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SUTRUMPINIMAI VADOVO TIKSLAI 

Kodėl šis vadovas? 
Šis vadovas parengtas pagal bendrą 2018–2020 m. CEMR-

EPSU projektą, skirtą „Europos semestro lokalizavimui“1 ir 

yra skirtas padėti socialiniams partneriams ir vietinės bei 

regioninės valdžios sektoriui įsitraukti į Europos semestro 

procesą. Jo tikslas – pasimokyti iš projekto ir pateikti gairių 

vietinei ir regioninei valdžiai (VRV) bei VRV sektoriaus 

socialiniams partneriams, kaip struktūrizuoti ir padidinti jų 

įsitraukimą į Europos semestrą. Tai paaiškinama kartu su 

įvairiais semestro proceso etapais.

Kodėl Europos semestras yra svarbus 
vietinės ir regioninės valdžios 
socialiniams partneriams?
Nuo 2010 m. Europos semestras siekia užtikrinti, kad 

nacionalinė ekonominė, finansinė, užimtumo ir socialinė 

politika Europos ir valstybiniu lygmeniu būtų koordinuojama 

veiksmingai ir sistemingai. Semestras yra metinis politikos 

sąveikos ciklas, apimantis Europos institucijas, nacionalines 

valdžios institucijas, socialinius partnerius ir kitus ES bei 

nacionaliniu lygiu suinteresuotus subjektus. Visos ES 

valstybės narės dalyvauja Europos semestro politikos 

koordinavimo cikle. Europos semestras nėra tik dialogo 

procesas ekonominiais ar finansiniais klausimais – jis apima 

daugybę politikos sričių ir ateityje dar labiau išsiplės, nes dar 

apims ir tvaraus vystymosi tikslus.

Semestras turi didžiulę vietinę ir regioninę svarbą. Jis 

tiesiogiai susijęs su centrinės ir vietinės bei regioninės 

valdžios santykiais, taip pat su politikos sritimis, kuriose 

regioninė / vietinė valdžia atlieka pagrindinį vaidmenį 

(tokiose srityse kaip viešieji finansai, mokesčiai, sveikatos ir 

socialinė priežiūra, švietimas ir t. t.2, taip pat galimai daro įtaką 

darbuotojų darbo sąlygoms vietinės ir regioninės valdžios 

sektoriuje.  Bendrai vertinant, regionų komiteto analizė3 

parodė, kad 2019 m. 137 rekomendacijos iš konkrečių 

rekomendacijų šaliai buvo tiesiogiai / netiesiogiai skirtos 

VRV arba turėjo poveikį teritorijai, o 2018 m. – per 120. Šios 

su teritorija susijusios KRŠ sudarė 62 % visų KRŠ. Europos 

semestre raginama imtis įvairių reformų, pvz., veiksmų, 

skirtų sumažinti išlaidas įvairiose valdžiose lygmenyse, taip 

pat pagerinti skirtingų valdžios lygmenų koordinavimą ir 

efektyvumą. Planuojama po 2020 metų ES lėšas daug labiau 

susieti su Europos semestro gairėmis, o tai gali turėti dar 

didesnę tiesioginę įtaką VRV sektoriui, priklausomai nuo to, 

kiek ES struktūriniai fondai šių lėšų išnaudoja. 

Suomijoje VRV sektoriui poveikio turėjo trys 

pagrindinės KRŠ, t. y. fiskalinis koregavimas 

ir skolų mažinimas; atlyginimo pritaikymas 

pagal produktyvumą; socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų išlaidų efektyvumas. 

Nors pradiniai reformos procesai šioms 

problemoms spręsti atsirado ne iš KRŠ, o buvo nurodyti 

vyriausybės programose, skirtose rasti geresnį viešųjų 

finansų balansą, KRŠ suteikė papildomą stimulą ir tikėtinai 

pagreitino reformos procesus. KRŠ poveikis vienintelei 

šiaurinei šaliai euro zonoje buvo daug reikšmingesnis. Kad 

būtų įgyvendintos KRŠ dėl geresnio socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų išlaidų efektyvumo (šis punktas jau buvo 

valstybės politikos formuotojų dienotvarkėje ilgiau nei 10 

metų), imtasi didelio mąsto vietinės ir regioninės valdžios 

pertvarkymo.

