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FORKORTELSER FORMÅL MED HÅNDBOGEN 

Hvorfor denne håndbog? 
Denne håndbog blev udviklet inden for rammerne af det 

fælles 2018-2020 CEMR EPSU-projekt om lokalisering 

af Det Europæiske Semester1 og har til formål at hjælpe 

arbejdsmarkedets parter i den lokale og regionale 

myndighedssektor med at deltage i processen med Det 

Europæiske Semester. Dets mål er at drage erfaringerne 

fra projektet og give vejledning til lokale og regionale 

myndigheder (LRG) og arbejdsmarkedets parter i LRG-

sektoren om, hvordan man strukturerer og forbedrer deres 

engagement i Det Europæiske Semester. Dette illustreres i 

tråd med de forskellige faser i semesterprocessen.

Hvorfor er det europæiske semester 
vigtigt for de lokale og regionale 
arbejdsmarkeders parter?
Siden 2010 har det europæiske semester til formål at sikre, at 

de nationale økonomiske, finansielle, beskæftigelsesmæssige 

og sociale politikker koordineres på en effektiv og systematisk 

måde på europæisk og nationalt niveau. Semestret er en årlig 

cyklus af politiske interaktioner, der involverer de europæiske 

institutioner, nationale regeringer, arbejdsmarkedets parter 

og andre interessenter på EU og nationalt plan. Alle EU-

medlemsstater deltager i den politiske koordinationscyklus 

for det europæiske semester. Det Europæiske Semester er 

ikke kun en dialogproces om økonomiske eller finansielle 

spørgsmål, det inkluderer en lang række politikker og vil 

blive endnu bredere i fremtiden med inddragelse af mål for 

bæredygtig udvikling.

Semestret har en stærk lokal og regional dimension. Det 

drejer sig direkte om forholdet mellem de centrale og lokale 

og regionale myndigheder såvel som de politikområder, 

hvor de regionale / lokale myndigheder spiller en nøglerolle 

(såsom offentlige finanser, beskatning, sundhed og social 

pleje, uddannelse, miljø osv)2, samt potentielt indflydelse på 

arbejdsvilkårene for arbejdstagere i den lokale og regionale 

regeringssektor. Generelt konstaterede Regionsudvalgets 

analyse3 at i 2019 blev 137 underanbefalinger i landespecifikke 

henstillinger enten direkte/indirekte rettet til LRA'er eller havde 

en territoriel virkning, op fra 120 i 2018. Disse territorierelaterede 

CSR'er repræsenterer 62 % af alle CSR'er. Semesteret har 

opfordret til en række reformer, fx aktioner til forbedring af 

udgifterne på tværs af regeringsniveauer samt til at forbedre 

koordinering og effektivitet mellem regeringsniveauer. Efter 

2020 forventes gennemførelsen af EU-midler også at forbinde 

stærkere med semesterets retningslinjer, som også kan have 

en mere direkte indvirkning på LRG-sektoren, for så vidt som 

der bruges EU-strukturfonde. 

I Finland har der været en indflydelse 

fra tre centrale CSR'er på LRG-sektoren, 

dvs. skattejustering og reduktion af gæld; 

tilpasning af lønningerne til produktiviteten; 

og omkostningseffektiviteten af sociale og 

sundhedsydelser. Selv om de oprindelige 

reformprocesser om disse spørgsmål ikke stammede fra CSR, 

men kom fra regeringsprogrammer, der havde til formål at 

finde en bedre balance for de offentlige finanser, gav CSR’erne 

yderligere drivkraft og hævede påståeligvis reformprocesserne. 

Som det eneste nordiske land i euro-området har virkningen 

af CSR’er været større. For at adressere CSR om forbedring af 

omkostningseffektiviteten af sociale og sundhedsydelser (som 

allerede havde været på dagsordenen for de nationale politiske 

beslutningstagere i over 10 år) finder en storstilet omlægning af 

lokale og regionale myndigheder sted.

Også i Litauen, er semesterprioriteterne, 

som f.eks. reduktion af fattigdomsniveauet 

og sociale uligheder, meget fast knyttet 

til de lokale regeringspartners politiske 

mål. De landespecifikke henstillinger til 

reduktion af regionale og lokale forskelle, 

effektiviteten af aktive arbejdsmarkedspolitikker, sundheds- 

og uddannelsespolitikker samt handlinger til forbedring af 

Litauens demografiske situation betragtes ligeledes som 

direkte relateret til kommunernes rolle.

