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EFISTU PROJEKTS

Publiskā sektora arodbiedrības – efektīva iesaiste Eiropas pusgadā (EFISTU) bija 
projekts, kas ilga no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim un kuru koor-
dinēja EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija) ar part-
nerorganizācijām – Notingemas Universitāti un Eiropas Sociālo observatoriju, un 
to atbalstīja ETUCE (Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komiteja). Projek-
tu finansēja Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāl-
direktorāts (VS/2017/0436).



Ievads

Eiropas pusgads - Eiropas Savienības ikgadējais ekonomikas un sociālās politikas koor-
dinācijas process - kopš tā izveides 2011. gadā ir radījis ievērojamus izaicinājumus publis-
kā sektora arodbiedrībām. Sākotnēji par prioritāti tika atzīta fiskālā konsolidācija, tagad 
prioritātes ir mainījušās, tomēr „fiskālā atbildība” un Stabilitātes un izaugsmes paktā iet-
vertie noteikumi joprojām veido tā pamatu, un tas būtiski ietekmē valsts investīcijas un 
valsts finanses.

Jautājums ir bijis par to, kā arodbiedrību kustība gan Eiropas, gan arī valstu līmenī var no-
drošināt to, ka šajā procesā tiek sadzirdētas un uzklausītas publiskā sektora darbinieku bal-
sis. Runa nav tikai par arodbiedrību ietekmi un iesaisti pašā semestrī, bet arī par attiecībām 
starp arodbiedrībām, kuras pārstāv publisko sektoru, un to nacionālajām konfederācijām 
un Eiropas Arodbiedrību konfederāciju, kas ir galvenie tiešie procesa dalībnieki.

Lai palīdzētu rast atbildi uz šiem jautājumiem, EPSU – Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu 
arodbiedrību federācija, ETUCE – Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība, Notingemas 
Universitāte un Eiropas Sociālā observatorija (OSE) veiksmīgi pieteicās uz Eiropas Komi-
sijas finansējumu, lai īstenotu divu gadu projektu – publiskā sektora arodbiedrības: efe-
ktīva iesaiste Eiropas pusgadā.
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Publiskā sektora 
arodbiedrības – efektīva 
iesaiste Eiropas pusgadā

Projekta galīgajā ziņojumā ir sniegta padziļināta analīze par diviem Eiropas pusga-
da cikliem no 2017. gada līdz 2019. gadam, pamatojoties uz piecu gadījumu analīzi un 
dokumentu izpēti. Tas skaidri parāda, ka īpaši svarīgi ir izglītības un veselības aprūpes 
jautājumi, kā arī sabiedriskie pakalpojumi plašākā nozīmē. Tādējādi tas publiskā sektora 
arodbiedrībām rada lielu izaicinājumu saistībā ar jebkādu tiešo lomu procesā vai jebkā-
du netiešu ietekmi, ko tās cenšas panākt ar savu nacionālo konfederāciju un/vai Eiropas 
nozaru federāciju starpniecību.

Pētījumā konstatēts, ka joprojām vērojama tendence uz „socializētāku” Eiropas pusgadu 
gan attiecībā uz ziņojumiem, kas saistīti ar Eiropas pusgadu, gan attiecībā uz atvērtību 
pret sociālajiem partneriem. Tajā pašā laikā šāda veida pētījumiem nevajadzētu aprobe-
žoties tikai ar tā saukto „sociālo” konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) vienkāršu 
uzskaiti, bet tiem jābūt balstītiem uz rūpīgu analīzi gan par KVAI saturu, gan plašāku 
ekonomisko sistēmu, kurā tie ietilpst.

Šī nepārtrauktā pusgada socializācija noteikti ir palīdzējusi Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
iekļaušanai Eiropas pusgada pamatā. Dažos aspektos tas izceļ procesa dinamisko rakstu-
ru un iespējas vēl vairāk paplašināt tā sociālo un ekoloģisko dimensiju. Tas, vai tas kļūs 
par realitāti, lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā arodbiedrības spēj iesaistīties 
jēgpilnā sociālajā dialogā saistībā ar pusgada jautājumiem.

Tas būs atkarīgs arī no tā, vai Eiropas Komisija un dalībvalstis pielāgos savas prioritātes, 
ļaus reāli līdzsvarot ekonomikas un sociālo politiku un piešķirs tai lielāku nozīmi attiecībā 
uz fiskālo noteikumu stingru ievērošanu.

Kas attiecas uz sociālo dialogu, EFISTU projekts apliecina, ka vēl ir tāls ceļš ejams, jo dau-
dzas arodbiedrības pauž nopietnas bažas par sociālā dialoga, informēšanas un konsultē-
šanās apjomu Eiropas pusgadā. Pārāk bieži, pat ja dialogs notiek, tas var būt virspusējs un 
formāls. Tā kā dažās valstīs nenotiek reāla konsultēšanās, ir vajadzīgas stingrākas Eiropas 
vadlīnijas (ieskaitot iespējamos tiesību aktus), lai pieprasītu valstu valdībām pusgada lai-
kā izveidot atbilstīgu sociālā dialoga procesu.