Lietuvoje semestro prioritetai, pavyzdžiui, 

mažinant skurdo ir socialinės nelygybės 

lygį, taip pat labai tvirtai susiję su vietinės 

ir regioninės valdžios partnerių politikos 

tikslais. Konkrečios rekomendacijos šaliai, 

skirtos sumažinti regioninius ir lokaliuosius 

skirtumus, padidinti aktyvios darbo rinkos politikos, sveikatos 

priežiūros ir švietimo politikos efektyvumą, ir veiksmai, skirti 

pagerinti Lietuvos demografinę situaciją, taip pat tiesiogiai 

susiję su savivaldybių vaidmeniu.

1  Daugiau informacijos apie projektą: 
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  Vietinės ir regioninės valdžios vaidmenys ir atsakomybė skiriasi pagal valstybes nares.  Jei 
reikia daugiau informacijos, žr., pavyzdžiui, Europos savivaldybių ir regionų taryba, vietinių ir 
regioninių valdžios institucijų taryba Europoje: struktūros ir kompetencijos, 2016 m.  
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

3   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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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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ŽINOMUMO DIDINIMAS IR  
GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

1

Ž
inoma, socialiniai partneriai gali aktyviai bendradarbiauti 
su pagrindiniais suinteresuotais subjektais, 
koordinuodami savo šalyje semestro procesą.  

Tai, visų pirmą:  

•   Viena ministerija centrinės administracijos lygmeniu 

koordinuoja nacionalinės vyriausybės Europos semestro 

procesą. Pavyzdžiui, jos yra atsakingos už nacionalinės 

reformos programos (taip pat žiūrėti žemiau) parengimą 

ir įgyvendinimą. Dažniausiai Ekonomikos arba Finansų 

ministerija, arba Ministro Pirmininko kanceliarija vadovauja 

Europos semestro procesui, daugiau ar mažiau (priklauso 

nuo šalies) prisidedant kitoms ministerijoms, pavyzdžiui, 

Užimtumo ir socialinių reikalų, Aplinkosaugos, Teisingumo 

ir t. t. Siekiant užtikrinti pagrindinių atsakomybių 

nustatymą nacionaliniu lygmeniu ir rasti geriausią būdą 

įsitraukti, dažniausiai paprasčiausia yra susisiekti su 

valdžios atstovais, su kuriais įprastai dirba VRV socialiniai 

partneriai;  

Danijoje VRV socialiniai partneriai dalyvauja per:  

•   2020 m. strategijos ryšių komitetą – ryšių komitetui 

vadovauja Užsienio reikalų ministerija ir ji pateikia aukšto 

lygio ES procesų ir politikos apžvalgą bei padeda susidaryti 

įspūdį, ko galima tikėtis iš ES per vienų metų laikotarpį. 

Ryšių komitetas keturis kartus per metus susitinka 

su atitinkamomis suinteresuotomis organizacijomis, 

kurios yra daugiau nei tik socialiniai partneriai ir apima 

visas aktualiausias politikos sritis. Komiteto posėdžių 

darbotvarkės temos yra labai įvairios, pavyzdžiui, 

valstybės gebėjimas siekti 2020 m. strategijos tikslų, ES, 

taip pat bendra ES politinė situacija. Tai sudaro diskusijas 

tokiomis temomis kaip Europos ateitis ir „Brexit“.

•   Europos specialieji komitetai – išsamūs debatai apie 

specifines politikos sritis vyksta ES specialiuosiuose 

komitetuose, kurių organizavimą remia kiekviena 

ministerija. Šie komitetai dirba ES politikos reikalų 

srityje (pvz., rengia naujų įstatymų projektus), taip pat 

ruošia konkrečias rekomendacijas 

šalims (KRŠ) ir nacionalinės reformos 

programos (NRP) politiką, apimančią 

specifinę kompetenciją. Jie yra susiję 

su tarybos posėdžiais (2–8 posėdžiai per metus prieš 

tarybos posėdį). Tuose komitetų posėdžiuose socialinius 

partnerius atstovauja politikos ekspertai. 

