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PROIECTUL EFISTU

Sindicatele din serviciile publice - intervenția eficientă în semestrul european 
(EFISTU) a fost un proiect care s-a derulat între ianuarie 2018 și decembrie 2019, 
fiind coordonat de EPSU (Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Pub-
lice), alături de organizațiile partenere - University of Nottingham și Observatorul 
Social European - și susținut de ETUCE (Comitetul Sindical European pentru Ed-
ucație). Proiectul a fost finanțat de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, 
Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene (VS/2017/0436).



Introducere

Semestrul european - procesul anual de coordonare a politicilor economice și sociale 
al Uniunii Europene - a generat provocări semnificative pentru sindicatele din serviciile 
publice, odată cu demararea sa, în anul 2011. Accentul inițial pe consolidarea fiscală s-a 
mutat, însă „responsabilitatea fiscală” și structurile Pactului de stabilitate și de creștere 
rămân componenta sa principală, cu implicații majore pentru investițiile publice și finan-
țele publice.

Întrebarea care se punea la acel moment era în ce mod mișcarea sindicală de la nivel 
european și de la nivel național poate oferi garanția că vocea lucrătorilor din serviciile 
publice se va face auzită și va fi ascultată în tot acest proces. Nu este vorba doar despre 
influența sindicatelor și implicarea acestora în semestru, ci și despre relația dintre sin-
dicatele care reprezintă serviciile publice și confederațiile lor naționale și Confederația 
Europeană a Sindicatelor, care sunt principalii participanți direcți în acest proces.

Pentru a ajuta la formularea unui răspuns la aceste întrebări, EPSU, Federația Europeană 
a Lucrătorilor din Serviciile Publice, ETUCE, Federația Europeană a Lucrătorilor din Educa-
ție, University of Nottingham și Observatorul Social European (OSE) au solicitat cu succes 
finanțare din partea Comisiei Europene, în scopul de a derula un proiect pe doi ani, inti-
tulat Sindicatele din serviciile publice: intervenția eficientă în semestrul european.
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Sindicatele din serviciile 
publice - intervenția eficientă 
în semestrul european

Raportul final al proiectului oferă o analiză aprofundată a celor două cicluri ale semes-
trului european, din 2017 până în 2019, pornind de la cinci studii de caz și cercetări docu-
mentare. Evidențiază clar în ce mod educația și sănătatea, în special, și serviciile publice, 
în general, au reprezentat teme centrale. Prin urmare, aceasta reprezintă o provocare 
majoră pentru sindicatele din serviciile publice, în legătură cu orice rol direct pe care îl 
joacă în proces sau orice influență directă pe care încearcă să o obțină prin intermediul 
confederațiilor lor naționale și/sau al federațiilor sectoriale din Europa.

În urma studiului, s-a constatat existența unei tendințe continue în direcția unui semestru 
european mai „socializat”, atât în ceea ce privește mesajul care rezultă din semestru, cât și 
deschiderea către părțile interesate din domeniul social. În același timp, acest tip de cer-
cetare nu ar trebui să fie doar o enumerare simplă a așa-numitelor recomandări „sociale” 
specifice pentru fiecare țară (RSȚ), ci trebuie să se întemeieze pe o analiză atentă atât a 
conținutului RSȚ-urilor, cât și a cadrului economic de ansamblu în care se situează acestea.

Această socializare continuă a semestrului a fost cu siguranță sprijinită de integrarea în 
esența semestrului a Pilonului european al drepturilor sociale. În unele privințe, aceas-
ta evidențiază natura dinamică a procesului și posibilitățile de extindere suplimentară 
a dimensiunii sale sociale și ecologice. Dacă acest lucru va deveni realitate depinde, în 
mare parte, de măsura în care sindicatele se pot implica într-un dialog social relevant în 
legătură cu aspectele din cadrul semestrului.

Va depinde, de asemenea, de capacitatea Comisiei Europene și a statelor membre de a-și 
ajusta prioritățile și de a permite o reechilibrare reală a politicilor economice și sociale și 
le va oferi o pondere mai mare în raport cu respectarea strictă a normelor fiscale.

În ceea ce privește dialogul social, constatările din cadrul proiectului EFISTU evidențiază 
faptul că există în continuare un drum lung de parcurs, în condițiile în care numeroase 
sindicate își exprimă îngrijorări serioase privind amploarea dialogului social și a informă-
rii și consultării în cadrul semestrului. Mult prea frecvent, chiar și atunci când dialogul are 
loc, acesta poate crea impresia că este superficial și simbolic. Lipsa unei consultări reale 
în unele state impune o îndrumare europeană mai puternică (ceea ce include și o posi-
bilă legislație), pentru a le solicita guvernelor naționale să stabilească un proces adecvat 
de dialog social în cadrul semestrului.

