Rezultatul viitor al fazei de testare in dialogul social european la nivelul administratiilor publice centrale
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Traducere/adaptare

Prezentare
TUNED dorește sã aduca o primã contribuţie la procesul comun de decizie asupra rezultatului fazei de testare pe
„modalitatile de lucru și conţinutul unui dialog social formal" la nivelul administratiilor publice centrale.
Contributia ar trebui sã fie privitã ca fiind complementarã evaluarii continue a fazei de testare efectuata sub
coordonarea Ramböll pana la sfârșitul anului. În timp ce reiteram angajamentul nostru de a stabili un comitet
sectorial pentru dialog social european în administraţiile publice centrale, dorim sã sintetizam progresele din
ultimele 18 luni, sa identificam problemele rãmase și sa sugeram soluţii în spiritul cooperarii și transparenţei.
Aceastã contribuţie va forma baza pentru continuarea discuţiilor dintre membrii TUNED și EUPAN în
urmãtoarele 6 luni.

Aproape 20 de ani de dialog între EUPAN și TUNED
Schimburile neoficiale de opinii între EUPAN și sindicate - la acel moment, EPSU, CESI și EUROFEDOP1 - a
început la începutul anilor 90, incluzand un prim seminar comun în 1994. În timpul Președinţiei Franceze a UE în
anul 2000, Miniștrii UE pentru administraţia publicã au adoptat o rezoluţie privind dialogul social fãcând apel la
directorii generali pentru a dezvolta dialogul social cu sindicatele reprezentative și a aprofunda problema
reprezentativitãţii patronale, pe baza unei liste cu subiecte care tin de dialogul social. Parţial din cauza
diviziunilor interne ale sindicatelor, potenţialul acestei rezoluţii nu a fost maximizat.
În februarie 2005, stabilirea, printr-un acord de cooperare între EPSU și CESI, a unei delegaţii sindicale unice,
TUNED („reglat”), a dus la îmbunãtãţirea dialogului cu EUPAN sub tutela Președinţiei din Luxemburg. Sub
Peședinţia Britanicã, în decembrie 2005, o prima Declaratie comuna a fost emisa pe tema egalitatii și diversitatii,
urmata de alta privind mobilitatea și leadershipul sub Președinţiile austriacã și respectiv finlandezã. Danemarca a
iniţiat o metodologie comunã pentru pregãtirea Conferintei EUPAN / TUNED privind egalitatea de șanse și
diversitatea din octombrie 2007.
Faptul ca sindicatele au trecut de la un status de "invitat" la "partener egal" a reprezentat un progres relevant. În
Iunie 2007, declaraţia ministeriala de la Berlin a aprobat propunerea
privind cei 2 ani de faza de testare pe
„modalitatile de lucru și conţinutul unui dialog social formal". În timp ce un raport EIPA inaintat de EUPAN a
ajuns la concluzia cã avantajele formalizarii compenseaza dezavantajele, EUPAN a optat pentru o fazã-pilot
înainte de a lua o decizie.
TUNED a fost in favoarea formalizarii inca din anul 2005. Noi, cu toate acestea, am intampinat faza de testare ca
pe un pas tranzitoriu util spre formalizare, în special prin urmãtoarele elemente convenite sub Președinţia
Portugheza:
•

Reguli de procedurã care sã permitã parteneriat egal

•

Program de lucru pentru 2 ani care sã permitã planificare și continuitate

•
Conţinut bine orientat și obiective, inclusiv un raport cu privire la violenţa terţelor pãrţi la locul de
muncã, o poziţie comunã privind stresul la locul de muncã, precum și un proiect finanţat de UE constând intr-un
raport al cercetarii, un seminar și o conferinţã.
In mare parte, am sustinut concluziile semi- evaluãrii fazei de testare efectuate de cãtre EIPA (raportul Kaeding).
În termen de un an, am fost pe deplin de acord cã eficienţa, rata de participare și încrederea între ambele pãrţi s-au
îmbunãtãţit semnificativ. Important de mentionat este si faptul ca s-au consolidat relaţiile naţionale între sindicate
și angajatori in ceea ce priveste Uniunea Europeana. În unele situatii, a contribuit la anticiparea noilor sau
neasteptatelor probleme ale dialogului social la nivel naţional.
Cu toate acestea, o serie de probleme rãmân, dintre care unele sunt identificate în raportul Kaeding, cu implicaţii
puternice din punct de vedere al volumului de muncã, coordonarea de opinii, rata de participare a delegaţilor
TUNED, precum și valoarea adãugatã a dialogului social:
1. Excluderea de la procesul decizional al UE
2. Resursele ad-hoc
3. Absenţa unei organizaţii patronale structurate
4. Neintelegeri asupra conceptului de formalizare.

