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ABBREVIATIONS MÅLEN MED HANDBOKEN

Varför denna handbok? 
Denna handbok utvecklades som del av ramverket i 
det gemensamma 2018-2020 CEMR-EPSU projektet i 
syfte att lokalisera den europeiska planeringsterminen1 
och är ämnad att underlätta för sociala partners i LRG-
sektorn (lokalt och regionalt styre) att engagera sig i den 
europeiska planeringsterminen. Målet är att ge lärdomar 
från projektet och vägleda det lokala och regionala styret 
(LRG) samt LRG-sektorns sociala partners rörande hur 
man kan strukturera och förhöja deras inblandning i den 
europeiska planeringsterminen. Detta illustreras i linje med 

planeringsterminens olika faser.  

Varför är den europeiska 
planeringsterminen viktig för sociala 
partners till lokalt och regionalt styre? 
Sedan 2010, ämnar den europeiska planeringsterminen 
säkerställa effektiv och systematisk samordning 
av nationalekonomisk-, finansiell-, sysselsättnings- 
och socialpolitik på europeisk och nationell nivå. 
Planeringsterminen är en cykel som återkommer varje år 
och består av politiska interaktioner, som inbegriper de 
europeiska institutionerna, regeringar, sociala partners 
och andra intressenter på EU- och statlig nivå. Alla EU:s 
medlemsstater deltar i den europeiska planeringsterminens 

politiska samordningscykel. Den europeiska 
planeringsterminen är inte bara en dialogprocess som rör 
ekonomiska och finansfrågor, utan har större politisk bredd 
och kommer breddas än mer framöver då man tar med 
hållbara utvecklingsmål. 

Planeringsterminen har en stark lokal och regional dimension. 
Den berör direkt relationen mellan centralt och lokalt samt 
regionalt styre såväl som politiska områden där regionalt/
lokalt har en avgörande roll (såsom offentliga finanser, 
taxering, hälso- och sjukvård, utbildning, miljön2, såväl som 
att den potentiellt kan påverka arbetsförhållandena för 
arbetare inom sektorn kommer och regioner. Sammantaget, 
avslöjade en analys av regionskommittén3 att år 2019, 
så adresserades 137 underrekommendationer av de 
landsspecifika rekommendationerna antingen direkt/indirekt 
till LRA:er alternativt hade en territoriell påverkan, vilket var 
en ökning från 120 år 2018. Dessa territoriekopplade CSR:er, 
utgör 62% av samtliga CSR:er. Planeringsterminen har krävt 
en rad reformer, t ex åtgärder för att förbättra investeringarna 
på olika styrningsnivåer, såväl som förbättring av samordning 
och effektivitet mellan olika styrningsnivåer. Efter 2020, 
förväntas också implementeringen av EU-medel starkare 
kopplas till planeringsterminens orientering, vilket också kan 
ha en mer direkt påverkan på LRG-sektorn i så måtto att EU:s 
strukturfonder kommer till användning. 

I Finland, har tre viktiga CSR:er haft inflytande 

på LRG-sektorn, d.v.s skatteanpassning och 

skuldminskning; att justera lönerna utifrån 

produktivitet; och kostnadseffektivitet hos 

social- och hälsovårdstjänster Även om de 

initiala reformprocesserna i dessa frågor inte 

härrörde ifrån CSR:er utan kom ifrån regeringsprogram som 

syftade till att finna en bättre balans för offentlig finansiering, 

gav CSR:erna ytterligare kraft och man kan argumentera 

för att de snabbade på reformprocesserna. Som enda 

nordiskt land inom euro-zonen, har CSR:erna haft större 

inverkan.  För att adressera CSR vad gäller förbättring av 

kostnadseffekvitieten i social- och hälsovårdstjänster (som 

redan hade funnits på nationella beslutsfattares agenda i 

över 10 år), sker en storskalig omorganisering av lokalt och 

regionalt styre.  