Totuși, există și unele bune practici și îmbunătățiri în anumite state, deși problemele sub-
zistă, în special în ceea ce privește planificarea - nevoia de răspunsuri la documentele 
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detaliate într-un timp foarte scurt - și, pentru unele sindicate, resursele limitate disponi-
bile pentru a produce o informare aprofundată.

Unele dintre provocări sunt situate la nivel național, în condițiile în care sindicatele ur-
măresc o consultare îmbunătățită cu guvernele naționale și/sau ministerele specifice. În 
alte situații, este vorba de a asigura recepționarea mesajului de către Comisia Europeană, 
situație în care informațiile incluse în rapoartele anuale de țară pot fi cruciale. Din nou, 
în acest caz elementele principale pot fi planificarea și resursele pentru asigurarea unei 
intervenții eficiente. Totuși, unele sindicate au putut constata în ce mod coordonarea cu 
alte sindicate - și, de asemenea, cu societatea civilă - poate ajuta la consolidarea argu-
mentelor lor și la elaborarea unei susțineri mai convingătoare a cauzei lor în fața Comisiei 
Europene. S-a constatat că atât responsabilii din cadrul semestrului european, cât și res-
ponsabilii de legătură din sindicatele europene, joacă un rol intermediar esențial.

Pentru sindicatele care se organizează în domeniul serviciilor publice la nivel sectorial, 
legătura esențială este cu confederația. Deși acest lucru funcționează deseori fără pro-
bleme, au existat și situații în care comunicarea eficientă a eșuat. Este vital să se îmbu-
nătățească această relație, pentru a ne asigura că sindicatele din serviciile publice își pot 
transmite mesajele.

Unele dintre principalele recomandări ce reies din proiectul EFISTU sunt direcționate că-
tre diferiți actori.

Comisia Europeană ar trebui:

• să se asigure că semestrul este integrat în procesele de dialog social, în special 
în ceea ce privește dialogul social sectorial la nivel european, care ar putea 
include și obligația de consultare a partenerilor sociali;

• să distribuie versiuni preliminare ale rapoartelor de țară, într-o etapă incipientă, 
pentru a primi feedback din partea partenerilor sociali;

• să extindă procesul cât mai mult posibil, pentru a asigura mai mult timp pentru 
primirea de informații din partea sindicatelor, luând în considerare presiunea cu 
care se confruntă deseori și caracterul limitat al resurselor; și

• să analizeze în ce mod poate spori finanțarea, pentru a susține necesitățile de 
instruire și informare ale sindicatelor.

Guvernele naționale ar trebui:

• să asigure o consultare relevantă pe tema programului național de reformă 
și să se asigure că aceasta reprezintă un răspuns adecvat la problemele 
prezentate în raportul de țară și RSȚ-uri, mai degrabă decât o reformulare a 
politicii guvernului;
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• să permită contactul direct cu ministerele relevante, pentru a aborda 
problemele esențiale la nivel de sector; și

• să analizeze cum pot promova dezbaterea publică pe tema unora dintre 
cele mai importante probleme esențiale, prezentate în raportul de țară și în 
programele naționale de reformă.

Sindicatele - federațiile de la nivel de sector și confederațiile naționale - ar trebui să încer-
ce să abordeze următoarele:

• să se asigure că confederațiile sindicale reflectă principalele preocupări ale 
afiliaților lor din serviciile publice și/sau să implice aceste sindicate direct în 
procesul de consultare;

• să își propună să intervină eficient în etapa esențială a elaborării raportului de țară;

• să adopte o abordare mai strategică și să definească principalele cerințe, mai 
degrabă decât să reacționeze la ceea ce este transmis de Comisia Europeană și 
guvernele naționale;

• să nu rateze chestiunile și argumentele prezentate de Comisia Europeană, care 
pot ajuta, la rândul lor, în privința argumentelor politice de la nivel național 
(chiar dacă în unele state semestrul este considerat o „intruziune” în afacerile 
interne) și

• să încerce să integreze lucrările semestrului cu alte lucrări și campanii și să nu le 
considere ca fiind ceva separat;

• să încerce să deschidă procesul, dacă acest lucru este relevant și posibil, folosind 
teme precum cheltuielile alocate sănătății sau locuințele, care ar putea face 
legătura cu publicul și

• să colaboreze cu alte organizații - societatea civilă - în privința problemelor 
comune, deoarece aceasta poate ajuta la asigurarea unui impact și a unei 
influențe mai mari asupra Comisiei Europene.
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