Primele douã probleme vor fi rezolvate în mod automat, prin intermediul formalizarii, dupã cum este
explicat mai jos.
A treia trebuie sã fie abordatã înainte de formalizare. În spiritul respectarii depline a autonomiei EUPAN,
sugeram o posibilã modalitate de a inainta, fãrã riscul ca natura informala a EUPAN sa fie contestatã.
Ultimul punct sugereazã necesitatea prevederii unor clarificãri suplimentare cu scopul de a impartasi o
acceptiune comuna a formalizarii. Mai jos este o încercare de a face acest lucru.
Pași spre formalizare
Decizia Comisiei din 1998 (98/500/CE) oferã cadrul pentru constituirea comitetelor sectoriale de dialog social.
11 ani mai tarziu, existã 37 de sectoare, incluzand, în mãsura activitatii serviciilor publice, spitale, administraţii
locale și regionale, gaz, servicii poștale și de energie electricã. În cadrul și cu ajutorul acestor structuri, partenerii
sociali europeni identifica și abordeaza o gamã foarte largã de teme de interes comun, cum ar fi provocãrile și
perspectivele viitoare pentru sectoare, problemele privind resursele umane, condiţiile de muncã și organizarea
muncii sau initiativele comunitare de naturã sã influenteze situaţia socialã și economicã într-o domeniu de
activitate.
Formalizarea înseamnã înfiinţarea unui comitet sectorial de dialog social la nivelul UE. Pentru a face acest lucru,
patronatele și sindicatele trebuie sã depunã o cerere comunã catre Comisia Europeanã care apoi constatã
legitimitatea și reprezentativitatea partenerilor UE în funcţie de urmãtoarele 3 criterii:
• privesc sectoare/ domenii specifice, și sunt organizate la nivel european
• constau în organizaţii care sunt ele propriu-zis o parte integrantã și recunoscutã a structurilor sociale
partenere din Statul Membru, au capacitatea de a negocia acorduri, și sunt reprezentative pentru mai multe state
membre

• au structuri adecvate pentru a asigura participarea lor efectivã în activitatea comitetelor2
În unele sectoare, angajatori, iar în unele cazuri, sindicate, nu au facut fata problemelor legate de
reprezentativitate sau problemelor structurale, în conformitate cu criteriile de mai sus ale UE. Acestea au fost
rezolvate printr-o abordare practica. De exemplu, în sectorul medical, angajatorii sunt reprezentati prin
HOSPEEM, ca rezultat al unui acord între HOPE (Federatia Europeana a Spitalelor si Asistenţei Medicale) și
CEEP3, una dintre cele trei organizatii patronale intersectoriale. Din cauza caracterului intersectorial, CEEP a fost
obligata sã înfiinţeze o organizaţie sectoriala specifica. De notat, principalul motiv pentru care HOPE a decis sã
instituie un comitet de dialog social a fost de a fi mai mult influent la nivelul UE.
O soluţie similarã este în curs de identificare pentru sectorul educaţiei. În unele sectoare de transport, CEEP este
implicata prin cooperarea cu organizaţiile patronale categoriale.
CEEP se profileaza vizibil ca Patronatul sectorului public, atât la nivel sectorial cat și intersectorial, niveluri ale
caror viziuni se intãresc reciproc.
Clarificarea formalizarii în administraţia publica centrala
În ciuda schimbului periodic de opinii din ultimul deceniu și a numãrului de rapoarte privind dialogul social UE,
TUNED este convinsa cã o serie de neînţelegeri rãmân asupra a ceea ce implica in mod real formalizarea.