1  More information about the project: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_
European_Semester.pdf 
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-
and-regional-government

2  The roles and responsibilities of local and regional government differ in the Member States.  
For more information, see for example Council of European Municipalities and Regions, Local 
and Regional Government in Europe: Structures and Competences, 2016:  
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

3   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx

AGS

ASGS

CSR

DG

EC

ES

ESO

JER

LRG

NRP

Annual Growth Survey (Årlig vækstundersøgelse)

Annual Sustainable Growth Strategy (Årlig strategi for bæredygtig vækst)

Country Specific Recommendations (Landespecifikke henstillinger)

Directorate General (Generaldirektoratet)

European Commission (Europa-Kommissionen)

European Semester (Det Europæiske Semester)

European Semester Officer (Europæisk semesters embedsmand)

Joint Employment Report (Fælles beskæftigelsesrapport)

Local and regional government (Lokale og regionale myndigheder)

National Reform Programmes (Nationale reformprogrammer)

https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_European_Semester.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_European_Semester.pdf
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-and-regional-government
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-and-regional-government
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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BEVIDSTGØRELSE OG 
KAPACITETSOPBYGNING

1

A
rbejdsmarkedets parter kunne helt sikkert 

samarbejde stærkt med de vigtigste interessenter, 
der koordinerer semesterprocessen i deres land.  

            Disse er de vigtigste:  

•   På centralt administrationsniveau koordinerer et 

ministerium semesterprocessen for den nationale 

regering. For eksempel har det ansvaret for forberedelse 

og gennemførelse af det nationale reformprogram (se også 

nedenfor). Det er ofte økonomi- eller finansministeriet eller 

premierministerens kontor, der leder semesterprocessen 

med flere eller færre (afhængigt af landet) input fra andre 

ministerier, såsom beskæftigelse og sociale anliggender, 

miljø, retfærdighed osv. For at konstatere de vigtigste 

ansvarsområder på nationalt plan og den bedste måde 

at blive involveret på, er det som regel nemmest at 

komme i kontakt med regeringsrepræsentanterne, som 

arbejdsmarkedets parter normalt samarbejder med;  

I Danmark er LRG-arbejdsmarkedets parter 

involveret gennem: 

•   Kontaktudvalget for 2020-strategien: Kontaktudvalget 

ledes af Udenrigsministeriet og giver et overordnet 

overblik over ES-processer og -politikker og hjælper med 

at give et billede af, hvad der kan forventes i hele ES-

perioden på årsbasis. Kontaktudvalget mødes fire gange 

årligt med relevante interessentorganisationer, der er 

bredere end blot arbejdsmarkedets parter og dækker alle 

relevante politikområder. Dagsordenen for udvalgsmøder 

varierer for eksempel mellem den nationale evne til at 

nå målene for 2020-strategien, ES samt den generelle 

politiske situation i EU. Dette inkluderer diskussionen af 

temaer som Europas fremtid og Brexit.

   •   de europæiske særlige udvalg: mere detaljerede debatter 

om specifikke politikområder finder sted i EU's særlige 

udvalg, der er organiseret i hvert ministeriums regi. 

Disse omhandler EU-politiske spørgsmål (f.eks. udkast 

til ny lovgivning) samt landespecifikke 

henstillinger (CSR) og nationale 

reformprogrammer (NRP) -politikker, 

der falder ind under deres specifikke beføjelse. De er 

knyttet til rådsmøder (2-8 møder om året forud for Rådets 

møde). I disse udvalgsmøder er arbejdsmarkedets 

parter repræsenteret af politikeksperter. 

   •   Høringer arrangeret af Udenrigsministeriet om 

NRP, konvergensprogrammet og landets rapport. 

Arbejdsmarkedets parter kan afgive udtalelser om den 

eksisterende politik, og hvordan dette skal ændres. 

Derudover leverer arbejdsmarkedets parter ofte 

skriftlige bidrag, der indsender deres synspunkter i 

dette format.