•    Užsienio reikalų ministerija organizuoja svarstymus dėl 

NRP, konvergencijos programos ir šalies ataskaitos. 

Socialiniai partneriai gali pareikšti savo nuomonę apie 

esamą politiką ir patarti, kaip ją būtų galima pakeisti. 

Be to, socialiniai partneriai taip pat dažnai pateikia 

dokumentus raštu, juose tokiu būdu nurodydami savo 

požiūrį.

•   Semestro procese Europos Komisijos delegacija4 taip pat 

yra svarbus veikėjas ir turi konkretų personalo darbuotoją, 

skirta prižiūrėti procesą – vadinamąjį semestro pareigūną;  

•    Daugelyje šalių skirtingų sektorių socialiniai partneriai 
jau dalyvauja semestro procese, todėl verta paanalizuoti 

pagal nacionalinių profesinių sąjungų konfederacijų ir 

pagrindinių darbdavių organizacijų galimybes dėl VRV 

socialinių partnerių tolesnio dalyvavimo. 

Projektų mainai parodė, kad šis įsitraukimas galėtų sėkmingai 

apimti keletą veiksmų:

•   Susipažinti ir iš anksto asmeniškai pradėti bendrauti 

EB delegacijose su valstybinių ministerijų tarnautojais 

ir Europos semestro tarnautojais. Šalyse, kuriose nėra 

konkrečių Europos semestro institucijų arba VRV 

partneriai nėra jų dalis, VRV socialiniai partneriai gali imtis 

iniciatyvos ir kreiptis į atitinkamus pareigūnus ir tokiu 

būdu užmegzti santykius su atitinkamomis nacionalinėmis 

ministerijomis;  

•   Taip pat svarbu yra susipažinti su Europos semestro 

pareigūnais EK delegacijose, nes jie gali būti neinformuoti 

apie VRV partnerius. Tai ne tik įvairiapusiškai naudinga 

– semestro pareigūnas taip pat gali padėti surengti 

posėdžius su visais GD, kad administracijos tarnautojai 

galėtų įgyvendinti konkrečių šalių atsakomybes;

•   Pakviesti juos į savo organizacijos renginius, diskusijas 

ir kitus mainus, kad jie susipažintų su jūsų organizacijos 

misija, darbotvarke ir nuogąstavimais;

•   Diskutuoti ir su nacionalinės ministerijos tarnautojais 

bei Europos semestro pareigūnais EK delegacijose 

susitarti, kaip jūsų organizacija konkrečiai galėtų įsitraukti 

į semestro procesą, kada ir į kuriuos posėdžius atvyktų ir 

kokia būdu dalyvautų (žodžiu / raštu pateikti pareiškimus) 

– taip pat žr. žemiau; 

•   Dalyvauti reguliariuose mainuose su atitinkamomis 

nacionalinėmis organizacijomis, kurios yra atsakingos už 

atitinkamus semestro aspektus; 

•   Organizuoti mokymus ir žinomumo apie semestrą didinimo 

veiklas savo organizacijose siekiant viduje pagilinti 

žinias apie pagrindinius semestro aspektus. Socialiniai 

partneriai turėtų prisiimti daugiau atsakomybės savo 

pačių organizacijose informuodami vadovybę ir kolegas 

apie ES veiklą, jos turinį ir kaip ji gali būti  naudojama 

kaip įrankis, skirtas įgyvendinti VRV dienotvarkę savo 

šalyse. Žinomumo apie šių procesų svarbą didinimas yra 

ypač svarbus, nes įnašui į Europos semestrą yra būtinos 

kompetencijos ir bendradarbiavimas tarp skirtingų VRV 

tarnybų dalių. Taip pat gebėjimų stiprinimas dėl Europos 

semestro procesų yra ypač svarbus šalyse, kuriose šiuo 

metu žinomumas yra itin žemas, o socialinių partnerių 

įsitraukimas į nacionalinės politikos procesus apskritai yra 

labiau ribotas. Tokiu būdu žinomumo didinimas ir gebėjimų 

stiprinimas šioje srityje gali palengvinti ir pagreitinti šiuos 

vidinius konsultavimo procesus;

