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Освен това, около 80% от специфичните за 
всяка държава препоръки, издавани всяка 
година, имат териториално измерение, което 
означава, че то включва пряко или косвено 
местни и регионални власти (МРВ), или ако 
не включва МРВ, все още има териториално 
въздействие. Местните и регионалните 
власти играят цялостна роля като социално-
икономически участници чрез насърчаване 
на растежа, конкурентоспособността 
и висококачествената заетост на 
макроикономическо и местно равнище. 

В това отношение процесът на европейския 
Семестър изисква подобряване на неговата 
прозрачност и консултации със секторните 
социални партньори нагоре по веригата, 
както и засилване на участието на местните 
и регионалните власти. 

Проектът „Локализиране на Европейския 
семестър“ наистина демонстрира, че 
съществува все по-голям интерес и 
внимание от страна на организациите 
на социалните партньори на местните и 
регионалните власти за тяхното участие в 
годишния цикъл на Европейския семестър. 

През последните години в няколко държави-
членки беше постигнат лек напредък по 
отношение на участието на организациите-
социални партньори в процеса на 
Европейския семестър. Това обаче все още 
е недостатъчно, за да направи Семестъра 
изцяло демократично упражнение, като 
се вземе предвид гледната точка на 
всички заинтересовани институционални 
участници, на организации на работодатели 
и работници.  

Нарастващото социално измерение на 
Европейския семестър вече не може да 
бъде пренебрегнато: докато в миналото 
Семестърът е служил главно като инструмент 
за икономическа координация, сега той се е 
превърнал в цялостен процес на създаване 
на политика, обхващащ различни 
въпроси, от социалното законодателство 
до приоритетите на фондовете на ЕС, 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права и целите за устойчиво 
развитие. Затова считаме, че Семестърът 
трябва да стане по-приобщаващ и да 
затвърди демократичната си легитимност. 

CEMR и EPSU също съвместно призовават националните правителства на 
държавите-членки на ЕС да:

•  гарантира, че възгледите на секторните
социални партньори на местните и
регионалните власти биват взети
предвид надлежно.

•  установи стандарти за качество за
приобщаващ подход на отделните
национални правителства и за
подходящо ниво на участие на
националните организации-социални
партньори на МРВ;

•  гарантира по-активно участие на
секторните социални партньори в
процеса на Семестъра чрез по-добро и
по-прозрачно планиране на годишните
подробни календари, което да даде
възможност за достатъчно срещи,
дискусии и принос;

•  насърчава видимостта на процесите в
Семестъра чрез информационни сесии
и събития за обучение на членове
на секторните организации-социални
партньори на европейско и национално
ниво;

•  подкрепя усилията на секторните
социални партньори за осигуряване на
адекватна информация и консултации
с техните национални филиали в
процеса на Семестъра чрез създаване
на специална безвъзмездна помощ,
управлявана от ГД „Заетост, социални
въпроси и приобщаване“;

•  предостави на социалните партньори
от сектора на местните и регионалните
власти конкретни форуми за обсъждане
и участие, предвид изключителната роля 
на МРВ при прилагането на специфични
препоръки за страната;

•  се увери, че Семестърът ще стане
ефективна и приобщаваща рамка
за работа за постигане на целите за
устойчиво развитие (SDGs).

По този начин Съветът на европейските общини и региони (CEMR) и Европейският съюз за 
обществени услуги (EPSU) призовават съвместно Европейската комисия да: 

•  си сътрудничат с Европейската комисия,
за да може процесът на Семестъра да
бъде направен възможно най-прозрачен 
и предвидим, за да се улесни участието
на националните социални партньори;

•  бъдат създадени случаи на ефективна
консултация със секторните социални
партньори, както и с местните и
регионалните власти: доказателствата
показват, че често тези консултации
остават твърде формални и следователно 
неефективни;

•  гарантират, че възгледите на секторните
организации-социални партньори на
МРВ са надлежно взети предвид поради
стратегическата роля на местните и
регионалните власти при изпълнението
на националните програми за реформи.