•   Europa-Kommissionens delegation i dit land4 er også 

en vigtig aktør i semesterprocessen og har en bestemt 

medarbejder tildelt til at føre tilsyn med processen - den 

såkaldte semesters embedsmand;  

•    I de fleste lande deltager arbejdsmarkedets parter på 
tværs af sektorerne allerede i semesterprocessen, så 

det er værd at undersøge med de nationale fagforeninger 

og vigtigste arbejdsgiverorganisationer potentialet for 

yderligere inddragelse af LRG-arbejdsmarkedets parter. 

Projektudvekslinger viste, at dette engagement med succes 

kunne involvere flere handlinger:

•   Lære at kende og skabe hurtig kontakt med de nationale 

ministerier og embedsmænd i det europæiske semester 

i EU-delegationerne personligt. I de lande, hvor der 

ikke er europæiske semesterspecifikke strukturer, 

eller LRG-partnerne ikke er en del af dem, kunne LRG-

arbejdsmarkedets parter tage initiativet og henvende 

sig til de relevante embedsmænd og dermed begynde 

at opbygge forbindelserne med de relevante nationale 

ministerier; 

•   Tilsvarende er det vigtigt at lære det europæiske 

semesters embedsmænd at kende i EU-delegationerne, 

da de måske ikke er opmærksomme på LRG-partnerne. 

Dette er ikke kun nyttigt i sig selv, men semesterets 

embedsmænd kan også hjælpe med at arrangere møder 

med alle DG’er for at møde skrivebordspersonale med 

ansvar for et specifikt land;

•   Inviterer dem til din organisations begivenheder, 

diskussioner og andre udvekslinger, så de bliver 

opmærksomme på din organisations mission, dagsorden 

og dine anliggender;

•   Drøftelse og aftale med de nationale embedsmænd 

og embedsmænd i Det Europæiske Semester i EU-

delegationerne om, hvordan din organisation kunne 

deltage konkret i semesterprocessen, på hvilke punkter, 

hvilke møder og hvilken tilstand (mundtligt/skriftlige 

indlæg) - se også nedenfor;  

•   Deltagelse i regelmæssig udveksling med relevante 

nationale organer med ansvar for forskellige aspekter af 

semesteret;

•   Organisering af træning og bevidstgørelsesaktiviteter 

om semesteret i din organisation for at skabe yderligere 

viden om de vigtigste aspekter af semesteret internt. 

Arbejdsmarkedets parter bør tage mere ansvar i 

deres egne organisationer for at informere ledelsen 

og kollegerne om ES-processen, dens indhold og 

hvordan den kan bruges som et redskab til at fremme 

LRG-dagsordenen i deres lande. Oplysning om 

vigtigheden af disse processer er kritisk, fordi input 

til Det Europæiske Semester har tendens til at kræve 

ekspertise og samarbejde på tværs af forskellige dele 

af LRG-tjenesterne. Opbygning af kapacitet med hensyn 

til processer i Det Europæiske Semester er også særlig 

relevant i lande, hvor bevidstheden i øjeblikket er lav, 

og arbejdsmarkedets parters inddragelse i nationale 

politiske processer generelt er mere begrænset. Således 

kan bevidstgørelsesaktiviteter og kapacitetsopbygning i 

denne forbindelse lette og fremskynde sådanne interne 

høringsprocesser;

•   Opbygning af alliancer med andre af arbejdsmarkedets 

parter i LRG-sektoren og uden for: det er værd at investere 

i at opbygge og arbejde sammen i stærke alliancer, 

der samler organisationer, der deler fælles værdier og 

anliggender fra arbejdsmarkedets parter i LRG. 

I Frankrig findes der i øjeblikket de 

formelle strukturer for høring under det 

nationale beskæftigelsesministerium, 

hvor semesterspørgsmål drøftes 

direkte 2-3 gange om året, for 

eksempel ved præsentationen af landerapporten 

og drøftelsen af NRP. Fra fagforeningssiden deltager 

de tre største fagforeninger med en person, der 

repræsenterer hvert forbund og præsenterer 

fagforeningernes synspunkter på de modtagne 

dokumenter. Arbejdsmarkedets parter høres 

i Udvalget om Social Dialog i Europæiske og 

Internationale Anliggender (CDSEI), der er under 

ministeriet for beskæftigelse. Oprettet i 1998 af 

den franske regering inden for rammerne af den 

europæiske beskæftigelsesstrategi (EES), består dette 

trepartsudvalg af repræsentanter for ministerierne 

med ansvar for arbejdsmarked, økonomi og eksterne 

anliggender og repræsentanter for arbejdsgiver- og 

arbejdstagerorganisationer. Arbejdsmarkedets parter 

på højeste niveau konsulteres om indholdet af NRP fra 

den nationale regering og kan sende deres skriftlige 

bidrag, der derefter bliver knyttet til NRP. 