•   Kurti aljansus su kitais socialiniais partneriais VRV 

sektoriuje ir už jo ribų – tai vertinga investicija, kuria 

siekiama sukurti ir dirbti kartu stipriame aljanse bei suburti 

organizacijas, kurios dalinasi bendromis vertybėmis ir 

VRV socialinių partnerių problemomis. 

Šiuo metu Prancūzijoje formalios 

konsultacinės institucijos veikia  

Užimtumo ministerijos nurodymu, o 

semestro problemos yra tiesiogiai 

aptariamos 2–3 kartus per metus, 

pavyzdžiui, pristatant šalies ataskaitą ir aptariant 

NRP. Dalyvauja trys pagrindinės profesinių sąjungų 

konfederacijos iš profesinių sąjungų pusės, kai 

kiekvieną konfederaciją atstovauja vienas asmuo ir 

jis pristato profesinės sąjungos požiūrį apie gautus 

dokumentus. Socialinius partnerius konsultuoja 

Europos ir tarptautinių reikalų socialinio dialogo 

komitetas (ETRSDK), kuris yra pavaldus Užimtumo 

ministerijai. Šį trišalį komitetą 1998 m. įkūrė Prancūzijos 

Respublikos vyriausybė,  įgyvendindama Europos 

užimtumo strategijos (EUS) gaires, o šis trišalis 

komitetas susideda iš darbo, ekonomikos ir užsienio 

reikalų ministerijų atstovų bei darbdavio ir darbuotojų 

organizacijų atstovų. Nacionalinė vyriausybė 

konsultuoja aukščiausios reikšmės socialinius 

partnerius dėl NRP, kuri taip pat gali atsiųsti rašytinių 

pareiškimų, vėliau pridedamų prie NRP. 

4  Žr. EK delegacijų sąrašą: 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


Italijoje VRV socialinių partnerių 

įsitraukimas į ES procesą dažniausiai 

vykdomas per nacionalines 

konfederacijas. Iš profesinių sąjungos 

pusės EK delegacijos posėdžiuose 

dalyvauja trys pagrindinės profesinių 

sąjungų konfederacijos, kurios taip pat prisideda prie 

ETUC darbo, rengiant šalių ataskaitas. Kalbant apie 

nacionalinę valdžią, pagrindinis socialinių partnerių 

indėlio momentas yra dalyvavimas Italijos parlamento 

posėdžiuose, kuriuose yra priimamas metinio 

nacionalinio biudžeto įstatymas, kuris yra esminis 

įstatymas, nustatantis pagrindines ateinančių metų 

reformas.
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VRV socialiniai partneriai dėl šios priežasties turėtų naudoti 

esamą Europos semestro procesą daug aktyviau, kad galėtų 

nutarti, kaip geriausiai pritaikyti šį procesą siekiant užtikrinti, 

kad nacionalinė vyriausybė išgirstų socialinių partnerių 

nuomonę, imdamasi esminių reformų ir priimdama politinius 

sprendimus: 

•   VRV socialiniai partneriai, norėdami atsitraukti, turėtų 

rasti 1–2 konkrečias problemas, kai darbdaviai ir 

darbuotojų atstovai sutaria dėl bendrų problemų ir 

bendrų sprendimų, tada su nacionaline vyriausybe imtis 

bendros priemonės per Europos semestro procesą. Buvo 

minimi šiuo atveju vaikų priežiūros iššūkiai ir galimi šios 

problemos sprendimai, nes tai pagrindinė problema, su 

kuria susiduria daug VRV įvairiose Europos šalyse;

 

•   VRV socialiniai partneriai, norėdami užbėgti už akių, 

turėtų nuspręsti, kokios pagrindinės problemos turėtų 

būti sprendžiamos Europos semestro procese per 

kitus 1–3 metus ir pasinaudoti šia analize sudarant savo 

šalyje Europos semestro darbotvarkę. Tai paskatintų 

socialinius partnerius per Europos semestro procesą būti 

aktyvesnius.

