részletes elemzéseit és az 
adott gazdasági helyzetet is figyelembe kell venniük.

A Szemeszter folytonos szocializálódását a Szemeszter alappilléreként használt Szociális 
Jogok Európai Pillére is támogatta. Bizonyos szempontokból mindez a folyamat dina-
mikáját és a szociális és környezetvédelmi méretek bővülését tükrözi. A megvalósítás 
függ a szakszervezetek és a Szemeszter közötti célravezető társadalmi párbeszédek 
kialakulásától.

Továbbá, függ az Európai Bizottság és a Tagállamok prioritásainak átrendezésétől, a gazda-
ság- és szociálpolitika valós átszervezésétől és az adózási törvények szigorú betartásától is.

A társadalmi párbeszédet illetően, az EFISTU projekt kimutatta, hogy még sok a teendő, 
ugyanis a Szemeszter keretében számos szakszervezet hivatkozott a társadalmi párbe-
szédek és az információk esetében észlelt hiányosságokra. Számos párbeszéd felüle-
tesen és jelképesen zajlik. A bizonyos országokban jelentkező konzultációhiány miatt 
(akár hiányos törvényhozás miatt) szükséges az európai beavatkozás, a tagállamokban 
országos szinten zajló társadalmi párbeszéd megfelelő lebonyolításának céljából, akár 
szemeszteri szinten is.

Annak ellenére, hogy bizonyos országokban jelentős helyzetjobbulás észlelhető, számos fel-
merülő probléma az időzítéshez – válaszközlés részletes dokumentumokra rövid időn belül 
– és adott szakszervezetek korlátozott erőforrásaihoz és hatáskeltő képességéhez kötődik.
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Számos kihívás országos szinten jelentkezik, főleg, amikor a szakszervezetek a kormá-
nyokkal és/vagy adott minisztériumokkal folytatnak párbeszédet. Más esetben a cél az 
üzenet eljuttatása az Európai Bizottsághoz, mely esetben az országok éves beszámolói 
kulcsfontosságú jelleggel bír. Ebben az esetben az időzítés és a hatékony beavatkozás-
hoz szükséges erőforrások ismét középponti szerepet töltenek be. Számos szakszerve-
zete tapasztalta a többi szakszervezettel és a civil társadalommal történő együttmű-
ködés előnyeit, és hogy az ilyen jellegű együttműködés mennyire előnyös az Európai 
Bizottsággal szemben. Az Európai Szemeszter tisztviselői és az Európai Szakszervezetek 
kapcsolattartói kulcsfontosságú szerepet töltöttek be közvetítéskor.

A közszférában aktív szakszervezetek esetében a legfontosabb a kapcsolat a Tagállamok 
szövetségével. Noha a kapcsolat legtöbbször zökkenőmentesen fejlődik, a kommuniká-
ció sokszor hibásan történik. Üzenetközlés és kapcsolatfenntartás céljából szükséges a 
szakszervezetek kommunikációjának fejlesztése.

Az EFISTU projektbe foglalt javaslatok számos résztvevőre vonatkoznak.

Az Európai Bizottság felé közölt javaslatok:

• a Szemeszter integrálása a társadalmi párbeszédbe, leginkább európai szinten, 
a szociális partnerek kötelező bevonásával;

• a Tagállamok beszámolóinak közzététele a szociális partnerek megfelelő 
reagálásának biztosítása céljából;

• a folyamat maximális kiterjesztése a szakszervezeti javaslatok 
közlésének céljából, a korlátozott erőforrások miatt kialakuló nyomások 
figyelembevételével; és

• költségvetés növelés a szakszervezetek továbbképzési és információs 
szükségleteire összpontosítva

A kormányok felé közölt javaslatok:

• az országos szinten bevezetett reformokkal kapcsolatos tartalmas konzultáció 
biztosítása és az országos beszámolókban és CRS-ek keretében említett 
problémák megfelelő megválaszolása, a kormánypolitika újra megfogalmazása 
helyett;

• közvetlen kapcsolatfelvétel a minisztériumokkal, adott kulcsfontosságú 
ágazatokban jelentkező problémák megoldásának céljából; és

• Az országos beszámolókban és reform programokban említett problémákkal 
kapcsolatos nyilvános viták meghirdetése és közzététele
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A helyi és országos szakszervezeteknek tett javaslatok:

• a szakszervezetek szövetségei kötelesek a közszférában tevékenykedő tagjaik 
érdekeinek képviseletére és/vagy a közszférában dolgozókat képviselő 
szakszervezetek bevonása a konzultációkban;

• Hatékony részvétel az országos beszámolók kiállításában;

• Stratégiai megközelítés és pontos követelmények megfogalmazása, az Európai 
Bizottság és a kormányok által hozott intézkedésekre történő kizárólagos 
reagálás helyett

• az Európai Bizottság által említett problémák és indokok elfogadása, 
amennyiben azok felhasználhatók az országos szinten zajló vitákban (akkor is, 
amennyiben az adott országban a Szemesztert az illetékesek „betolakodónak” 
tekintik, és szerintük a Szemeszter beavatkozik az adott ország belügyeibe); és

• a Szemeszter munkálatainak integrálása egyéb tevékenységekbe és 
kampányába, nem pedig elkülönítése;

• amennyiben szükséges és lehetséges, fontos folyamatok inicializálása – fókusz 
az egészségügyre és költségvetésekre, melyek kötődnek a közönséghez; és

• együttműködés egyéb szervezetekkel és a civil társadalommal olyan problémák 
megoldásának céljából, melyek biztosítják a hatékony hatásgyakorlást az 
Európai Bizottságra.
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