4  See the list of EC delegations: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_en

PART

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en


I Italien foregår involveringen 

af arbejdsmarkedets parter i 

ES-processen hovedsagelig 

via de nationale forbund. På 

fagforeningssiden deltager de tre 

største fagforeninger i EU-

LO
K

A
L

IS
E

R
IN

G
 A

F
 D

E
T

 E
U

R
O

P
Æ

IS
K

E
 S

E
M

E
S

T
E

R

98

LRG-arbejdsmarkedets parter kunne således bruge den 

eksisterende semesterproces mere aktivt til at overveje, 

hvordan man bedst kan bruge processen til at sikre, 

at arbejdsmarkedets parters synspunkter høres af den 

nationale regering ved vedtagelsen af centrale reformer og 

beslutningstagning:  

•   For at tage et skridt tilbage kunne LRG-arbejdsmarkedets 

parter konkret finde 1-2 problemer, hvor både arbejdsgiver- 

og arbejdstagerrepræsentanter er enige om de fælles 

problemer og fælles løsninger og bruger en fælles tilgang 

i den europæiske semesterproces over for den nationale 

regering. Eksemplet på børnepasningsudfordringer og 

tilgængelige løsninger blev nævnt i denne henseende, 

da dette er et kerneemne, der berøres af mange LRG'er i 

mange europæiske lande;

 

•   For at tage et skridt fremad bør arbejdsmarkedets parter 

i LRG overveje, hvilke centrale udfordringer, der skal 

løses i den europæiske semesterproces inden for de 

næste 1-3 år og bruge denne analyse til at fastlægge 

semesterdagsordenen i deres lande. Dette ville også 

gøre det muligt for arbejdsmarkedets parter at være mere 

proaktive i den europæiske semesterproces.

Det overordnede mål er ikke kun at være involveret i 

engangskonsultationer, men at opbygge stærke strukturerede 

dialogplatforme, hvor interessenter regelmæssigt mødes 

med centralregeringen og EU-repræsentanter for at diskutere 

fremskridt med hensyn til semesterets prioriteringer, 

give konkrete input og foreslå nye aktioner, samt være 

meningsfulde partnere i implementeringen. Som nævnt 

ovenfor, i lande, hvor involveringen af arbejdsmarkedets 

parter i øjeblikket er mere begrænset, kan disse processer 

endda bruges som gearing til at sikre mere regelmæssigt 

engagement i relevante nationale politiske debatter. 

Arbejdsmarkedets parter i LRG-sektoren kunne blive 

yderligere involveret i semesterprocessens særlige punkter 

i i løbet af året. 

FORBEREDELSESFASE  
(NOVEMBER-MARTS)

D
ette er en vigtig fase for at påvirke landrapporterne og 
derefter indholdet af den årlige vækstundersøgelse 
(siden 2019 den årlige strategi for bæredygtig 

vækst), den fælles beskæftigelsesrapport og den berørte 
varslingsmekanisme.  

For hvert land offentliggør Kommissionen i februar 
landerapporter, der fremlægger en vurdering af landets 
fremskridt og nye reformprioriteter for hver medlemsstat5. 
Rapporterne dækker alle områder af makroøkonomisk eller 
social betydning og gør status over landets budgetsituation. 
Kommissionens vurdering er baseret på den fælles analyse 
af et tværfagligt team af landeanalytikere af alle relevante 
foranstaltninger, som landet har truffet eller annonceret, 
krydskontrolleret mod en horisontal evalueringsramme 
pr. politikområde. Da reformfremskridt ofte ikke er direkte 
målbart, og omfanget af udfordringer adskiller sig for hvert 
land, er fremskridtsvurderingen for det meste kvalitativ. De 
vurderer også de fremskridt, som hvert EU-land har gjort 
med hensyn til at tackle de spørgsmål, der blev identificeret 
i det foregående års EU-henstillinger. En ny udvikling i 
landerapporten fra 2019 er bilaget, der identificerer de 
vigtigste investeringsbehov i medlemsstaterne, som også 
giver forbindelsen mellem semesterprocessen og den 
fremtidige programmering af samhørighedspolitikken efter 
2021. 