Bendras tikslas – ne tik įsitraukti į vienkartines konsultacijas, 

bet sukurti stiprios struktūros dialogo platformas, kuriose 

suinteresuoti subjektai nuolat susitinka su centrine valdžia ir 

EK atstovais siekdami aptarti semestro prioritetų progresą, 

pateikti konkrečią informaciją ir pasiūlyti naujų veiksmų bei 

būti reikšmingais realizavimo partneriais. Kaip buvo paminėta 

anksčiau, šalyse, kuriose šiuo metu socialinių partnerių 

įsitraukimas yra ribotas, šie procesai gali būti naudojami 

kaip svertas, siekiant reguliaraus dalyvavimo aktualiuose 

nacionalinės politikos debatuose. 

Socialiniai partneriai VRV sektoriuje galėtų papildomai 
per visus metus dalyvauti tam tikruose semestro proceso 
aspektuose. 

PARUOŠIAMASIS ETAPAS 
(LAPKRITIS–KOVAS)

T
ai svarbus etapas, turintis įtakos šalies ataskaitoms, o 

vėliau ir metinės augimo apžvalgos, bendros užimtumo 

ataskaitos ir įspėjimo mechanizmo ataskaitos turiniui. 

Vasarį komisija publikuoja kiekvienos šalies ataskaitas, 

kuriose pateikia šalies progreso įvertinimą ir atsirandančių 

reformų prioritetus kiekvienai valstybei narei5. Ataskaitos 

apžvelgia visas makroekonomines sritis ir socialinę svarbą 

bei įvertina šalies biudžeto situaciją. Komisijos įvertinimas 

remiasi bendra tarpdisciplininės šalies analitikų grupės 

analize, kurioje panaudotos visos reikiamos priemonės, 

kurių šalis ėmėsi arba paskelbė, atlikus kryžminį patikrinimą 

pagal lygiagrečiojo vertinimo struktūrą kiekvienai politikos 

sričiai. Kadangi dažnai neįmanoma tiesiogiai įvertinti 

reformos pažangos, o iššūkių apimtis skirtingose šalyse 

skiriasi, pažangos įvertinimas daugiausiai yra kokybinis. Taip 

pat įvertinamas kiekvienos ES šalies pasiektas progresas, 

atsižvelgiant į praėjusių metų ES rekomendacijose nustatytas 

problemas. Naująją plėtrą 2019 m. šalies ataskaitoje sudaro 

priedas, kuriame yra nurodyti pagrindiniai investavimo 

poreikiai valstybėse narėse, taip pat joje yra įvardijamas 

ryšys tarp Europos semestro proceso ir sanglaudos politikos 

po 2021 m. tolimesnio planavimo. 

Prieš vasarį rengiant šalių ataskaitų projektus, komisija 

gruodį–sausį atlieka valstybėse narėse faktų paieškos 
užduotis, kad būtų galima suprasti nacionalinę situaciją. VRV 

socialiniai partneriai gali prisidėti prie veiklos ir tokiu būdu 

daryti įtaką komisijos šalies ataskaitų analizei šiais būdais:

•   Per EK delegacijos semestro tarnautoją pareikalauti 
sostinėms dvišalių posėdžių su EK faktų paieškos skyriais 
ir pristatyti VRV socialinių partnerių problemas ir analizę 

dėl pagrindinių reformų prioritetų;

•   Nustatyti pagrindinių reformų prioritetus iš VRV socialinių 
partnerių perspektyvos ir perduoti juos EK faktų paieškos 
skyriams, kad konkrečios rekomendacijos šaliai taip pat 

atspindėtų VRV socialinių partnerių prioritetus; 