Även i Litauen, är planeringsterminens 

prioriteringar, så som att minska fattigdom 

och ojämlikhet, mycket nära kopplade med 

politiska mål hos partners till det lokala styret. 

De landsspecifika rekommendationerna 

att minska regionala och lokala skillnader, 

effektivitet hos arbetsmarknads-, hälsovårds- och 

utbildningspolitik såväl som åtgärder för att förbättra Litauens 

demografiska situation anses även ha nära koppling till 

kommunernas roll.  

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  Roller och ansvarsområden hos lokalt och regionalt styre skiljer sig i medlemsstaterna. För 
mer information, se exempelvis rådet för kommuner och regioner i Europa (CMRE) lokalt och 
regionalt styre: strukturer och kompetenser, 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
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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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FÖRHÖJA KÄNNEDOM OCH  
BYGGA KAPACITET 

1

S
äkerligen, skulle sociala partners på ett starkt sätt kunna 

engagera sig med de huvudsakliga intressenterna 
som koordinerar planeringsterminen i deras land. 

•   På central förvaltningsnivå, koordinerar ett department 

planeringsterminsprocessen för det nationella styret. Till 

exempel, tar de hand om att utarbeta och implementera 

nationellt reformprogram (se också nedan). Det 

är ofta ekonomi- eller finansdepartementet, eller  

primärministerns post som leder planeringsterminens 

process, med mer eller mindre (utifrån landet) input från 

andra departement, såsom departementet som har hand 

om arbetsmarknad och sociala frågor, miljö, justitie, etc. 

För att klargöra de viktiga ansvarsområdena på nationell 

nivå och bästa sättet att engagera sig, är vanligtvis det 

enklaste sättet att kontakta de regeringsrepresentanter 

som LRG sociala partners normalt arbetar med; 

I Danmark, involveras LRG sociala partners genom:   

•   Kontaktkommittén för 2020-strategin: Kontaktkommittén 

leds av utrikesdepartementet och ger övergripande 

översikt av ES-processerna och hjälper till att illustrera 

vad man kan förvänta sig av ES-perioden på årlig basis.  

Kontaktkommittén har fyra sammankomster årligen med 

relevanta intresseorganisationer, med större bredd än 

bara sociala partners och som täcker varje relevant politiskt 

område. Kommittémötenas agenda varierar mellan, till 

exempel, nationens förmåga att uppnå 2020-strategins 

mål, ES, såväl som den allmänna politiska situationen 

inom EU. Detta innefattar diskussioner på teman såsom 

Europas framtid och Brexit.  

•    De europeiska specialkommittéerna: mer ingående 

debatter rörande specifika politiska områden äger 

rum i EU specialkommittéer som organiseras under 

varje enskild departements regi. Dessa hanterar EU-

policyfrågor (t ex förslag för ny lagstiftning) såväl som 

politik för landsspecifika rekommendation 

(CRS:er) och nationella reformprogram 

(NRP) som faller under dess specifika 

ålagda ansvarsområde. De har koppling 

till rådsmöten (2-8 möten per år innan 

rådsmötet). Vid dessa rådsmöten representeras sociala 

partners av policyexperter.   

•    Utfrågningar organiserade av utrikesdepartementet 

rörande NRP, konvergensprorammet och landsrapporten. 

Sociala partners kan vädra åsikter rörande befintlig policy 

och hur den bör förändras. I tillägg, kommer sociala 

partners ofta med skriftliga bidrag och kommer med sina 

åsikter i detta format.  

•   Europakommissionens delegation i ert land4 är också 

en viktig aktör i planeringsterminens process och där 

har en specifik personal tilldelats ansvar för att se över 

processen – den så kallade  Semester officer; 

•    I de flesta leder deltar redan tvärsektoriella sociala 
partners  i planeringsterminens process, så det är väl 

värt att ihop med nationella fackförbund och större 

arbetsgivarorganisationer utforska hur LRG sociala 

partners kunde få större medverkan. 