Inden udarbejdelsen af landerapporter i februar, 
dvs. i december-januar, foretager Kommissionen 
undersøgelsesmissioner i medlemsstaterne for at forstå 
den nationale situation. Her kunne LRG-arbejdsmarkedets 
parter give deres input til at påvirke Kommissionens analyse 
af landerapporterne ved at:

•   Anmode via EU-delegationssemesterets embedsmand om 
bilaterale møder med EU-undersøgelsesmissionerne til 
hovedstæderne og forelægge anliggender og analyse af 
arbejdsmarkedets parter om de vigtigste reformprioriteter;  

•   Identificere de vigtigste reformprioriteter ud fra LRG-
arbejdsmarkedets partnerperspektiv og formidle disse 
til EU-undersøgelsesmissioner, så landespecifikke 
henstillinger også afspejler prioriteringerne for LRG-
arbejdsmarkedets parter; 

•   Præsentere, når landerapporten frigives, denne for 
interessenterne i hovedstaden, og LRG-arbejdsmarkedets 
parter kunne deltage i sådanne møder for at drøfte 
landerapporten og dele deres synspunkter på den 
forelagte analyse. Dette er vigtigt, da det kan have både 
budgetmæssige og politiske konsekvenser for LRG-
sektoren;This is important as it can have budgetary as well 
as policy implications for the LRG sector;

•   Når landerapporter foreligger, kunne LRG-
arbejdsmarkedets parter bruge deres konklusioner som 
grundlag for yderligere drøftelser med centralregeringen 
i implementeringsfasen nedenfor. Landerapporter er en 
nyttig informationskilde, der afstikker en klar retning og 
en ekstern oversigt over hvilke nationale prioriteter, der 
er væsentlige og dermed er med til at reflektere over 
reformprocessen.

I Spanien samarbejder Europa-

Kommissionen med LRG-

arbejdsmarkedets parter i ES-

processen på flere måder. Ved 

udarbejdelsen af landerapporterne 

organiserer Kommissionens

5  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/analysis-phase_en

6  http://redinclusionsocial.es/LO
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2PART

I Estland er der rapporteret 

om lignende erfaringer. Her 

gennemføres regelmæssigt 

semesterrelaterede interaktioner 

med Europa-Kommissionen. 

Kommissionens delegation mødes

delegation de såkaldte undersøgelsesmissioner, 

hvor de også møder arbejdsmarkedets parter og 

LRG'er for at lytte til dem og forstå, hvordan de ser på 

politikkerne, og hvordan de overvejer gennemførelsen 

af CSR. LRG'er er også til stede i missionerne på højt 

niveau fra Bruxelles-baserede kommissærer eller 

generaldirektør såvel som i møderne med de andre 

nationale interessenter. Parallelt hermed arbejder EU-

delegationen og ES-officer i Spanien for at fremme 

dialog om ES-processen og opbygge ejerskab 

af de vigtigste nationale reformer på nationalt og 

regionalt niveau. Dette involverer regelmæssige 

møder med en række interessenter i hele landet samt 

præsentationer for universiteter og studerende. F.eks. 

deltager og forklarer EU-delegationen ES-processen 

i netværket af regionale repræsentanter “Red de 

inclusión social”6 (netværket om social integration), 

hvor møder finder sted to gange om året for at 

udveksle synspunkter og praksis mellem regionerne 

om udfordringerne ved social integration. Inden for 

rammerne af strukturreformtjenesten samarbejder EU 

med regionerne for at udvikle specifikke projekter og 

yde teknisk bistand.

med fagforeningen og arbejdsgiverforeningerne, og 

Kommissionens landerapport indeholder en betydelig 

mængde fingeraftryk fra arbejdsmarkedets parter.

