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PROJEKT EFISTU

Związki zawodowe służb publicznych – skuteczny udział w Europejskim Semes-
trze (EFISTU) to projekt realizowany od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r., koor-
dynowany przez EPSU (Europejską Federację Związków Zawodowych Służb Pub-
licznych) wraz z organizacjami partnerskimi – Uniwersytetem w Nottingham i 
Europejskim Obserwatorium Społecznym – i wspierany przez ETUCE (Europejską 
Komisję Związków Zawodowych ds. Edukacji). Projekt został sfinansowany przez 
Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i 
Włączenia Społecznego (VS/2017/0436).



Wprowadzenie

Europejski Semestr – coroczny proces koordynacji polityki gospodarczej i społecznej Unii 
Europejskiej – od momentu rozpoczęcia w 2011 r. stawia przed związkami zawodowymi 
z sektora służb publicznych istotne wyzwania. Początkowo położono nacisk na kwestie 
konsolidacji fiskalnej i choć później uległo to zmianie, to jednak odpowiedzialność po-
datkowa” oraz ograniczenia Paktu Stabilności i Wzrostu pozostają u jego podstaw, co ma 
poważne konsekwencje dla inwestycji i finansów publicznych.

Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób ruch związkowy, zarówno na szczeblu euro-
pejskim, jak i krajowym, może sprawić, aby głos pracowników służb publicznych został 
w tym procesie usłyszany i wysłuchany. Chodzi tu nie tylko o wpływy i zaangażowanie 
związków zawodowych w czasie samego Semestru, lecz także o relacje między związ-
kami zawodowymi reprezentującymi służby publiczne i ich krajowymi konfederacjami, 
a Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, które są głównymi i bezpośrednimi 
uczestnikami tego procesu.

Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, EPSU – Europejska Federacja Pracowników Służb 
Publicznych, ETUCE – Europejska Federacja Pracowników Edukacji, Uniwersytet w Not-
tingham oraz Europejskie Obserwatorium Społeczne (OSE) złożyły wniosek o dofinan-
sowanie przez Komisję Europejską dwuletniego projektu zatytułowanego „Związki 
zawodowe służb publicznych – skuteczny udział w Europejskim Semestrze” i uzyskały 
potrzebne środki na ten cel.
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Związki zawodowe służb 
publicznych – skuteczny udział 
w Europejskim Semestrze

Sprawozdanie końcowe z projektu zawiera dogłębną analizę dwóch cykli Europejskiego 
Semestru obejmujących okres od 2017 r. do 2019 r., opartą na pięciu studiach przy-
padku i rozważaniu danych zastanych. Pokazuje on wyraźnie, że edukacja i opieka 
zdrowotna w szczególności, a szerzej usługi publiczne, to tematy będące w centrum 
uwagi. Stanowi to zatem poważne wyzwanie dla związków zawodowych z sektora 
służb publicznych w związku z ich bezpośrednią rolą w tym procesie lub pośrednim 
wpływem, jaki starają się wywierać poprzez krajowe konfederacje lub europejskie fe-
deracje sektorowe.

W badaniu stwierdzono utrzymującą się tendencję do coraz większego „uspołeczniania 
się” Europejskiego Semestru, zarówno w odniesieniu do wniosków z niego wynikają-
cych, jak i otwartości na zainteresowane strony społeczne. Jednocześnie tego rodzaju 
badania nie powinny polegać jedynie na zwykłym wyliczeniu tzw. „społecznych” zale-
ceń dla poszczególnych krajów (CSR), lecz muszą opierać się na dokładnej analizie za-
równo treści CSR, jak i szerszych ram ekonomicznych, w których są one realizowane.

Wpływ na ciągły wzrost zainteresowania kwestiami społecznymi w ramach Semestru na 
pewno wywarło włączenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych do istoty prowadzo-
nych w ramach Semestru działań. Pod pewnymi względami podkreśla to dynamiczny 
charakter tego procesu i możliwości dalszego poszerzania jego wymiaru na kwestie spo-
łeczne i ekologiczne. To, czy rzeczywiście tak się stanie, będzie w dużej mierze zależało 
od tego, w jakim stopniu związki zawodowe będą w stanie zaangażować się w konstruk-
tywny dialog społeczny dotyczący kwestii poruszanych w ramach Semestru.

Będzie to również zależało od tego, czy Komisja Europejska i państwa członkowskie do-
stosują swoje priorytety i pozwolą na rzeczywiste zrównoważenie polityki gospodar-
czej i społecznej oraz nadadzą jej większą wagę w stosunku do ścisłego przestrzegania 
zasad budżetowych.

Jeśli chodzi o dialog społeczny, to dowody z projektu EFISTU pokazują, że przed nami 
jeszcze długa droga, a wiele związków zawodowych zgłasza poważne obawy co do za-
kresu dialogu społecznego oraz procesów przekazywania informacji i prowadzenia kon-
sultacji w ramach Semestru. Zbyt często, nawet gdy dialog jest rzeczywiście prowadzo-
ny, może się on wydawać powierzchowny i symboliczny. Brak rzeczywistych konsultacji 
w niektórych krajach wymaga silniejszych wytycznych europejskich (w tym ewentualne-
go uchwalenia odpowiednich ustaw), które wymagałyby od rządów krajowych wprowa-
dzenia odpowiedniego procesu dialogu społecznego w ramach Semestru.
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W niektórych krajach istnieją jednak również pewne dobre praktyki i ulepszenia, choć 
nadal są problemy związane w szczególności z terminami – z koniecznością szybkie-
go ustosunkowywania się do szczegółowych dokumentów – a w przypadku niektórych 
związków zawodowych – z niedostatecznymi zasobami, które sprawiają, że ich istotny 
wkład w działania jest ograniczony.