•   Išleidus šalies ataskaitą, ji suinteresuotiems subjektams 
pristatoma sostinėje, o VRV socialiniai partneriai gali 
dalyvauti tokiuose posėdžiuose, kuriuose jie diskutuoja 
apie šalies ataskaitą ir dalinasi savo nuomone apie 
pristatytą analizę. Ši ataskaita yra svarbi, nes ji gali turėti 
poveikį VRV sektoriaus biudžetui ir politikos realizavimui;

•   Parengus šalies ataskaitas, VRV socialiniai partneriai 
kaip pagrindu gali remtis savo išvadomis per tolimesnes 
diskusijas su centrine valdžia dėl toliau aprašyto 
įgyvendinimo etapo. Šalies ataskaitos yra naudingas 
informacijos šaltinis, padedantis pasirinkti aiškią kryptį ir 
pateikiantis  nuomonę iš šalies apie tai, kokie nacionaliniai 
prioritetai yra svarbiausi, todėl tai geriau atsispindi per 
reformos procesą.

Ispanijoje Europos Komisija 

įvairiausiais būdais bendradarbiauja 

su VRV socialiniais partneriais per ES 

procesą. Rengiant šalies ataskaitas, 

komisijos delegacija organizuoja 

taip vadinamas faktų paieškos užduotis, kurių metu 

susitinkama su socialiniais partneriais ir VRV tam, 

kad juos išklausytų ir suprastų jų požiūrį į politiką ir 

KRŠ įgyvendinimą. VRV taip pat dalyvauja aukšto 

lygio Briuselio komisijos narių arba generalinio 

direktoriaus vykdomose misijose ir posėdžiuose su 

kitais nacionaliniais suinteresuotais subjektais.  Tuo 

pačiu metu EK delegacija ir semestro tarnautojas 

dirba Ispanijoje siekdamas paskatinti dialogą 

apie semestro procesą ir nustatyti atsakomybę už 

pagrindines nacionalines reformas valstybių ir regionų 

lygmeniu. Tai apima reguliarius susitikimus su įvairiais 

suinteresuotais subjektais visoje šalyje, taip pat 

pristatymus universitetams ir studentams. Pavyzdžiui, 

EK delegacija dalyvauja ir pristato semestro procesą 

regionų atstovų tinkle „Red de inclusión social“6 

(socialinės įtraukties tinklas), kurių posėdžiai vyksta 

du kartus per metus, per kuriuos regionai keičiasi 

nuomonėmis ir praktikomis apie socialinės įtraukties 

iššūkius. Pagal struktūrinės reformos tarnybos sistemą 

EK bendradarbiauja su regionais, siekdama plėtoti 

konkrečius projektus ir suteikti techninės pagalbos.

Estijoje pranešta apie panašią patirtį. 

Čia su semestru susijusi sąveika 

su Europos komisija yra vykdoma 

nuolat. Komisijos delegacija susitinka 

su profesinių sąjungų ir darbuotojų 

konfederacijomis, o į komisijos šalies 

ataskaitos rengimą įsitraukia daug socialinių partnerių.

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/E
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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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ĮGYVENDINIMO ETAPAS  
(BALANDIS–LIEPA)

V
alstybių narių vyriausybės per įgyvendinimo etapą 

balandį pateikia komisijai savo tarpines nacionalinių 
reformų programas.7 Nustatoma, kaip siekiama ES 

strategijos tikslų nacionaliniu lygmeniu, kokia nacionalinė 

politika bus įgyvendinta ir ar buvo atsižvelgta į ES gaires. Taip 

pat, euro zonos narės pristato savo stabilumo programas, 

kurios remiasi trijų metų biudžeto planu. Ne euro zonos 

narės pristato savo konvergencijos programas, kurios taip pat 

remiasi trijų metų biudžeto planu. Komisija numato planus ir 

pasiūlymus, kaip Taryba turėtų balsuoti šiais klausimais.