delegationsmøderne og giver også input til EFS' 

arbejde om landrapporterne. For så vidt angår den 

nationale regering er det vigtigste tidspunkt for input 

af arbejdsmarkedets parter deltagelse i det italienske 

parlamentets høringer til vedtagelse af den årlige 

nationale budgetlov, som er den vigtigste lov, der 

skitserer de vigtigste reformer for de kommende år.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
http://redinclusionsocial.es/
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IMPLEMENTERINGSFASE  
(APRIL-JULI)

I 
implementeringsfase i april forelægger medlemsstaternes 
regeringer Kommissionen deres halvårs nationale 
reformprogrammer.7 De redegør for, hvordan målene 

for EU-strategier nås på nationalt niveau, hvilke nationale 
politikker, der vil blive implementeret, og hvordan EU's 
vejledning er taget i betragtning. Derudover præsenterer 
lande i euro-området deres stabilitetsprogram, som er en 
treårig budgetplan. Lande uden for euro-området præsenterer 
deres konvergensprogram, som også er en treårig budgetplan. 
Kommissionen vurderer planerne og foreslår, hvordan Rådet 
skal stemme om dem.

I maj leverer Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd 
landespecifik politisk rådgivning om generel økonomisk politik 
og budgetpolitik i form af landespecifikke henstillinger, der 
skal være fokus for reformer på nationalt plan. Anbefalingerne 
er et sæt handlinger, som hver medlemsstat skal tage i henhold 
til dens økonomiske og sociale resultater i det foregående 
år og med hensyn til gennemførelsen af prioriteter, der er 
fastlagt i AGS. CSR'er foreslås af Kommissionen baseret på en 
vurdering af udfordringerne, risiciene og de politiske huller i 
det pågældende land.

Her kunne LRG-arbejdsmarkedets parter påvirke 
centralregeringen i udarbejdelsen af de nationale 
reformprogrammer og vælge, hvordan de skal svare på 
landespecifikke henstillinger ved at:

•   Deltage i de eksisterende dialogstrukturer om 
udarbejdelse af nationale reformprogrammer - bilaterale 
og multilaterale arbejdsmarkedspartnermøder, specifikke 
semesterstrukturer og andre eksisterende dialogstrukturer 
- for at diskutere udkastet til indhold og retninger i NRP;

•   Gennemgå de CSR'er, der er udstedt til dit land af Europa-
Kommissionen, fremhæve huller og potentielt udfordre 
politiske forslag samt positive elementer;  

•   Tilvejebringe skriftlige indlæg om, hvordan de nationale 
reformprogrammer skal afspejle prioriteterne hos 
arbejdsmarkedets parter. Når en indsendelse eller et bidrag 
forberedes, er det vigtigt at stimulere debat i organisationer 
og helst på tværs af LRG-arbejdsmarkedets parter i dit 
land, analysere din nationale kontekst og udvikle en fælles 
holdning sammen fra LRG-perspektivet. Det betyder, at 
man udarbejder orienteringsnotater om indholdet og 
processerne og sørger for, at alle relevante parter er 
involveret i udviklingen af de nøglemeddelelser, som dine 
organisationer forsøger at fremlægge i fællesskab. Dette 
kan indebære at analysere den aktuelle situation i dit land 
(afspejle de vigtigste prioriterede LRG-arbejdsmarkedets 
partnere), se på de forventede vigtige tendenser og 
indvirkningen af de hidtidige semestres politiske beslutninger 
og opbygge enighed om de vigtigste politiske ændringer, 
som dine organisationer synes er nødvendige at medtage i 
semesterprocessen; 

•   Overveje, hvordan forpligtelserne i nationale 
reformprogrammer og svar på landespecifikke henstillinger 
kan påvirke LRG-arbejdsmarkedets parter.

7  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-
european-semester_en

I Letland og i Litauen 

understøttes deltagelse 

af lokale og regionale 

partnere i semesterpro-

cessen af de nationale 

sociale dialogprocesser. Især reguleres den årlige 

forhandlingsprocedure ved lov, for så vidt ethvert ud-

kast til lovgivningsmæssig retsakt, der berører de lo-

kale og regionale myndigheder, skal have en officiel 

udtalelse fra de lokale myndigheders foreninger. 