Niektóre z wyzwań występują na szczeblu krajowym – związki zawodowe wciąż mają 
trudności z doprowadzeniem do bardziej udanych konsultacji z rządami krajowymi 
lub poszczególnymi ministerstwami. W innych przypadkach chodzi o sprawienie, aby 
przesłanie dotarło do Komisji Europejskiej, szczególnie w przypadku gdy wkład w rocz-
ne sprawozdania krajowe może mieć bardzo istotne znaczenie. Również w tym przy-
padku może chodzić o czas i środki na zapewnienie skuteczności w działaniu. Jednakże 
niektóre związki zawodowe przekonały się również, że współpraca z innymi związ-
kami zawodowymi – a w istocie ze społeczeństwem obywatelskim – może pomóc 
we wzmocnieniu ich argumentów i bardziej przekonującym przedstawieniu Komisji 
Europejskiej swoich racji. Okazało się, że zarówno oficerowie Europejskiego Semestru, 
jak i oficerowie łącznikowi z europejskimi związkami zawodowymi odgrywają bardzo 
ważną rolę pośredników.

Dla związków zawodowych z sektora usług publicznych organizujących się na poziomie 
sektorowym kluczowe znaczenie ma związek z konfederacją. Podczas gdy często dzia-
ła to sprawnie, istnieją również dowody na brak skutecznej komunikacji. Poprawa tych 
relacji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że związki zawodowe z sektora usług 
publicznych rozpowszechnią swoje przesłania.

Niektóre z głównych zaleceń wynikających z projektu EFISTU są skierowane do różnych 
podmiotów.

Komisja Europejska powinna:

• zapewnić włączenie Semestru w proces dialogu społecznego, w szczególności 
w odniesieniu do sektorowego dialogu społecznego na szczeblu europejskim, 
potencjalnie z uwzględnieniem obowiązku konsultacji z partnerami 
społecznymi;

• rozpowszechniać wstępne wersje sprawozdań krajowych na wczesnym etapie 
w celu uzyskania informacji zwrotnych od partnerów społecznych;

• w miarę możliwości przedłużyć ten proces, aby zapewnić więcej czasu na 
wniesienie przez związki zawodowe swojego wkładu, biorąc pod uwagę presję, 
której podlegają w związku z ograniczonymi zasobami, jakimi dysponują oraz

• zbadać, w jaki sposób zwiększyć finansowanie w celu wsparcia potrzeb 
szkoleniowych i informacyjnych związków zawodowych .
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Rządy krajowe powinny:

• zapewnić przeprowadzenie konstruktywnych konsultacji dotyczących 
krajowego programu reform oraz upewnić się, że jest to właściwa odpowiedź 
na kwestie poruszone w sprawozdaniu krajowym i w CSR, a nie tylko 
powtórzenie polityki rządu;

• umożliwiać bezpośredni kontakt z właściwymi ministerstwami w celu zajęcia się 
najważniejszymi kwestiami sektorowymi oraz

• rozważyć, w jaki sposób wprowadzić do debaty publicznej niektóre kluczowe 
kwestie omówione w sprawozdaniu krajowym i krajowych programach reform.

Związki zawodowe – federacje branżowe i konfederacje krajowe – powinny spróbować 
zająć się następującymi kwestiami:

• dopilnować, aby konfederacje związkowe były wyrazicielami najważniejszych 
obaw zrzeszonych związków zawodowych z sektora służb publicznych lub 
zaangażowały te związki bezpośrednio w proces konsultacji;

• dążyć do podjęcia skutecznych działań na najważniejszym etapie prac, czyli 
podczas sporządzania sprawozdania krajowego;

• przyjąć bardziej strategiczne podejście i określić kluczowe żądania, a nie tylko 
reagować na to, co zaproponują Komisja Europejska i rządy krajowe;

• nie pomijać kwestii i argumentów podnoszonych przez Komisję Europejską, 
które mogą pomóc w debacie politycznej na poziomie krajowym (nawet jeśli 
w niektórych krajach Semestr jest postrzegany jako „ingerencja” w sprawy 
wewnętrzne) oraz

• starać się zintegrować pracę w ramach Semestru z innymi działaniami i 
kampaniami, a nie postrzegać go jako coś odrębnego;

• starać się włączać w ten proces zainteresowane osoby, w przypadkach gdy jest 
to istotne i możliwe, wykorzystując tematy, takie jak wydatki na zdrowie lub 
mieszkalnictwo, które mogą wywołać większy oddźwięk w społeczeństwie oraz

• współpracować z innymi organizacjami w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego nad wspólnymi zagadnieniami, ponieważ może to pomóc w 
zapewnieniu większego wpływu i oddziaływania na Komisję Europejską.
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