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HET EFISTU-PROJECT

Het project ‘Public service trade unions – effective intervention in the European 
Semester’ (EFISTU) liep van januari 2018 tot december 2019 en werd gecoördineerd 
door EPSU (Europese Federatie van Overheidsvakbonden) met partnerorganisa-
ties - Universiteit van Nottingham en Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) 
– en ondersteund door CSEE-ETUCE (Europees Vakbondscomité van Onderwijs-
gevenden). Het project werd gefinancierd door het directoraat-generaal Werkge-
legenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie (VS/2017/0436).



Inleiding

Het Europees Semester – het jaarlijkse proces van economische en sociale beleidscoör-
dinatie van de Europese Unie – heeft de vakbonden in de openbare sector sinds de start 
ervan in 2011 voor grote uitdagingen gesteld. De aanvankelijke focus voor begrotings-
consolidatie is verschoven, maar de ‚budgettaire verantwoordelijkheid’ en de naleving 
van het stabiliteits- en groeipact blijft centraal staan, met grote gevolgen voor de over-
heidsinvesteringen en de overheidsfinanciën.

Het is dan ook de vraag hoe de vakbeweging op zowel Europees als nationaal niveau er-
voor kan zorgen dat de stem van de werknemers in publieke diensten tijdens dit proces 
wordt gehoord. Het gaat niet alleen om de invloed en de betrokkenheid van de vakbon-
den bij het Semester zelf, maar ook om de relatie tussen de vakbonden die de openbare 
diensten vertegenwoordigen en hun nationale vakverbonden en het Europees Verbond 
van Vakverenigingen, die de belangrijkste directe deelnemers aan het proces zijn.

Om deze vragen te helpen beantwoorden, hebben EPSU (Europese Federatie van Over-
heidsvakbonden), CSEE-ETUCE (Europees Vakbondscomité van Onderwijsgevenden), 
de Universiteit van Nottingham en het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) finan-
ciering verkregen bij de Europese Commissie voor een tweejarig project – ‚Public ser-
vice trade unions: effective intervention in the European Semester’ (Vakbonden in de 
openbare sector: doeltreffend optreden in het Europees Semester).
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‘Public service trade unions – 
effective intervention in the 
European Semester’ (EFISTU)

Het eindverslag van het project geeft een diepgaande analyse van de twee cycli van 
het Europees Semester van 2017 tot 2019 – aan de hand van vijf casestudy’s en deskre-
search. Het laat duidelijk zien hoe onderwijs en gezondheidszorg in het bijzonder, maar 
de openbare diensten in het algemeen, als centrale thema’s fungeren. Dit vormt dus een 
grote uitdaging voor vakverenigingen van openbare diensten met betrekking tot elke 
directe rol die zij spelen in het proces of elke indirecte invloed die zij via hun nationale 
vakverbonden en/of Europese sectorfederaties proberen uit te oefenen.

De studie stelt een aanhoudende trend naar een ‘socialer’ Europees Semester vast, zo-
wel wat betreft de boodschappen die voortvloeien uit het Semester als de openheid 
tegenover de sociale stakeholders. Tegelijkertijd moet dit soort onderzoek meer zijn dan 
een eenvoudige telling van zogenaamde ‘sociale’ landspecifieke aanbevelingen (CSR’s), 
maar moet het zich baseren op een zorgvuldige analyse van zowel de inhoud van CSR’s 
als het bredere economische kader waarbinnen deze zich bevinden.

Deze aanhoudende ‘socialisatie’ van het Semester wordt zeker versterkt door de inbed-
ding van de Europese pijler van sociale rechten in de kern van het Semester. Dit onder-
streept in sommige opzichten het dynamische karakter van het proces en de moge-
lijkheden om de sociale – en ecologische – dimensie ervan verder uit te breiden. Of dit 
werkelijkheid wordt, zal in grote mate afhangen van de mate waarin de vakbonden in 
staat zijn om een zinvolle sociale dialoog te voeren met betrekking tot zaken die aan 
bod komen in het Semester.

Het zal ook afhangen van de vraag of de Europese Commissie en de lidstaten hun pri-
oriteiten zullen bijstellen en een echte herbalancering van het economisch en sociaal 
beleid mogelijk zullen maken en dit zwaarder zullen laten doorwegen ten opzichte van 
de strikte naleving van de begrotingsregels.

Wat de sociale dialoog betreft, blijkt uit de gegevens van het EFISTU-project dat er nog 
een lange weg te gaan is en dat veel vakbonden zich ernstig zorgen maken over de 
reikwijdte van de sociale dialoog en de informatie en raadpleging in het Semester. Te 
vaak, zelfs wanneer er dialoog is, kan dit oppervlakkig en symbolisch aanvoelen. Het 
ontbreken van echte raadpleging in sommige landen vraagt om een sterkere Europese 
richtsnoeren (inclusief eventuele wetgeving) om van de nationale regeringen te eisen 
dat zij tijdens het Semester een degelijke sociale dialoog op gang brengen.
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Er zijn echter ook enkele goede praktijken en verbeteringen in sommige landen, hoewel 
er vooral problemen blijven bestaan met betrekking tot de timing – de noodzaak om op 
korte termijn antwoord te bieden op gedetailleerde documenten – en de voor sommige 
vakbonden beperkte middelen om diepgaande input te produceren.

Sommige uitdagingen bevinden zich op het nationale niveau, waar de vakbonden stre-
ven naar beter overleg met de nationale regeringen en/of specifieke ministeries. In an-
dere gevallen gaat het erom dat de boodschap wordt overgebracht aan de Europese 
Commissie, waarbij input in de jaarlijkse landverslagen van cruciaal belang kan zijn. Ook 
hier kan het gaan om timing en middelen om effectief te kunnen bijdragen. Sommige 
vakbonden hebben echter ook gezien hoe coördinatie met andere vakbonden – en zelfs 
met het maatschappelijk middenveld – kan helpen om hun argumenten kracht bij te 
zetten en overtuigender te maken voor de Europese Commissie. Zowel de functiona-
rissen van het Europees Semester als de verbindingsfunctionarissen van de Europese 
vakbeweging bleken een belangrijke bemiddelende rol te spelen.

Voor de vakverenigingen van de openbare diensten op sectoraal niveau, is de belang-
rijkste link die met het vakverbond. Hoewel dat vaak goed werkt, zijn er ook gevallen 
vastgesteld waar de communicatie niet goed verloopt. Verbeteringen in deze relatie zijn 
van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de vakbonden in de openbare sector hun 
boodschap kunnen overbrengen.

Enkele van de belangrijkste aanbevelingen uit het EFISTU-project zijn gericht op de ver-
schillende actoren.

De Europese Commissie zou:

• ervoor moeten zorgen dat het Semester wordt geïntegreerd in de processen 
van de sociale dialoog, met name in verband met de sectorale sociale dialoog 
op Europees niveau, met inbegrip van een eventuele verplichting om de sociale 
partners te raadplegen;

• de ontwerpversies van de landverslagen in een vroeg stadium moeten 
verspreiden voor feedback van de sociale partners;

• het proces zo veel mogelijk moeten verlengen zodat er meer tijd is voor de 
inbreng van de vakbonden, rekening houdend met de druk waarmee zij vaak 
worden geconfronteerd omwille van beperkte middelen; en

• moeten nagaan hoe de financiering kan worden verhoogd om de opleidings- 
en informatiebehoeften van de vakbonden te ondersteunen.

De nationale regeringen zouden:

• moeten zorgen voor zinvol overleg over het nationale hervormingsprogramma 
en dienen een adequaat antwoord te bieden op de kwesties die in het 
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landverslag en de CSR’s worden aangehaald, in plaats van het overheidsbeleid 
gewoon te herformuleren;

• rechtstreeks contact met de betrokken ministeries mogelijk moeten maken om 
belangrijke sectorale kwesties aan te pakken; en

• moeten nagaan hoe het publieke debat over enkele van de 
belangrijkste kwesties vermeld in het landverslag en in de nationale 
hervormingsprogramma’s, kan worden bevorderd.

De vakbonden – de sectorfederaties en de nationale vakverbonden – zouden moeten 
proberen om:

• ervoor te zorgen dat de vakbewegingen de belangrijkste bezorgdheden van de 
bij hen aangesloten overheidsdiensten weerspiegelen en/of deze vakbonden 
rechtstreeks betrekken bij het raadplegingsproces;

• te streven naar een doeltreffend optreden in de belangrijke fase van de 
opstelling van het landverslag;

• een strategischere benadering te hanteren en de belangrijkste eisen te 
formuleren in plaats van te reageren op wat er vanuit de Europese Commissie 
en de nationale regeringen komt;

• geen kwesties en argumenten van de Europese Commissie te laten liggen die 
kunnen helpen bij de politieke argumentatie op nationaal niveau (ook al wordt 
het Semester in sommige landen gevoeld als ‘inmenging’ in binnenlandse 
aangelegenheden); en

• het werk omtrent het Semester te integreren met ander werk en campagnes, en 
het niet als iets aparts te zien;

• het proces, indien relevant en mogelijk, open te stellen – aan de hand van 
thema’s zoals gezondheidszorguitgaven of huisvesting, die ook het publiek 
kunnen aanspreken; en

• samen te werken met andere organisaties – het maatschappelijk middenveld 
– omtrent gemeenschappelijke kwesties, aangezien dit kan bijdragen tot een 
grotere impact en invloed op de Europese Commissie.
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