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Okolo 80 % ročně vydaných doporučení 

pro konkrétní zemi má teritoriální dimenzi, 

což znamená, že přímo nebo nepřímo zah-

rnuje místní a regionální vlády (LRG), nebo 

má stále teritoriální dopad, i když nezahrnu-

je LRG. Místní a regionální vlády hrají cel-

kovou roli jako sociálně ekonomičtí aktéři 

tak, že podporují růst, konkurenci a vysoce 

kvalitní zaměstnání v makroekonomickém i 

místním měřítku. 

Evropský semestr v tomto ohledu vyžaduje 

vylepšení transparentnosti, konzultaci 

směrem k oborovým sociálním partnerům 

a zesílené zapojení místních a regionálních 

vlád. 

Projekt „Lokalizace Evropského semestru“ 

opravdu ukázal, že existuje rostoucí zájem 

a pozornost sociálních partnerských orga-

nizací místních a regionálních vlád ohledně 

zapojení do ročního cyklu Evropského se-

mestru. 

V posledních letech byl v několika 

členských státech učiněn mírný pokrok 

v zapojení sociálních partnerských orga-

nizací do procesu Evropského semes-

tru. Toto ovšem stále nestačí k tomu, aby 

se ze Semestru stalo plně demokratické 

uplatnění, které zvažuje stanovisko všech 

zúčastněných institucionálních aktérů orga-

nizací zaměstnavatelů a pracovníků.

Rostoucí sociální dimenzi Evropského se-

mestru již nelze přehlížet. Semestr v mi-

nulosti sloužil především jako nástroj pro 

ekonomickou koordinaci, ale nyní se z něj 

stalo vše týkající se vytváření politiky, což 

zahrnuje různé záležitosti – od sociální 

legislativy po priority fondů EU, zásady 

Evropského pilíře sociálních práv a cíle 

udržitelného vývoje. Věříme tedy, že Se-

mestr se potřebuje stát více zahrnujícím a 

posílit svou demokratickou legitimitu. 

Organizace CEMR a EPSU dále společně vyzývají národní vlády členských států, aby: 

•  Zajistila, že bude brán náležitý zřetel

na stanoviska oborových sociálních

partnerů místních a regionálních vlád;

•  Stanovila standardy kvality pro zahrnující

přístup jednotlivých národních vlád a pro

příslušnou úroveň zapojení národních

sociálních partnerských organizací LRG;

•  Zaručila silnější zapojení oborových so-

ciálních partnerů do procesu Semes-

tru pomocí lepšího a transparentnějšího

plánování podrobných ročních kalendářů, 

jež umožní dostatečné schůzky, diskuze

a vstupní informace;

•  Podpořila viditelnost procesu Semestru

pomocí informativních relací a školicích

akcí pro členy oborových sociálních part-

nerských organizací na evropské i národ-

ní úrovni;

•  Podpořila snahu oborových sociál-

ních partnerů k zajištění dostatečného

množství informací a konzultace jejich

národních přidružených společností v

procesu Semestru pomocí ad-hoc grantu

spravovaného organizací DG for Employ-

ment, Social Affairs and Inclusion;

•  Poskytla sociálním partnerům místního a

regionálního vládního sektoru konkrétní

fóra pro diskuzi a zapojení s ohledem

na výjimečnou roli LRG v implementaci

doporučení pro konkrétní zemi;

•  Zajistila, že se Semestr stane efektivním

a zahrnujícím frameworkem pro práci na

dosažení SDG.

Organizace Council of European Municipalities and Regions (CEMR) a European Public Ser-

vice Union (EPSU) tudíž společně vyzývají Evropskou komisi, aby:

•  Spolupracovaly s Evropskou komisí na

učinění procesu Semestru co nejvíce

transparentním a předvídatelným, aby

se ulehčilo zapojení národních sociál-

ních partnerů;

•  Vytvořily příležitosti pro efektivní kon-

zultaci oborových sociálních partnerů

a místních a regionálních vlád. Existuje

evidence, že tyto konzultace byly příliš

formální, a tudíž neefektivní;

•  Zajistily, že bude brán náležitý zřetel na

stanoviska oborových sociálních part-

nerských organizací LRG, protože místní

a regionální vlády hrají v implementaci

programů národních reforem strategick-

ou roli.