Ordväxlingar vid projekten visade på att ett sådant 

engagemang framgångsrikt kan inbegripa flertalet åtgärder: 

•   Lära känna och etablera tidig personlig kontakt 

med nationella ministrar och den europeiska 

planeringsterminens tjänstemänmän i EC-delegationerna. 

I länder utan strukturer specifika för den europeiska 

planeringsterminen eller där LRG-partners inte är del av 

dessa, kan LRG sociala partners ta initiativet, och kontakta 

berörda tjänstemän och därigenom bygga en relation 

med berörda nationella departement;  

•   Lika viktigt är det att lära känna den europeiska 

planeringsterminens tjänstemän i EC-delegationerna 

eftersom dessa kanske inte känner till LRG-partners. 

Detta är användbart inte bara i sig självt, utan en av 

planeringsterminens tjänstemän skulle också kunna 

hjälpa till att anordna möten med andra DG:er för att 

komma i kontakt med tjänstemän som har ansvar för ett 

specifikt land;  

•   Bjuda in dem till era organisationers evenemang, 

diskussioner, och andra ordväxlingar så att de görs 

medvetna om din organisations uppdrag, agenda och era 

angelägenheter;

•   Diskutera och nå konsensus med EC-delegationens 

nationella ministrar och europeiska planeringsterminens 

tjänstemän kring hur din organisation skulle kunna delta 

konkret i planeringsterminen, vid vilka punkter, på vilka 

möten och i vilket format (muntliga/skriftliga inskick) – se 

också nedanför; 

•   Delta vid regelbundna ordväxlingar med berörda nationella 

organ som ansvarar för aspeter av planeringsterminen; 

•   Organisera aktiviteter inom din organisation som utbildar 

och ökar kännedomen rörande planeringsterminen 

för att öka kunskapen internt i din organisation om 

planeringsterminens huvudaspekter. Sociala partners 

bör ta större ansvar inom sina egna organisationer 

vad gäller att informera ledningen och kollegor om ES-

processen, dess innehåll och hur den kan användas 

som verktyg för att ta LRG-agendan i deras egna 

länder framåt. Att höja kännedomen rörande vikten 

av dessa processer är avgörande eftersom input i den  

europeiska planeringsterminen tenderar förutsätta 

expertis och samverkan mellan LRG-tjänsternas olika 

delar. Uppbyggnad av kapacitet rörande den europeiska 

planeringsterminen är också särskilt viktigt i de länder 

som för närvarande har en låg kännedom och där sociala 

partners generellt sett har liten medverkan i nationella 

politiska processer. Därför, kan en förhöjd kännedom 

och kapacitetsbyggnad i detta avseende underlätta och 

snabba på sådana interna samrådsprocesser; 

•   Skapande av allianser med andra sociala partners 

inom och utanför LRG-sektorn: att bygga och arbeta 

tillsammans i starka allianser är en god investering, man 

för samman organisationer vars grundvärderingar och 

angelägenheter är sådana som delas av LRG sociala 

partners. 

I Frankrike finns, för 

närvarande, de formella 

samrådsstrukturerna under nationell 

a r b e t s m a r k n a d s d e p a r t e m e n t , 

där planeringsterminens frågor 

diskuteras direkt 2-3 gånger om året, till exempel, då 

landsrapporten presenteras och vid NRP-diskussionen. 

Från fackföreningssidan, deltar de tre huvudsakliga 

fackförbunden genom att en individ representerar 

varje fackförening och återger fackföreningarnas 

åsikter rörande de mottagna handlingarna. Sociala 

partners rådfrågas i "Committee on Social Dialogue 

in European and International Affairs (CDSEI)", som 

styrs av arbetsmarknadsdepartementet. Skapat år 

1998 av den franska regeringen inom EES-ramverket 

(European Employment Strategy), består denna 

tripartitkommitté av representanter från departementen 

som ansvarar för arbetsmarknad, ekonomi och 

utrikesfrågor, och representanter för arbetsgivare 

och arbetarorganisationer. Sociala partners på högsta 

nivån  rådfrågas av regeringen rörande innehållet i 

NRP, och kan skicka in sina skriftliga bidrag som sedan 

blir en bilaga till NRP. 

4  Se listan över EC-delegationer: 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, medverkar LRG sociala 

partners i huvudsak i ES-processen 

via de nationella förbunden. På 

fackföreningssidan, deltar de tre 

huvudsakliga fackföreningsförbunden 

vid EC-delegationsmötena samt ger 

input till ETUC-arbetet på landsrapporterna. I relation 

till nationell regering, är det avgörande momentet för 

sociala partners input då man deltar vid utfrågningar 

i det italienska parlamentet för anammandet av den 

årliga nationella budgetlagen vilken är huvudlagen 

som anger huvuddragen för de kommande årens 

viktiga reformer.  
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Därför, skulle LRG sociala partners kunna delta mer aktivt i 

användningen av befintlig planeringstermin för att beakta 

hur processen bäst kan användas för att säkerställa att 

åsikter hos sociala partners beaktas av regeringar då viktiga 

reformer anammas och vid politiska urval:  

•   För att backa ett steg, kunde LRG sociala partners 

hitta 1-2 konkreta problem där både arbetsgivar- och 

skyddsombud samtycker om gemensamma problem och 

gemensamma lösningar samt använder en gemensam 

approach i den europeiska planeringsterminen gentemot 

regeringar. Exemplet med barnavårdsutmaningar och 

tillgängliga lösningar nämndes i detta avseende då detta 

är en kärnfråga som många av de europeiska ländernas 

LRG:er står inför; 

 

•   För att ta ett steg framåt, bör LRG sociala partners tänka 

på vilka viktiga utmaningar som man under kommande 

1-3 år bör adressera i den europeiska planeringsterminen 

och använda denna analys för att ange agenda för 

planeringsterminen i deras egna länder. Därigenom 

skulle sociala partners kunna vara mer proaktiva i den 

europeiska planeringsterminen.

Det övergripande syftet är inte att bara ägna sig åt enstaka 

samråd, utan bygga starka och strukturerade plattformar 

för dialog, där intressenter regelbundet träffar centralstyre 

och EC-ombud för diskussion av hur planeringsterminens 

prioriterade områden fortskrider, ge konkret input, och 

föreslå nya åtgärder, såväl som att vara betydelsefulla 

partners vid implementeringen. Som nämnts ovan kan dessa 

processer, i länder där sociala partners för närvarande inte 

har särskilt stor medverkan, användas med hävstångseffekt 

för att säkerställa en mer regelbunden medverkan i relevanta 

debatter rörande nationell politik.  

Sociala partners i LRG-sektorn kan bli än mer involverade vid 

olika punkter av planeringsterminen under året. 

FÖRBEREDANDE FAS 
(NOVEMBER-MARS)

D
etta är en viktig fas för att påverka landsrapporterna 
och konsekvent innehållet i  den årliga 
tillväxtundersökningen (AGS; sedan 2019 den 

årliga strategin för hållbar tillväxt, ASGS), gemensamma 
sysselsättningsrapporten (JER) och rapporten om 
försvarsmekanismen (AMR).  

För varje land publicerar kommissionen, i februari, 
landsrapporter som delger en utvärdering av landets 
fortskridande och varje medlemsstats kommande 
reformprioriteringar5. Rapporterna täcker alla området med 
makroekonomisk eller social vikt och utforskar landets 
budgetsituation. Kommissionens utvärdering bygger på 
en gemensam analys utförd av ett tvärvetenskapligt team 
bestående av landets analytiker där man tittar på alla 
relevanta åtgärder som landet har vidtagit eller tillkännagivit, 
vilka dubbelkontrolleras gentemot ett horisontellt 
utvärderingsramverk på varje politiskt område. Då reformens 
fortskridande inte alltid går att mäta direkt och utmaningarnas 
omfattning skiljer sig länderna emellan, är utvärderingen 
av fortskridandet framförallt en kvalitativ sådan. Dessutom 
utvärderas fortskridandet som sker i varje EU-land vad gäller 
adressering av de frågor som identifierades i föregående 
års EU-rekommendationer. Ett nytt tillägg i 2019 års 
landsrapport är bilagan som identifierar medlemsstaternas 
viktiga investeringsbehoven vilket även sammankopplar 
planeringsterminens process och framtida programmering 
av sammanhållningspolitiken efter 2021. 