I Sverige organiseres deltagelse af 
LRG-arbejdsmarkedets parter gennem 
tematiske høringsfora vedrørende EU-
anliggender. Regeringen nedsatte 
referencegrupper (repræsentanter for 
ministeriet og centrale arbejdsmarkedets 
parter - på embedsmandsniveau), der mødes mindst tre 
gange om året. Der er forårsmødet om NRP (februar/marts), 
hvor landerapporten for Sverige offentliggøres. Så er der 
et sommermøde om CSR'er (maj/juni). Derudover finder 
der et efterårsmøde sted for at drøfte gennemførelsen af 
politikker knyttet til CSR i november efter præsentationen af 
det svenske budget (og tæt på præsentationen af den årlige 

vækstundersøgelse).

I Litauen institutionaliseres 

arbejdsmarkedets parter gennem 

Trepartsrådet (hvor forbundene på 

højeste niveau er repræsenteret). Da 

alle reformer, der er inkluderet i NRP 

(eller reformer, der

4. ANALYSE OG OPFØLGENDE FASE  
(AUGUST-OKTOBER)

I 
denne fase arbejder centralregeringerne med at 

gennemføre de nationale reformprogrammer og 

udarbejde udkastet til budgetplaner for det næste år. LRG-

arbejdsmarkedets parter kunne give input til denne proces 

gennem eksisterende dialog- og kommunikationskanaler 

og er sandsynligvis ansvarlige for gennemførelsen af nogle 

reformer. Europa-Kommissionen forbereder sin analyse til 

landerapporterne, og arbejdsmarkedets parter i LRG kan 

give deres input til denne proces gennem kontakter med 

semestrets embedsmænd i EU-delegationen. 

I Letland forekommer interaktionen 

gennem direkte forhandlinger 

med centralregeringen, hvor 

arbejdsmarkedets parter direkte giver 

deres mening om de særlige
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3 4PART PART

Yderligere information om  
Det Europæiske Semester  

Generel information:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/ 

Semesterinformation specifik for hvert land:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordina-
tion/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/

european-semester-your-country_en

implementerer CSR), tidligere er drøftet og godkendt 

af arbejdsmarkedets parter i Trepartsrådet, er de i 

stand til indirekte at påvirke de fleste reformer, der er 

planlagt i staten. I Litauen findes der ikke et specifikt 

informationsudvekslingssystem under udarbejdelsen af 

NRP.

aspekter, der diskuteres. Arbejdsmarkedets parter 

i Letland skal involveres i alle faser af processen, 

herunder drøftelsen af landerapporten, udvikling 

af det nationale reformprogram (i samarbejde med 

økonomiministeriet gennem skriftlige kommentarer 

og deltagelse i et inter-institutionelle møder) 

og landespecifikke henstillinger (for eksempel 

blev arbejdsmarkedets parter i 2019 bedt om at 

kommentere udkast til CSR, og deres synspunkter 

blev afspejlet i den endelige version). Fagforeningen 

på højeste niveau sender også en skriftlig rapport til 

ETUC, der derefter sendes til Europa-Kommissionen. 

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
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Det fælles projekt CEMR-ESPU "Lokalisering af Det Europæiske Semester" ser 
på nye måder til at etablere eller styrke eksisterende kanaler, der muliggør 

inddragelse af arbejdsmarkedets parter i den årlige mekanisme for Det 
Europæiske Semester. 

Det overordnede mål med dette projekt er at styrke de europæiske og 
nationale arbejdsmarkedspartneres rolle i lokale og regionale regeringer i 

beslutningsprocessen for Det Europæiske Semester og øge deres engagement i 
diskussionen om forskellige resultater fra semesteret - årlig vækstundersøgelse, 
landerapporter, nationale reformprogrammer og landespecifikke henstillinger - 
mere homogene i medlemsstaterne, mens man respekterer national praksis og 

funktioner.

Dette projekt modtager økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen, DG for 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, indkaldelse af forslag VP / 

2017/001.
www.ccre.org / www.epsu.org 

Leonardo Ebner
Policy officer –  

Employment and public services 

square de Meeûs 1, 1000 Brussels
+ 32 2 213 86 96

leonardo.ebner@ccre-cemr.org 
www.ccre.org
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