Tomēr dažās valstīs ir arī labas prakses un uzlabojumi, lai gan joprojām pastāv problē-
mas, jo īpaši attiecībā uz laiku, kas nepieciešams, lai ātri sniegtu atbildes uz detalizētiem 
dokumentiem, un dažām arodbiedrībām ir pieejami ierobežoti resursi, lai sniegtu padzi-
ļinātu ieguldījumu.
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Daži izaicinājumi pastāv valstu līmenī - arodbiedrības vēlas uzlabot konsultācijas ar valstu 
valdībām un/vai konkrētām ministrijām. Citos gadījumos runa ir par to, lai nodrošinātu, 
ka informācija nonāk Eiropas Komisijā, jo ieguldījumam ikgadējos ziņojumos par valstīm 
varētu būt būtiska nozīme. Tas atkal var attiekties uz laiku un resursiem, lai nodrošinātu 
efektīvu iesaisti. Tomēr dažas arodbiedrības ir arī novērojušas, kā koordinācija ar citām 
arodbiedrībām - un pat ar pilsonisko sabiedrību - var palīdzēt stiprināt to argumentus 
un iesniegt pārliecinošāku lietu Eiropas Komisijai. Tika konstatēts, ka galvenā starpnieka 
loma ir gan Eiropas pusgada amatpersonām, gan arī Eiropas arodbiedrības sadarbības 
koordinatoriem.

Arodbiedrībām, kuras organizē sabiedriskos pakalpojumus nozares līmenī, galvenā saik-
ne ir ar konfederāciju. Lai gan tā bieži vien darbojas nevainojami, ir arī pierādījumi tam, 
ka nav notikusi efektīva saziņa. Šo attiecību uzlabošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu to, 
ka publiskā sektora arodbiedrības nodotu savus ziņojumus.

Daži no galvenajiem ieteikumiem, kas izriet no EFISTU projekta, ir paredzēti dažādiem 
dalībniekiem.

Eiropas Komisijai ir:

• jānodrošina, lai pusgads tiek iekļauts sociālā dialoga procesos, jo īpaši saistībā 
ar nozares sociālo dialogu Eiropas līmenī, iespējams, ietverot pienākumu 
apspriesties ar sociālajiem partneriem;

• jau agrīnā stadijā jāizplata ziņojumu par valsti projekti ar nolūku saņemt sociālo 
partneru atsauksmes;

• jāpaplašina process, cik vien iespējams, lai atvēlētu vairāk laika arodbiedrību 
ieguldījumam, ņemot vērā spiedienu, ar kādu tās bieži saskaras ierobežoto 
resursu dēļ; un

• jāapsver, kā palielināt finansējumu arodbiedrību apmācības un informācijas 
vajadzību atbalstam,

Valstu valdībām ir:

• jānodrošina saturīga valsts reformu programmas apspriešana un tas, lai 
tiek sniegta atbilstīga atbilde uz ziņojumā par valsti un KVAI izvirzītajiem 
jautājumiem, nevis tiek veikta vienīgi valdības politikas izklāstīšana;

• jāļauj tieši sazināties ar attiecīgajām ministrijām, lai risinātu galvenos nozares 
jautājumus; un

• jāapsver, kā veicināt publiskas debates par dažiem galvenajiem jautājumiem, 
kas uzsvērti ziņojumā par valsti un valsts reformu programmās.
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Arodbiedrībām – nozaru federācijām un nacionālajām konfederācijām – ir jācenšas risi-
nāt šādus jautājumus:

• jānodrošina, lai arodbiedrību konfederācijas atspoguļo savu sabiedrisko 
pakalpojumu filiāļu galvenās problēmas un/vai tieši iesaista šīs arodbiedrības 
konsultāciju procesā;

• efektīvi jāiesaistās ziņojuma par valsti sagatavošanas pamatposmā;

• jāizvēlas stratēģiskāka pieeja un jāizklāsta galvenās prasības, nevis tikai jāreaģē 
uz Eiropas Komisijas un valstu valdību sniegto informāciju;

• nedrīkst ignorēt Eiropas Komisijas izvirzītos jautājumus un argumentus, kas var 
palīdzēt risināt politiskos argumentus valsts līmenī (pat ja dažās valstīs pusgads 
tiek uzskatīts par „iejaukšanos” iekšējās lietās); un

• jāmēģina apvienot pusgada darbu ar citiem darbiem un kampaņām, nevis 
jāuzskata tas par kaut ko atsevišķu;

• jāmēģina atvērt procesu, kur tas ir nepieciešams un iespējams, izmantojot tādas 
tēmas kā veselības aprūpes izdevumi vai mājoklis, kas varētu būt saistītas ar 
sabiedrību; un

• jāsadarbojas ar citām organizācijām – pilsonisko sabiedrību – kopīgos 
jautājumos, jo tas var palīdzēt nodrošināt lielāku iedarbību un ietekmi uz 
Eiropas Komisiju.



7

EIROPAS PUSGADS – IZAICINĀJUMI PUBLISKĀ SEKTORA ARODBIEDRĪBĀM

KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS



KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS


