The CEMR-ESPU joint project “Localising the European Semester” looks at new
ways to establish or reinforce existing channels that allow the involvement of
social partners in the yearly mechanism of the European Semester.
The overall goal of this project is to strengthen the role of European and national
social partners of local and regional governments in the decision-making process
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concerning different outcomes of the Semester – Annual Growth Survey, Country
Reports, National Reform Programmes, and Country Specific Recommendations –
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Az elmúlt évek során több tagállamban
némi előrelépés történt a társadalmi partnerszervezeteknek az Európai Szemeszter folyamatába történő bevonásában. Ez
azonban még nem elegendő ahhoz, hogy
a Szemeszter teljes mértékben demokratikus jelleget öltsön, amely valóban figyelembe veszi az összes érintett intézményi szereplő, a munkáltatók és a dolgozók
valós szempontjait.
Az Európai Szemeszter növekvő társadalmi dimenzióját nem lehet többé figyelmen
kívül hagyni: míg a múltban a Szemeszter
főképp gazdasági koordinációs eszközként szolgált, mára teljes körű politikaalkotó
folyamattá vált, amely számos témakört
felölel, a társadalmi jogalkotástól az EU alapok prioritásaiig, a Szociális Jogok Európai
Pillérjének alapelveit és a Fenntartható
Fejlődés Célkitűzéseit. Ezért úgy hisszük,
hogy a Szemeszternek sokkal jobban
kell ösztönöznie a részvételt, és meg kell
erősítenie demokratikus legitimációját.

Továbbá, az évente kiadott országspecifikus ajánlások mintegy 80%-a területi dimenziójú, ami azt jelenti, hogy közvetve
vagy közvetlenül érinti a helyi és regionális önkormányzatokat (HRÖ), vagy ha ezeket nem is érinti, területi hatásuk van. A
helyi és regionális önkormányzatoknak
társadalmi-gazdasági szereplőkként átfogó szerepük van a növekedés, a versenyképesség és a jó minőségű foglalkoztatás elősegítésében, mind makrogazdasági
mind helyi léptékben.
Ebben a vonatkozásban az Európai
Szemeszter folyamat megköveteli az átláthatóság javítását és a társadalmi partnerekkel folytatott előzetes konzultációt.
Az „Európai szemeszter lokalizálása”
projekt megmutatta, hogy a helyi és regionális
önkormányzatok
társadalmi
partnerszervezetei
valóban
növekvő
érdeklődést és figyelmet tanúsítanak
aziránt, hogy bevonják őket az Európai
Szemeszter éves ciklusába.

Így az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) és a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EPSU) közösen hívja fel az Európai Bizottságot a
következőkre:

• B iztosítsa,

hogy a helyi és regionális
önkormányzatok ágazati társadalmi
partnereinek véleményét megfelelően
vegyék figyelembe;

• Á llítson

fel minőségi sztenderdet az
egyes nemzeti kormányzatok részéről
gyakorolt, részvételt ösztönző megközelítésre és a HRÖ-k nemzeti társadalmi
partnerszervezeteinek megfelelő bevonására;

• G arantálja

az ágazati társadalmi partnerek erősebb bevonását a Szemeszter
folyamatába a részletes éves ütemezés
jobb és átláthatóbb tervezésével,
lehetővé téve a megfelelő üléseket, tárgyalásokat és inputokat;

• S egítse elő a szemeszter folyamatának

• T ámogassa az ágazati társadalmi partnerek törekvését, hogy megfelelő
tájékoztatást és konzultációt biztosíthassanak nemzeti tagszervezeteik számára
a szemeszter során, a Foglalkozatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság által kezelt eseti támogatás létrehozásával;

• B iztosítson a helyi és regionális önkor-

mányzatok társadalmi partnerei számára
tárgyalási és részvételi fórumokat, tekintettel az HRÖ-k rendkívül fontos szerepére az Országspecifikus Ajánlások végrehajtásában;

• B iztosítsák,

hogy a Szemeszter a
fenntartható fejlődési célok elérésének
hatékony és részvételt ösztönző keretévé váljon;

jobb láthatóságát az ágazati társadalmi
partnerszervezetek számára tartott
tájékoztató ülésekkel és képzési eseményekkel európai és nemzeti szinten;

A CEMR és az EPSU közösen hívják fel továbbá az EU tagállamok nemzeti kormányait a
következőkre:

• M
 űködjenek együtt az Európai Bizottság-

gal a Szemeszter folyamatának a lehető
legátláthatóbbá és legkiszámíthatóbbá
tételére, hogy lehetővé tegyék a nemzeti társadalmi partnerek bevonását.

• H ozzanak

létre az ágazati társadalmi
partnerek, valamint a helyi és regionális önkormányzatok hatékony konzultációját lehetővé tévő eseményeket:
tények igazolják, hogy ezek a konzultációk gyakran túl formálisak és ezért
nem hatékonyak.

• B iztosítsák,

hogy a HRÖ-k ágazati
társadalmi partnerszervezeteinek véleményét megfelelően vegyék figyelembe, tekintettel a helyi és regionális
önkormányzatoknak a nemzeti reformprogramokban játszott stratégiai szerepére.