• Recunoașterea și implicarea în procesul decizional al UE
În conformitate cu articolul 138 din tratatele CE, formalizarea dialogului social ar însemna recunoasterea politica
și legalã de cãtre instituţiile UE, a administratiei publice centrale ca sector cu drepturi depline. Aceasta ar impune
Comisiei sã ne informeze și sã ne consulte cu privire la iniţiativele cu efecte asupra sectorului nostru. Acest fapt
nu ar atrage dupã sine obligaţia de a negocia, dar ar presupune rãspunderea solidara la consultare. Fie cã ne place
sau nu, integrarea în UE are un impact evident asupra administraţiilor centrale de stat. Opinia noastra este cã
avem de câștigat mai mult fiind în interiorul procesului decizional UE, decat in afara lui. În orice caz dezvoltarea
la nivelul UE nu este și nu va fi împiedicatã de o structura informala; este adevarat si ca formalizarea nu va duce
în mod necesar la mai multe iniţiative conduse de Comisie în sectorul nostru de activitate. Tratatul de la Lisabona,
în cazul în care va fi ratificat, va include noi dispoziţii privind Serviciile de interes general, cooperarea
administrativa și dialogul social. Un numãr de subiecţi ar beneficia de un dialog social formal, cum ar fi:
√ Iniţiative legate de administraţiile publice; de exemplu: punerea în aplicare a serviciilor în Directiva
privind piaţa internã; o mai bunã reglementare a agendei publice; agenda finanţelor publice de calitate; anticiparea
aplicarii articolelor Tratatului de la Lisabona privind cooperarea administrativã și Dialogul social
√ Influenţarea conţinutului directivelor sociale, dezbãtute în prezent în Parlament și Consiliu: Revizuirea
directivei privind maternitatea; Directiva privind lupta împotriva discriminãrii în accesul la bunuri și servicii
(inclusiv servicii publice)
√ Reactia în agendele sectoriale si trans-sectoriale: crize economice mondiale; îmbãtrânirea societãţii
√ Implementarea intelegerilor inter-sectoriale, cum ar fi intelegerea asupra concediului pentru creșterea
copilului - revizuit recent (2009) si evaluarea implementarilor acordurilor din trecut, cum ar fi munca la distanţã,
cu timp parţial, contracte pe duratã determinatã, etc.
√ Rãspunderea la Comunicãrile Comisiei în așteptare, de exemplu, dialogul social sectorial; ghid pe
criterii sociale în achiziţiile publice (în prezent, finalizat cu propuneri de la sindicate)

• Dialogul social inter-sectorial și dialogul social sectorial: relaţia complementarã
În prezent, organizaţiile recunoscute ale partenerilor sociali la nivel trans-sectorial sunt ETUC pentru a sindicate
și Business Europe (sectorul privat), CEEP (public-privat) și UEAPME (IMM-uri) pentru angajatori. Ca membru
al ETUC, EPSU ia parte la dialogul social inter-sectorial; același lucru este valabil pentru 7 administraţii afiliate
la CEEP (Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, Olanda, Suedia și Marea Britanie).
Unii membri EUPAN considera, referitor la implicarea lor în dialogul social inter-sectorial, ca aportul CEEP este
suficient pentru a apãra interesul lor sectorial. Acest lucru este in contradictie evidenta cu eforturile permanente
ale CEEP de a dezvolta comitetele sectoriale de dialog social, în paralel cu lucrãrile sale la nivel trans-sectorial.
De asemenea, contrasteazã cu majoritatea relaţiilor sociale la nivel naţional din UE, constând atât in dialogul
social sectorial cat si inter-sectorial (în plus faţã de locul de muncã/nivelurile locale). Întreprinderile și unele
servicii publice (locale și regionale, spitale, servicii poștale ...), cum ar fi organizaţii care reprezintã lucrãtori, sunt
în mare mãsurã afiliate la federatii, organizate în conformitate cu sectorul lor de activitate. Obiectivul principal
este sã adapteze sau sã completeze acorduri inter-sectoriale la nevoile specifice ale unui anumit sector și sa
dezvolte o abordare proactivã privind condiţiile de muncã și de organizare a muncii intr-un anumit sector.

• Finanţare, birocraţie, eficacitate
În conformitate cu articolul 138 din Tratatele CE, formalizarea ar asigura acces la suport financiar corespunzator
pentru management și activitate. În practicã, aceasta ar însemna disponibilitatea de finanţare din partea UE pentru
sãlile de reuniune (la Bruxelles), traducere și interpretare, cheltuieli de cãlãtorie și cazare pentru maxim 54
delegati EUPAN și TUNED (cu limitari pentru grupuri de lucru). Comisia ar fi insarcinata cu trimiterea
invitaţiilor de întâlnire pentru partenerii sociali, logistica și interpretare. Aceasta ar însemna o simplificare a
procedurilor birocratice pentru EUPAN și TUNED care vor fi în mãsurã foloseasca timpul pentru conţinut, mai
degrabã decât pentru probleme organizatorice. Finanţarea este importantã nu numai pentru TUNED, ci și pentru
membrii EUPAN. Aceasta ar atenua costurile și sarcinile administrative pe care fiecare președinţie a UE trebuie
sã le suporte pentru organizarea de reuniuni de dialog social. Aceasta ar îmbunãtãţi de asemenea calitatea
dialogului dintre TUNED și EUPAN prin interpretarea în diferite limbi UE, alegerea acestora urmand sa fie
agreata de ambele pãrţi.

