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Lisäksi noin 80 prosentilla vuosittain an-

netuista maakohtaisista suosituksista on al-

ueellinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa, että 

niihin osallistuvat joko suoraan tai epäsuor-

asti paikalliset ja alueelliset hallitukset (LRG) 

tai, jos ne eivät sisällä LRG:itä, niillä on silti 

alueelliset vaikutukset. Paikallis- ja aluehal-

linnoilla on yleinen rooli sosioekonomisina 

toimijoina edistämällä kasvua, kilpailukykyä 

ja korkealaatuista työllisyyttä makrotaloud-

ellisella ja paikallisella tasolla. 

Tältä osin EU-ohjausjakson prosessiin 

vaaditaan sen avoimuuden parantamista 

ja alakohtaisten työmarkkinaosapuolten 

kuulemista ja  paikallis- ja aluehallintojen 

osallistumisen vahvistamista. 

Hanke ”EU-ohjausjakson lokalisointi” on 

osoittanut, että paikallis- ja aluehallintojen 

työmarkkinaosapuolten järjestöjen kiinnos-

tus ja huomio EU-ohjausjakson vuosijak-

solle osallistumista kohtaan kasvaa.

Viime vuosina useissa jäsenvaltioissa on 

edistytty vähäisesti työmarkkinaosapuol-

ten järjestöjen osallistumisessa EU-ohjaus-

jakson prosessiin. Tämä on kuitenkin 

edelleen riittämätöntä, jotta lukukaudesta 

voidaan tehdä täysin demokraattinen toimi, 

jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 

kaikkien asianomaisten institutionaalisten 

toimijoiden, työnantajien ja työntekijöiden 

järjestöjen näkökulma.  

EU-ohjausjakson kasvavaa sosiaalista ulot-

tuvuutta ei voida enää sivuuttaa: vaikka 

ohjausjakso oli aiemmin toiminut pääasias-

sa taloudellisen koordinoinnin välineenä, 

siitä on nyt tullut monipuolinen päätök-

senteon prosessi, joka kattaa monenlaisia 

kysymyksiä sosiaalilainsäädännöstä, EU:n 

rahastojen prioriteettien sosiaalisesta lain-

säädännöstä eurooppalaisten sosiaalisten 

oikeuksien pilarin periaatteisiin ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin. Siksi uskomme, 

että ohjausjakson on oltava osallistavampi 

ja vahvistettava strategian demokraattista 

aitoutta. 

CEMR ja EPSU kehottavat yhdessä EU:n jäsenvaltioiden hallituksia

 •   varmistamaan, että paikallis- ja alue-

hallinnon alakohtaisten työmarkkinao-

sapuolten näkemykset otetaan asian-

mukaisesti huomioon.

•   asettamaan laatustandardit yksittäisten 

kansallisten hallitusten osallistavaan 

lähestymistapaan ja LRG:n kansallis-

ten työmarkkinaosapuolten järjestöjen 

asianmukaiseen osallistumiseen. 

•   takaamaan alakohtaisten työmarkkinao-

sapuolten voimakkaampi osallistuminen 

lukukauden prosessiin paremman ja 

avoimemman vuosittaisen kalenterisuun-

nittelun avulla, joka mahdollistaa riittävät 

kokoukset, keskustelut ja panokset;  

•   edistämään lukukauden prosessien 

näkyvyyttä järjestämällä tiedotustilaisuuk-

sia ja koulutustilaisuuksia alakohtaisten 

työmarkkinaosapuolten järjestöjen jäse-

nille Euroopan ja kansallisella tasolla. 

•   tukemaan alakohtaisten työmarkki-

naosapuolten pyrkimyksiä varmistaa 

riittävät tiedot ja kansallisen liittolaisten 

konsultointi EU-ohjausjaksossa luomalla 

tilapäinen apuraha, jota hallinnoi työlli-

syyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden 

pääosasto;

•   tarjoamaan paikallis- ja aluehallinnon 

sektorin työmarkkinaosapuolille erityisiä 

keskustelu- ja osallistumisfoorumeita, 

kun otetaan huomioon LRG:n poikkeuk-

sellinen asema maakohtaisten suositu-

sten täytäntöönpanossa. 

•   varmistamaan, että ohjausjaksosta tulee 

tehokas ja osallistava kehys kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamisek-

si.

Siksi Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) ja Euroopan julkisen palvelun liitto 

(EPSU) kehottavat yhdessä komissiota

•   tekemään yhteistyötä Euroopan ko-

mission kanssa ohjausjaksoprosessin 

tekemisessä mahdollisimman avoimeksi 

ja ennakoitavaksi kansallisten työmark-

kinaosapuolten osallistumisen helpot-

tamiseksi.  

•   luomaan tilaisuuksia toimialaisten työ-

markkinaosapuolten sekä paikallisten 

ja alueellisten hallitusten tehokkaaseen 

kuulemiseen: todisteet osoittavat, että 

nämä neuvottelut ovat usein olleet liian 

muodollisia ja siten tehottomia;

•   varmistamaan, että LRG:n alaisten työ-

markkinaosapuolten järjestöjen näke-

mykset otetaan asianmukaisesti huo-

mioon paikallis- ja aluehallitusten 

strategisen roolin vuoksi kansallisten 

uudistusohjelmien toteuttamisessa. 