Europos Komisija ir Europos Taryba teikia gegužę šaliai 

nustatytas specialias politikos priemonių konsultacijas dėl 

bendros ekonominės politikos ir biudžeto politikos konkrečių 
rekomendacijų šaliai pavidalu, kurios turėtų sutelkti ties 

reformomis nacionaliniu lygiu. Rekomendacijos yra kiekvienai 

šaliai nariai parengtas veiksmų planas pagal socialinius ir 

ekonominius pasiekimus per paskutiniuosius metus ir pagal 

nustatytų MAA prioritetų įgyvendinimą. Komisija pateikia KRŠ, 

atsižvelgdama į iššūkių, rizikų ir politikos spragų vertinimą 

atitinkamoje šalyje. 

Čia VRV socialiniai partneriai gali daryti įtaką centrinei valdžiai 

nacionalinių reformų programų rengimo procese ir nuspręsti, 

kaip reaguoti į konkrečias rekomendacijas šaliai šiais būdais: 

•   Dalyvauti esamose dialogo struktūrose, rengiant nacionalines 

reformų programas – dvišaliuose ir daugiašaliuose socialinių 

partnerių posėdžiuose, konkrečiose Europos semestro 

institucijose ir kitose esamose dialogo institucijose, siekiant 

aptarti projekto turinį ir NRP kryptis.

•   Reikia peržiūrėti jūsų šaliai Europos Komisijos pateiktas 

KRŠ, atkreipti dėmesį į spragas ir galimai iššūkius keliančius 

politikos pasiūlymus, taip pat atsižvelgti ir į teigiamus 

aspektus;

•   Reikia pateikti rašytinius dokumentus, kuriuose nurodoma, 

kaip nacionalinės reformos programos turėtų atspindėti 

VRV socialinių partnerių prioritetus. Rengiant dokumentus 

arba prisidedant darbu, svarbu organizacijose ir tarp 

VRV socialinių partnerių skatinti visoje šalyje diskusijas, 

analizuoti valstybės kontekstą ir kartu plėtoti bendrą požiūrį 

iš VRV perspektyvos. Tai reiškia, kad turėtų būti rengiami 

informaciniai pranešimai apie turinį ir procesus, užtikrinant, 

kad visi suinteresuoti subjektai įsitrauktų į pagrindinių 

minčių, kurias jūsų organizacijos bando bendrai perteikti, 

plėtojimą. Tai gali apimti dabartinės situacijos jūsų šalyje 

analizę (apsvarstant pagrindinius VRV socialinių partnerių 

prioritetus), žvelgiant į pagrindines numanomas tendencijas 

ir ligšiolinio semestro politinių sprendimų poveikį bei 

bendro susitarimo dėl pagrindinių politikos pokyčių jūsų 

organizacijoje, kurie, jūsų nuomone, būtinai turi būti įtraukti į 

semestro procesą, paieškas; 

•   Nuspręsti, kaip įsitraukimas į nacionalinių reformos 

programas ir reakcijos į konkrečias rekomendacijas šaliai 

gali paveikti VRV socialinius partnerius. 

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

Latvijoje ir Lietuvoje 

prie vietinės ir regioninės 

valdžios partnerių daly-

vavimo semestro procese 

prisideda nacionaliniai 

socialinio dialogo procesai. Metinę derybų procedūrą 

ypač reguliuoja įstatymas, todėl bet kuriame teisinia-

me aktų projekte, turinčiame įtakos vietinei ir regionin-

ei valdžiai, turi būti pateikta vietinės valdžios asociacijų 

oficiali nuomonė. 

Švedijoje VRV socialinių partnerių 

dalyvavimas organizuojamas, vykdant 

teminius konsultacijų forumus, susijusius 

su ES reikalais. Valdžia įsteigė atskaitos 

grupes ( jas sudaro ministerijų ir centrinių 

socialinių partnerių atstovai valstybės tarnautojų lygmenyje), 

kurios susitinka bent tris kartus per metus. Pavasarį (vasarį / 

kovą) yra rengiamas posėdis dėl NRP, o kitas – paskelbus 

šalies ataskaitą, skirtą Švedijai. Vėliau vasarą (gegužę / birželį) 

vyksta vasaros posėdis dėl KRŠ. Be to, rudens posėdyje, kai 

jis surengiamas, diskutuojama apie politikos, susijusios su 

KRŠ, įgyvendinimą, o lapkritį pristatomas Švedijos biudžetas 

(artimas metinės augimo ataskaitos pristatymui).

