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EFISTU PROJEKTAS

Viešųjų paslaugų profsąjungos – efektyvi intervencija Europos semestro procese 
(EFISTU) - projektas, vykdytas nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn., 
koordinuotas EPSU (Europos Viešųjų paslaugų profsąjungų federacijos) kartu su 
partneriais – Notingemo universitetu ir Europos socialinio stebėjimo institucija – ir 
kuris buvo remiamas ETUCE (Europos Švietimo profsąjungos komiteto). Projektą 
finansavo Europos Komisijos generalinis Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
direktoratas (VS/2017/0436).



Įvadas

Europos semestras - Europos Sąjungos metinė ekonominės ir socialinės policijos koor-
dinavimo procesas - kelia didelius iššūkius viešųjų paslaugų profsąjungoms nuo jų pra-
džios 2011 m. Pradinis dėmesys fiskaliniam konsolidavimui buvo pakeistas į „fiskalinę 
atsakomybę“ ir Stabilumo struktūros ir Augimo paktas liko pagrindiniais siekiais, akcen-
tuojant viešojo investavimo ir viešųjų finansų uždavinius.

Tada iškilo klausimas, kaip profsąjungų judėjimas Europos ir nacionaliniu lygiu gali užti-
krinti, kad šio proceso metu būtų išgirstas ir įsiklausyta š viešųjų paslaugų sektoriaus 
darbuotojų balsą. Kalba eina ne apie profsąjungų įtaką ir dalyvavimą pačiame Semestro 
procese, bet apie santykius tarp profsąjungų, kurios atstovauja viešąsias paslaugas ir jų 
nacionalines konfederacijas ir Europos Profsąjungų konfederacija, kuri išlieka pagrindini-
ais tiesioginiais šio proceso dalyviais.

Norint padėti atsakyti į šiuos klausimus, EPSU - Europos viešųjų paslaugų darbuotojų 
federacijai - ETUCE Europos švietimo darbuotojų federacijai, Notingemo universitetui ir 
Europos socialinio stebėjimo institucijai (OSE) buvo suteiktas Europos Komisijos finansa-
vimas įgyvendinti dviejų metų projektą - Viešųjų paslaugų profsąjungos: efektyvi inter-
vencija Europos semestro procese.
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Viešųjų paslaugų 
profsąjungoms - efektyvi 
Europos semestro intervencija

Galutinė projekto ataskaita pateikia išsamią dviejų Europos semestro ciklų nuo 2017 iki 
2019 m. analizę - atliekant penkias konkrečias studijas ir antrinį tyrimą. Jis aiškiai parodė, 
kaip švietimo ir sveikatos apsaugos sektoriai plačiau atspindi pagrindines temas. Todėl 
viešųjų paslaugų profsąjungoms kyla pagrindinis iššūkis dėl jų tiesioginio vaidmens 
šiame procese ar netiesioginės įtakos, kurios jos siekia per nacionalinių konfederacijų ir 
(arba) Europos atskirų sektorių federacijų veiklą.

Studijų metu buvo nustatyta tęstinės labiau „socializuoto“ Europos semestro perspekty-
vos įrodymų, atskleidžiant Semestro inspiruotas žinutes ir socialinių suinteresuotų šalių 
atvirumą. Tuo pačiu metu tokio tipo tyrimas turi akcentuoti ne tik taip vadinamas „soci-
alines“ konkrečiai šaliai taikomas Rekomendacijas (toliau „CSR“), bet turi remtis išsamia 
CSR turinio ir platesnio ekonominio konteksto, kurį jis apima, analize.

Šis tęstinis Semestro socializavimas, be abejonės, turi padėti įgyvendinti kertines 
Semestro Europos socialinių teisių nuostatas. Tam tikra prasme, tai pažymi dinaminį šio 
proceso pobūdį ir tolesnės socialinės - ir ekologinės - dimensijos plėtros galimybes. Ar 
tai taps tikrove, didele dalimi tai priklauso nuo profsąjungų gebos užmegzti reikšmingą 
socialinį dialogą Semestro klausimais.

Taip pat tai priklauso, ar Europos Komisija ir Šalys narės atsižvelgs į profsąjungų patiktus 
prioritetus ir sieks realaus ekonominių ir socialinių politikų pakartotinio subalansavimo ir 
suteiks joms daugiau įgaliojimų, kad būtų laikomasi griežtų fiskalinių taisyklių.

Kas dėl socialinio dialogo, EFISTU projektas akivaizdžiai rodo, kad yra gana daug darbo, 
nes daugelis profsąjungų rimtai susirūpinusios socialinio dialogo, informacijos teikimo 
ir konsultacijų apimtimi Semestro proceso metu. Labai dažnai, netgi vykstant dialogui, 
jis gali būti paviršutiniškas ir formalus. Realių konsultacijų stoka kai kuriose šalyse leidžia 
suprasti, kad turi būti taikomas svaresnis Europos institucijų reglamentavimas (įtraukiant 
galimas teisines priemones), kad nacionalinės vyriausybės sukurtų reglamentuotą socia-
linio dialogo semestro proceso metu vykdymo procedūrą.