• Autonomie și flexibilitate
Un principiu de bazã al dialogului social este autonomia partenerilor sociali în ceea ce priveste subiectele,
instrumentele, rezultatele si metodologia. Formalizarea garanteaza cã ambele pãrţi, ca parteneri egali, sunt libere
sã defineascã prioritãţile, programul de lucru și instrumentele cele mai adecvate în funcţie de rezultatele urmarite,
de exemplu, declaraţii, recomandãri, avize, studii, linii directoare, acorduri, etc. De notat, articolul 137 din
Tratatul Comisiei Europene4 prevede o listã de subiecte doar în caz de acorduri obligatorii care trebuie sã fie
transpuse în directive; ne rezervam libertatea de a discuta despre alte subiecte si ar trebui sã ne dorim acest lucru.
Spectrul larg al instrumentelor de dialog social asigurã un nivel corespunzator de flexibilitate. În același timp
posibilitatea de a negocia acorduri obligatorii nu ar trebui sã fie privita ca o experienţa irelevanta, atata timp cat în
alte sectoare se pare cã este foarte rar intalnita.

• Natura informala a EUPAN
Formalizarea nu implicã si formalizarea structurilor existente in EUPAN, tot ceea ce este necesar este o Structura
(platforma) formala a patronatelor, care ar putea fi legate de EUPAN, dar nu trebuie sã se opreasca numai la
EUPAN. În funcţie de viitoarea structura patronala, formatul existent al EUPAN și al grupurilor de lucru poate si,
de fapt ar trebui, sã rãmânã intact iar membrii sãi ar trebui sa si-l accepte asa. In orice caz, noi vom încuraja
legãturile dintre grupurile de lucru pe dialog social și grupurile de lucru EUPAN, asa cum TUNED face deja cu
structurile sale proprii, din motive de coerenţã și consecvenţã.

• Centralizarea, descentralizarea
Inţelegem cã unii membri EUPAN sunt îngrijorati de faptul cã un dialog social sectorial la nivelul UE va
recentraliza un proces de dialog social pe care multe guverne s-au chinuit sã-l descentralizeze (în unele cazuri, cu
sprijinul sindicatelor, în altele fãrã). Oricum dialogul social este în curs de dezvoltare cu privire la analiza
comunã, principii comune, standarde sociale minime, cadre legislative, fie pe teme la alegerea proprie, fie ca
rãspuns la iniţiativele UE, linii directoare nedetaliate privind condiţiile de muncã sau de organizare a muncii întrun anumit sector. Bazat pe un proces democratic și diseminarea de bune practici, rezultatele dialogului social UE,
in realitate, ajuta la protectia câștigurilor la nivel naţional si nu la periclitarea lor.
Pentru a încheia, TUNED este dispusã și pregatita pentru formalizare. Începând de azi, în așteptarea rezultatului
evaluarii de cãtre managementul Ramböll, pãrerea noastrã este cã TUNED nu are nevoie sã fie "testat" mai
departe. Noi, cu toate acestea, considerãm cã structura unei platforme patronale pentru administraţiile centrale
este obiectivul pe care ar trebui focusata atentia în cazul în care se doreste identificarea unei soluţii satisfãcãtoare.
În prezent, nici EUPAN nici CEEP nu pot oferi pe cont propriu o organizatie structurata si reprezentativa pentru
administraţiile publice centrale, o posibilã soluţie putand fi, prin urmare, o combinaţie a celor douã.

Invitam Directorii generali ai UE din administraţia publicã, sa incurajeze discuţiile dintre EUPAN,
Comisie și CEEP pe linia celei mai avantajoase alternative pentru stabilirea platformei patronale, pe
baza exemplelor din alte sectoare. Astfel, un grup comun de lucru si reprezentativ ar putea fi infiintat
cât mai curând posibil.
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_______________________________________________________
1) EPSU este Federaţia Europeanã a Sindicatelor din Serviciile Publice, membru al CES.
CESI este Confederaţia Europeanã a Sindicatelor Independente.
EUROFEDOP a devenit membru al CESI în 2008.
Acordul de cooperare între EPSU și CESI prevede o delegaţie sindicala comuna pe baza majoritãţii criteriilor naţionale de reprezentativitate.
TUNED care are membri în administraţiile din toate statele membre UE, cu excepţia Sloveniei.
2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en
3) informaţii suplimentare http://www.hope.be/03activities/humanresources-socialdialogue.html
4) Pentru textul integral al acestui articol, vã rugãm sã consultaţi http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_325/c_32520021224en00010184.pdf
5) peste 300 de texte comune sectoriale la nivelul UE, doar cateva sunt acorduri obligatorii transpuse în directivele UE (sectorul transporturi, în curând în
sectorul spitalicesc)