Lietuvoje socialinių partnerių įsitraukimas 

yra oficialiai įtvirtinamas per trišalę tarybą 

(kai yra atstovaujamos aukščiausio 

lygio konfederacijos). Trišalėje taryboje 

socialiniai partneriai iš anksto apsvarsto 

ir patvirtina visas NRP apimančias reformas (arba KRŠ 

įgyvendinančias reformas), todėl jie  netiesiogiai gali 

daryti įtaką daugeliui šalyje suplanuotų reformų. Lietuvoje 

nėra konkrečios keitimosi informacija sistemos per NRP 

rengimo procesą.

ANALIZĖ IR TOLESNIS ETAPAS 
(RUGPJŪTIS–SPALIS)

Š
iame etape centrinė valdžia siekia įgyvendinti 

nacionalinės reformos programas ir ruošia biudžeto 

plano projektus kitiems metams. VRV socialiniai 

partneriai gali prisidėti prie šio proceso per esamus dialogo 

ir bendradarbiavimo kanalus ir iš tiesų yra atsakingi už kai 

kurių reformų įgyvendinimą. Europos komisija ruošia šalies 

ataskaitų analizę, o VRV socialiniai partneriai gali prisidėti 

šio proceso, bendraudami su semestro tarnautojais EK 

delegacijoje. 

Latvijoje bendravimas vyksta per 

tiesiogines derybas su centrine valdžia, 

kur socialiniai partneriai gali tiesiogiai 

išsakyti savo nuomonę apie tam tikrus 

diskutuotinus aspektus. Socialiniai 

partneriai Latvijoje turi dalyvauti visuose veiklos 

etapuose, įskaitant šalies ataskaitos svarstymą, 

nacionalinės reformų programos (bendradarbiaujant 

su Ekonomikos ministerija, kai partneriai pateikia 

pastabas raštu, ir dalyvaujant  tarpinstituciniuose 

posėdžiuose) ir konkrečiai rekomendacijų šaliai 

kūrimą (pavyzdžiui, 2019 m. socialiniai partneriai buvo 

paprašyti pakomentuoti KRŠ projektą, o į jų nuomonę 

buvo atsižvelgta rengiant galutinį dokumento 

variantą). Aukščiausio lygio profesinės sąjungos taip 

pat išsiunčia raštišką ataskaitą  ETUC, kuri vėliau 

persiunčiama Europos Komisijai. 
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Daugiau informacijos apie  
Europos semestrą  

Bendroji informacija
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/ 

Konkreti kiekvienai šaliai semestro informacija
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

 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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Bendrame ESRT-EVPS projekte „Europos semestro lokalizavimas“ ieškoma naujų 
būdų, kaip užmegzti arba sustiprinti esamas ryšius, kurie leistų socialiniams 

partneriams dalyvauti kasmetiniame Europos semestro mechanizme. 

Bendras šio projekto tikslas yra stiprinti Europos ir nacionalinių socialinių 
partnerių, priklausančių vietinei ir regioninei valdžiai, sprendimų priėmimo 
vaidmenį Europos semestro procese ir didinti jų įsitraukimą į diskusijas dėl 

skirtingų semestro rezultatų – metinėje augimo apžvalgoje, šalies ataskaitose, 
nacionalinėse reformų programose ir konkrečiose rekomendacijose šaliai – kurie 

būtų homogeniškesni visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į nacionalines 
praktikas ir funkcijas.

Šiam projektui finansinę paramą teikia Europos Komisija, Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties GD, kvietimas teikti pasiūlymus 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

http://www.ccre.org
http://www.epsu.org