Innan nya landsrapporter avfattas i Februari, så utför 
kommissionen i December-januari, faktafinnande uppdrag 
i medlemsstaterna för att förstå situationen i nationen. Här, 
skulle LRG sociala partners kunna ge input för att påverka 
kommissionens analys av landsrapporterna genom att:  

•   Begära, via EC-delegationens tjänsteman för 
planeringsterminen, bilaterala möten med EC:s 
faktafinnande uppdrag till huvudstäderna och delge vilka 
angelägenheter och analyser som LRG:ers sociala partners 
har ifråga om kärnreformprioriteringarna;  

•   Identifiera kärnreformprioriteringarna från LRG 
sociala partnerns perspektiv och meddela dessa till 
EC:s faktafinnande uppdrag så att de landsspecifika 
rekommendationerna reflekterar även prioriteringar hos 
LRG sociala partners; 

•   När landsrapporten ges ut, presenteras den till intressenter 
i huvudstaden och sådana möten skulle LRG social partner 
kunna delta vid för diskussion av landsrapporten och dela 
med sig av sina åsikter rörande den presenterade analysen. 
Detta är av vikt eftersom det kan få implikationer för LRG-
sektorn i budget- och policyfrågor;  This is important as it 
can have budgetary as well as policy implications for the 
LRG sector;

•   När landsrapporter väl finns tillgängliga, kunde LRG 
sociala partners använda deras slutsatser som grund 
för vidare diskussion med centralt styre i nedanstående 
implementeringsfas. Landsrapporterna är en nyttig 
informationskälla som delger en tydlig riktning och 
utifrånperspektiv i viktiga nationella prioriteringar 
vilket därigenom ger möjlighet till reflektion kring 
reformprocessen. 

I Spanien, blir LRG sociala partners 

engagerade i ES-processen av 

den europeiska kommissionen på 

ett antal sätt. Då landsrapporterna 

utarbetas, organiserar 

kommissionsdelegationen de så 

kallade faktafinnande uppdragen, där de också träffar 

sociala partners och LRG:er för att lyssna till dem och 

tillägna sig en förståelse för hur de ser på politiken och 

beaktar tillämpningen av CSR:er. Dessutom, närvarar 

LRG:er vid uppdrag på hög nivå från Brüsselbaserade 

kommissionärers generaldirektör, och även i möten 

med andra nationella intressenter. Parallellt, arbetar 

EC-delegation och ES-tjänsteperson i Spanien för att 

främja en dialog rörande ES-processen och bygga 

ägarskap av viktiga nationella reformer på nationell 

och regional nivå. I detta inbegrips regelbundna 

möten med de olika intressenterna runtom i landet, 

såväl som att man presenterar vid universitet och till 

studenter. Till exempel, deltar EC-delegationen och 

förklarar ES-processen i nätverket med regionala 

ombud som kallas “Red de inclusión social”6 (Socialt 

inkluderande nätverk) där man möts två gånger om 

året för att utbyta åsikter och praxis mellan regionerna 

rörande utmaningar inom socialt inkluderande. Inom 

ramverket för stödtjänsten för strukturreformer (SRSS), 

samarbetar EC med regionerna vad gäller utveckling 

av specifika projekt och tillhandahåller teknisk 

assistans. 

I Estland har liknande 

erfarenheter rapporterats. Här, 

interagerar man regelbundet 

med europakommissionen 

kopplat till planeringsterminen. 

Kommissionens delegationer möter fackförenings- 

och arbetsgivarförbunden och i kommissionens 

landsrapport återfinns en betydande mängd 

fingeravtryck ifrån sociala partners.  