Tačiau kai kuriose šalyse taikomi gerosios praktikos ir tobulinimo priemonės, nors išlieka 
terminų laikymosi problemų - būtinybė skubiai pateikti išsamius dokumentuotus atsaky-
mus - ir kai kurios profsąjungos turi ribotus išteklius jiems pateikti.

Nacionaliniu lygiu iškyla tam tikri iššūkiai siekiant pagerinti konsultavimąsi su nacionali-
nėmis vyriausybėmis ir (arba) konkrečiomis ministerijomis. Kitais atvejais, reikia užtikrinti, 
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kad atsakymai pasiektų Europos Komisiją, kurios indėlis metinėms šalies ataskaitoms gali 
būti esminis. Tai vėl susiję su terminų laikymosi ir išteklių klausimais, kad būtų užtikrinta 
efektyvi intervencija. Tačiau kai kurios profsąjungos taip pat įsitikino, kaip koordinavimas 
su kitų sektorių profsąjungomis - ir, iš tiesų, pilietine visuomene - gali padėti stiprinti 
jų argumentus ir suteikti labiau įtikinamų argumentų bendraujant su Europos Komisija. 
Tiek Europos Semestro pareigūnai ir Europos Profsąjungų ryšių pareigūnai atliko pagrin-
dinį tarpininkavimo vaidmenį.

Kas dėl profsąjungų dalyvavimo viešųjų paslaugų sektoriaus lygiu, pagrindinė jungia-
moji grandis - konfederacija. Nors, iš esmės, darbas vyksta sklandžiai, pasitaiko efekty-
vios komunikacijos trūkumų. Būtina šalinti šiuos trūkumus, nes gyvybiškai svarbu užti-
krinti, kad viešųjų paslaugų profsąjungos galėtų perduoti joms aktualią informaciją.

Pagrindinės iš EFISTU projekto išplaukiančios rekomendacijos turi būti perduotos atitin-
kamiems vykdytojams.

Europos Komisija turėtų:

• Užtikrinti, kad Semestro nuostatos būtų įtvirtintos socialinio dialogo 
procesuose, ypač kai tai susiję su sektoriaus socialiniu dialogu Europos lygiu, 
potencialiai įtraukiant įpareigojimą konsultuotis su socialiniais partneriais;

• pateikti Šalies ataskaitų projektines versijas ankstyvuoju etapu, kad socialiniai 
partneriai galėtų patiekti savo atsiliepimus;;

• Kuo plačiau išplėsti šį procesą, kad profsąjungos galėtų labiau prie jo prisidėti, 
atsižvelgiant į jų patiriamą spaudimą dėl ribotų išteklių; bei

• ieškoti finansavimo didinimo galimybių, kad būtų galima tenkinti profsąjungų 
mokymo ir informacijos gavimo ir teikimo reikmes

Nacionalinės vyriausybės turėtų:

• užtikrinti reikšmingą konsultavimą dėl nacionalinių reformų programų ir 
tinkamai atsakyti į Šalies ataskaitoje ir CSR pateiktas problemas, ne naujai 
formuluoti vyriausybinę politiką;

• leisti tiesiogiai susisiekti su atitinkamomis ministerijomis, kad būtų 
sprendžiamos pagrindinės sektoriaus problemos; bei

• įvertinti kaip skatinti kai kurių pagrindinių Šalies ataskaitoje ir nacionalinės 
reformų programose apibrėžtų problemų viešuosius aptarimus
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Profsąjungos - sektoriaus federacijos ir nacionalinės konfederacijos - turėtų siekti šių tikslų:

• užtikrinti, kad Profsąjungų konfederacija pateiktų pagrindines viešųjų 
paslaugų institucijų problemas ir (arba) įtrauktų šias profsąjungas tiesiogiai į 
konsultavimosi procesą;

• siekti efektyviai įsitraukti į Šalies ataskaitos rengimo procesą;

• laikytis labiau strateginio požiūrio ir pateikti pagrindinius reikalavimus, ne tik 
reaguoti į Europos Komisijos ir nacionalinių Vyriausybių iniciatyvas;

• nevengti Europos Komisijos problemų ir argumentų, kurie padėtų nagrinėti 
politinius klausimus nacionaliniu lygiu (netgi jei kai kuriose šalyse Semestras 
laikomas „kišimuisi“ į vidaus reikalus); bei

• siekti integruoti semestro darbą su kitais darbais ir kampanijomis ir laikyti juos 
sudėtine bendrojo darbo dalimi;

• siekti atverti šį procesą, kai būtina ir galima - naudojantis tokiomis socialinėmis 
temomis, kaip sveikatos apsaugos finansavimas ar teikimas, siejant su 
visuomene; bei

• bendradarbiauti su kitomis organizacijomis - pilietine visuomene - bendraisiais 
klausimais, nes tai gali padėti užtikrinti didesnį poveikį ir įtaką Europos Komisijai.
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