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Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και EPSU και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) καλούν από κοινού τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της 
ΕΕ να: 

 •   Διασφαλίσει ότι οι απόψεις των κλαδικών 
κοινωνικών εταίρων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη.

•   Ορίσει πρότυπα ποιότητας για μια 
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς από τις 
μεμονωμένες εθνικές κυβερνήσεις και για 
ένα κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής των 
εθνικών οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων των ΤΠΑ. 

•   Εγγυηθεί την ισχυρότερη συμμετοχή 
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων στη 
διαδικασία του Εξαμήνου μέσα από έναν 
καλύτερο και πιο διαφανή σχεδιασμό των 
ετήσιων λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων 
που δίνουν τη δυνατότητα για επαρκείς 
συναντήσεις, συζητήσεις και εισροές. 

•   Προωθήσει την προβολή των διαδικασιών 
του Εξαμήνου μέσα από ενημερωτικές 
συνεδρίες και εκδηλώσεις κατάρτισης για 
τα μέλη των τομεακών οργανώσεων των 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. 

•   Στηρίξει την προσπάθεια των 
κλαδικών κοινωνικών εταίρων για την 
εξασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης 
και διαβούλευσης των εθνικών τους 
συνεργατών στη διαδικασία του Εξαμήνου 
με τη δημιουργία μίας ad-hoc επιχορήγησης 
που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης.

•   Παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους στον 
τομέα των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών συγκεκριμένα φόρα για συζήτηση 
και συμμετοχή, δεδομένου του εξαιρετικού 
ρόλου των ΤΠΑ στην εφαρμογή των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων. 

•   Διασφαλίσει ότι το Εξάμηνο θα γίνει ένα 
αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς 
πλαίσιο ως προς την επίτευξη των Στόχων 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με αυτόν τον τρόπο, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) καλούν από κοινού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να: 

•   Συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο να καταστεί η διαδικασία του 
Εξαμήνου όσο το δυνατόν πιο διαφανής και 
προβλέψιμη, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 
η συμμετοχή των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων.  

•   Δημιουργήσουν ευκαιρίες αποτελεσματικής 
διαβούλευσης των κλαδικών κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών: τα στοιχεία 
δείχνουν ότι συχνά οι διαβουλεύσεις αυτές 
παραμένουν ιδιαίτερα τυπικές και ως εκ 
τούτου αναποτελεσματικές. 

•   Να εξασφαλίσουν ότι οι απόψεις των 
τομεακών οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων των ΤΠΑ λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη, λόγω του στρατηγικού ρόλου των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 
εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος  σε πολλά 
κράτη μέλη όσον αφορά τη συμμετοχή των 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων 
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Ωστόσο, αυτή η πρόοδος εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής, προκειμένου να καταστεί το 
Εξάμηνο μια πλήρως δημοκρατική διαδικασία, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την άποψη 
όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων, 
των εργοδοτών και των οργανώσεων των 
εργαζομένων.  

Η αυξανόμενη κοινωνική διάσταση του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν μπορεί να αγνοηθεί 
πλέον: ενώ στο παρελθόν το Εξάμηνο 
είχε λειτουργήσει κυρίως ως μηχανισμός 
οικονομικού συντονισμού, έχει γίνει πλέον μια 
συνολική διαδικασία χάραξης πολιτικής που 
περιλαμβάνει μια ποικιλία θεμάτων, από την 
κοινωνική νομοθεσία για τις προτεραιότητες 
των ταμείων της ΕΕ, τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και των 
Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Ως εκ 
τούτου, πιστεύουμε ότι το Εξάμηνο χρειάζεται 
να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και να 
ενισχύσει τη δημοκρατική του νομιμότητα. 

Επιπλέον, περίπου το 80% των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων που εκδίδονται κάθε χρόνο 
έχουν εδαφική διάσταση, πράγμα που σημαίνει 
ότι εμπλέκουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, τη 
συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών 
(ΤΠΑ) ή, σε περίπτωση που δεν αφορούν τις 
ΤΠΑ, εξακολουθούν να έχουν ένα εδαφικό 
αντίκτυπο. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
διαδραματίζουν γενικό ρόλο ως κοινωνικό-
οικονομικοί παράγοντες με την προώθηση 
της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας 
και της απασχόλησης υψηλής ποιότητας σε 
μακροοικονομική και τοπική κλίμακα. 

Από την άποψη αυτή, η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου απαιτεί τη βελτίωση της 
διαφάνειας και μια προηγούμενη διαβούλευση 
των τομεακών κοινωνικών εταίρων, καθώς 
και την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών. 

Το έργο «Τοπική προσαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου» έχει πράγματι αποδείξει ότι υπάρχει 
ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και προσοχή από 
τις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά 
με τη συμμετοχή τους στον ετήσιο κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 