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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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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IMPLEMENTERINGSFAS 
(APRIL-JULI)

I 
implementeringsfasen, i April, skickar medlemsstaternas 
regeringar sina medellångsiktiga nationella reformprogram7  
till kommissionen. Dessa anger hur väl EU-strategiernas mål 

uppnås på nationell nivå, den nationell politik som kommer 
implementeras och hur EU-vägledningen har beaktats. I tillägg, 
presenterar euro-områdets länder sitt stabilitetsprogram, i form 
av en treårig budgetplan. Länder i icke-euroländer presenterar 
sina konvergensprogram också detta en treårig budgetplan. 
Kommissionen utvärderar planerna och föreslår hur rådet bör 
rösta kring dem. 

I Maj, ger europakommissionen och europarådet landsspecifik 
policyrådgivning om allmän ekonomisk policy och 
budgetpolicy i form av landsspecifika rekommendationer 
som bör koncentreras kring nationella reformer. Dessa 
rekommendationer är en uppsättning åtgärder som varje 
medlemsstat ska vidta, utifrån föregående års ekonomiska 
och sociala resultat och utifrån hur man har levererat 
på de prioriteringar som AGS angett. CSR:er föreslås av 
kommissionen utifrån en utvärdering av utmaningar, risker och 
policy-gap i det berörda landet. 

Här, skulle LRG sociala partners kunna ha inflytande på 
central styrning i processen då man utarbetar de nationella 
reformprogrammen och väljer hur man besvarar de 
landsspecifika rekommendationerna via:  

•   Deltagande i befintliga dialogstrukturer vid utarbetande 
av nationella reformprogram – bilaterala och multilaterala 
möten med sociala partners, specifika strukturer inom 
planeringsterminen samt andra befintliga dialogstrukturer 
– för diskussion av innehåll som föreslagits och NRP-
riktningen; 

•   Att granska de CSR:er som europakommissionen utfärdar 
för ditt land, betona luckor och potentiellt utmanande 
politiska förslag, såväl som positiva element;  

•   Delge skriftliga inskick kring hur de nationella 
reformprogrammen bör reflektera LRG sociala partners 
prioriteringar. Då ett inskick eller bidrag utarbetas, är det av 
vikt att debatten stimuleras inom organisationer och helst 
hos ert lands LRG sociala partners, där man analyserar 
ert nationella sammanhang och tillsammans utvecklar 
en gemensam position utifrån LRG-perspektivet. Detta 
innebär att man utarbetar briefing-anteckningar rörande 
innehåll och processer och säkerställer att varje berörd 
part blir del av utveckling av de viktiga meddelanden som 
era organisationer gemensamt försöker framföra. Detta 
kunde innefatta analys av ert lands befintliga situation 
(som reflekterar viktiga prioriteringar hos LRG sociala 
partners), observation av viktiga förväntade trender samt 
vilken påverkan som planeringsterminens policybeslut 
har haft såhär långt, och etablering av samsyn rörande de 
huvudsakliga policyförändringar som era organisationer 
anser att man bör ha med i planeringsterminens process;  

•   Beakta hur åtaganden kopplade till de nationella 
reformprogrammen och svaren på de landsspecifika 
rekommendationerna skulle kunna påverka LRG sociala 
partners. 

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 Lettland och Litauen, 

ger de nationella sociala 

dialogprocesserna stöd 

till lokala och regional 

partners deltagande i 

planeringsterminens process. Särskilt, regleras det 

årliga förhandlingsförfarandet av lagen genom att 

varje förslag till rättsakt som har påverkan på lokalt 

och regional styre förutsätter ett officiellt yttrande från 

kommunförbunden. 

I Sverige, organiseras medverkan från 

LRG sociala partners via tematiska 

samrådsforum med koppling till EU-frågor. 

Regeringsetablerade referensgrupper 

(ombud för ministerier och centrala sociala 

partners – på tjänstepersonsnivå) som träffas åtminstone 

tre gånger årligen. Det sker ett vårmöte rörande NRP (Feb/

Mars) och vid publiceringen av den svenska landsrapporten. 

