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I de senere år er der sket små fremskridt i 

flere medlemsstater med hensyn til invol-

vering af arbejdsmarkedets parter i den 

europæiske semesterproces. Dette er dog 

stadig utilstrækkeligt for at gøre semester-

et til en fuldt demokratisk øvelse under be-

hørig hensyntagen til synspunkter fra alle 

berørte institutionelle aktører, arbejdsgiver- 

og arbejdstagerorganisationer.

Den voksende sociale dimension for det 

europæiske semester kan ikke længere 

negligeres: Selv om semesteret tidligere 

har fungeret som et instrument for øko-

nomisk koordinering, er det nu blevet en 

allround politisk beslutningsproces, der 

omfatter en række spørgsmål, fra social 

lovgivning til EU-fond prioriteter, principper 

for den europæiske søjle af sociale ret-

tigheder og mål for bæredygtig udvikling. 

Derfor mener vi, at semesteret er nødt til at 

blive mere omfattende og til at styrke dets 

demokratiske legitimitet.

CEMR og EPSU opfordrer også i fællesskab nationale regeringer i EU’s 

medlemsstaterne til at:

 •   Sikre, at de lokale og regionale reger-
ingssektorers arbejdsmarkedspartnere 

tages behørigt i betragtning;

•   Sætte kvalitetsstandarder for en  
omfattende tilgang fra de enkelte na-
tionale regeringer og for et passende 
niveau for inddragelse af nationale ar-
bejdsmarkedspartnerorganisationer ve-

drørende LRG’er;  

•   Garantere en stærkere inddragelse af 
de sektorielle arbejdsmarkedsparter i 
semesterprocessen gennem en bedre 
og mere gennemsigtig planlægning af 
de årlige detaljerede kalendere, der 
giver mulighed for tilstrækkelige møder, 

diskussioner og input;  

•   Fremme synlighed for semesterproces-
serne gennem informationssessioner 
og træningsarrangementer for medle-
mmer af sektororganisationer for arbe-
jdsmarkedets parter på europæisk og 

nationalt niveau; 

•   Støtte arbejdsmarkedspartneres indsats 
for at sikre en tilstrækkelig information 
og høring af deres nationale medlem-
sorganisationer i semesterprocessen 
ved at oprette et ad hoc-tilskud admin-
istreret af GD for Beskæftigelse, Sociale 

Anliggender og Inklusion;

•   Give arbejdsmarkedets parter i den 
lokale og regionale regeringssektor 
specifikke fora til diskussion og invol-
vering i betragtning af LRG’ers eks-
traordinære rolle i gennemførelsen af 

landespecifikke henstillinger;  

•   Sørge for, at semesteret bliver en effek-
tiv og omfattende ramme for at arbejde 
mod at opnå SDG’er.

Derfor opfordrer Rådet for europæiske kommuner og regioner (CEMR) og Den Europæiske 

Public Service Union (EPSU) Kommissionen til at: 

•   Samarbejde med Europa-Kommissionen 
om at gøre semestrenes proces så 
gennemsigtig og forudsigelig som mu-
ligt for at gøre det lettere for de natio-
nale arbejdsmarkedsparter at inddrage 

dem; 

•   Oprette lejligheder til effektiv høring 
af sektorspecifikke arbejdsmarked-
spartnere såvel som lokale og regio-
nale myndigheder: beviser antyder, at 
disse konsultationer ofte har været for 

formelle og derfor ineffektive; 

•   Sørge for, at der tages behørigt hensyn til 
synspunkter fra sektorielle sociale part-
nerorganisationer for LRG’er på grund-
lag af de lokale og regionale regering-
ers strategiske rolle i gennemførelsen af 
nationale reformprogrammer.

Desuden har ca. 80 % af de landespecifik-

ke henstillinger, der udstedes hvert år, en 

territoriel dimension, hvilket betyder, at 

de enten direkte eller indirekte involv-

erer lokale og regionale regeringer (LRG) 

eller, hvis ikke involverer LRG, stadig har 

en territoriel virkning. Lokale og regionale 

regeringer spiller en samlet rolle som so-

cioøkonomiske aktører ved at fremme 

vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse 

af høj kvalitet i makroøkonomisk og lokal 

målestok. 

I denne henseende kræver processen 

for det europæiske semester forbedring 

af dets gennemsigtighed og en opstrøms 

høring af sektorielle arbejdsmarkeders 

partnere samt styrkelse af inddragelsen af 

lokale og regionale regeringer.

Projektet “Lokalisering af det europæiske 

semester” har faktisk vist, at der eksisterer 

en voksende interesse og opmærksom-

hed fra arbejdsmarkedets partnerorganisa-

tioner i lokale og regionale myndigheder 

vedrørende deres deltagelse i den årlige 

cyklus for det europæiske semester.


