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Mitmed liikmesriigid on teinud viimastel 

aastatel mõningaid edusamme sotsiaal-

partnerite organisatsioonide kaasamisel 

Euroopa poolaasta protsessi. Kuid need 

jäävad siiski ebapiisavaks, et teha Euroopa 

poolaasta läbinisti demokraatlikuks raamis-

tikuks, mis võtab arvesse kõigi asjaomaste 

institutsioonilistele osalejate, tööandjate ja 

töötajate organisatsioonide vaateid.

Euroopa poolaasta üha suuremast sot-

siaalsest mõõtest ei saa enam mööda vaa-

data: kui minevikus oli Euroopa poolaasta 

peamiselt majanduspoliitika kooskõlasta-

mise tööriistaks, on sellest nüüd saa-

nud kõikehõlmav poliitikakujundamise 

protsess, mis tegeleb mitmesuguste küsi-

mustega alates sotsiaalõigusaktidest kuni 

ELi rahastamisprioriteetideni, Euroopa sot-

siaalõiguste samba põhimõtetega ja sääst-

va arengu eesmärkidega. Seega usume, et 

Euroopa Poolaasta peab muutuma kaasa-

vamaks ja tugevdama oma demokraatlikku 

õiguspärasust. 

Seega kutsuvad Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu ja Euroopa 

avaliku sektori töötajate ametiühing ühiselt ELi liikmesriikide valitsusi üles:

 •   tagama, et kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste valdkondlike sotsiaal-
partnerite vaateid võetakse nõueteko-

haselt arvesse;

•   kehtestama kvaliteedinormid liikmes-
riikide valitsustele kaasava lähenemis-
viisi jaoks ning kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste riiklike sotsiaalpartnerite 
organisatsioonide asjakohasel tasemel 

osalemise jaoks;  

•   garanteerima valdkondlike sotsiaalpart-
nerite tugevamat kaasatust Euroopa 
poolaasta protsessis, kavandades sell-
eks iga-aastase kalendri paremini ja 
läbipaistvamalt, et anda piisavalt võim-
alusi kohtumisteks, aruteludeks ning 

ettepanekuteks; 

•   edendama Euroopa poolaasta protses-
side nähtavust, korraldades selleks 
teabetunde ning koolitusüritusi vald-
kondlike sotsiaalpartnerite organ-
isatsioonide liikmetele Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide tasanditel;  

•   toetama valdkondlike sotsiaalpartnerite 
pingutusi tagamaks, et nende riiklikke 
sidusorganisatsioone, mis osalevad Eu-
roopa poolaasta protsessis, teavitatakse 
piisavalt ning selliste sidusorgan-
isatsioonidega konsulteeritakse, luues 
selleks sihtotstarbelise toetuse, mida 
haldab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 

sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat;

•   pakkuma kohalike ja regionaalsete oma-
valitsuste valdkonna sotsiaalpartneritele 
konkreetset foorumit aruteludeks ning 
osalemiseks, arvestades kohalike ja 
regionaalsete omavalitsuste erakord-
set rolli riigipõhiste soovituste rakend-

amisel;  

•   tagama, et Euroopa poolaastast saab 
tõhus ja kaasav raamistik säästva aren-
gu eesmärkide nimel töötamiseks.

Seega kutsuvad Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu ja Euroopa 

avaliku sektori töötajate ametiühing ühiselt Euroopa Komisjoni üles:

•   tegema koostööd Euroopa Komisjoniga, 
et muuta Euroopa poolaasta protsess 
võimalikult läbipaistvaks ja prognoosita-
vaks, et hõlbustada riiklike sotsiaalpart-

nerite kaasatust;  

•   looma võimalusi valdkondlike sotsiaal-
partnerite ning kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste vahelisteks tõhusateks 
konsultatsioonideks (tõendid näitavad, 
et sageli on sellised konsultatsioonid 
jäänud seni liiga ametlikuks ja seega 
ebatõhusaks);

•   tagama, et kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste valdkondlike sotsiaal-
partnerite organisatsioonide vaateid 
võetakse nõuetekohaselt arvesse, 
arvestades kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste strateegilist rolli riiklike 
reformikavade rakendamisel.

Pealegi on ligikaudu 80% igal aastal an-

tud riigipõhistest soovitustest territoriaalse 

mõõtmega, mis tähendab, et nendega on 

otseselt või kaudselt seotud kohalikud 

ja regionaalsed omavalitsused; või is-

egi, kui seotud kohalikud ja regionaalsed 

omavalitsused pole seotud, on neil siiski 

territoriaalne mõju. Kohalikud ja region-

aalsed omavalitsused mängivad üldist rolli 

sotsiaalmajanduslike teguritena, mis soo-

dustavad majanduskasvu, konkurentsi ja 

kvaliteetset tööhõivet makromajanduslikus 

ning kohalikus mastaabis. 

Selles osas vajab täiustamist Euroopa poo-

laasta protsessi läbipaistvus ja valdkond-

like sotsiaalpartneritega konsulteerimine 

ettevalmistusetapis ning samuti tuleb tu-

gevdada kohalike ja regionaalsete oma-

valitsuste osalust. 

Projekt „Euroopa poolaasta lokaliseeri-

mine“ on tõepoolest tõendanud, et koha-

like ja regionaalsete omavalitsuste sotsiaal-

partnerite organisatsioonidel on kasvav 

huvi ja tähelepanu Euroopa poolaasta iga-

aastases tsüklis osalemise vastu.