Sedan ett sommarmöte rörande CSR:er (Maj/Juni). Vidare, 

äger ett höstmöte rum för diskussion av hur politik med 

anknytning till CSR:er implementeras i November som 

uppföljning av att den svenska budgeten presenteras (vilket 

sker nära presentation av AGS, den årliga tillväxtrapporten).    

I Litauen, institutionaliseras sociala 

partners inblandning via trepartsrådet 

(där förbunden finns representerade 

på högsta nivå). Eftersom alla reformer 

som finns med i NRP (eller reformer som 

implementerar CSR:erna) först diskuteras och godkänns 

av sociala partners vid trepartsrådet, kan de få ett indirekt 

inflytande över de flesta reformer som planeras i staten. I 

Litauen, finns inget specifikt system för informationsutbyte 

då NRP utarbetas. 

ANALYS OCH UPPFÖLJANDE FAS 
(AUGUSTI-OKTOBER)

I 
denna fas, arbetar central styrning med implementering av 

de nationella reformprogrammen och utarbetar förslag till 

nästa års budgetplaner. LRG sociala partners skulle kunna 

ge input i denna process via befintliga kanaler för dialog och 

kommunikation och har troligen ansvar för implementeringen 

av vissa reformer. Europakommissionen förbereder sin 

analys för landsrapporterna och då skulle LRG sociala 

partners kunna ge input i denna process via kontakt med 

planeringsterminens tjänstepersoner i EC-delegationen. 

I Lettland, sker interaktionen via direkta 

förhandlingar med regeringen där 

sociala partners skulle kunna delge 

sina åsikter direkt rörande de särskilda 

diskuterade aspekterna. Sociala 

partners i Lettland måste inbegripas i processens alla 

stadier, inklusive vid diskussion av landsrapporten, 

utveckling av nationellt reformprogram (i samarbete 

med finansdepartementet via skriftliga kommentarer 

och deltagande vid tvärinstitutionella möten) och 

landsspecifika rekommendationer (till exempel, blev 

sociala partners år 2019 ombedda att kommentera 

CSR-utkast och deras åsikter reflekterades i den 

slutgiltiga versionen). Fackföreningens ledning skickar 

även en skriftlig rapport till ETUC som sedan skickas 

till europakommissionen. 
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Ytterligare information rörande den  
europeiska planeringsterminen  

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

Information rörande planeringsterminen som är specifik för varje enskilt 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

 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 gemensamma CEMR-ESPU projektet  “Lokalisera den europeiska 
planeringsterminen” ser på nya sätt att fastställa eller stärka befintliga 
kanaler som möjliggör att sociala partners involveras i den europeiska 

planeringsterminens årliga mechanism,. at new ways to establish or reinforce 
existing channels that allow the involvement of social partners in the yearly 

mechanism of the European Semester. 
Det övergripande målet för detta projekt är en förstärkt roll hos europeiska och 

nationella sociala partners till lokalt och regional styre vid beslutsfattandet inom 
den europeiska planeringsterminen och att öka deras inblandning I diskussioner 

som rör planeringsterminens olika resultat – årlig tillväxtundersökning, 
landsrapporter, nationella reformprogram, och landssspecifika rekommendationer 

– mer homogent över medlemsländerna, medan man beaktar nationell praxis
och inslag.   overall goal of this project is to strengthen the role of European 

and national social partners of local and regional governments in the decision-
making process of the European Semester and to increase their involvement in 

the discussion concerning different outcomes of the Semester – Annual Growth 
Survey, Country Reports, National Reform Programmes, and Country Specific 

Recommendations – more homogenous across Member States, while respecting 
national practices and features.

Detta projekt får finansiellt stöd från europakommissionen, DG Employment, Social 
Affairs & Inclusion, call for proposals VP/2017/001.

www.ccre.org / www.epsu.org 

Leonardo Ebner
Policytjänsteman –  

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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