
Bendrame ESRT-EVPS projekte „Europos semestro lokalizavimas“ ieškoma naujų 
būdų, kaip užmegzti arba sustiprinti esamas ryšius, kurie leistų socialiniams 

partneriams dalyvauti kasmetiniame Europos semestro mechanizme. 

Bendras šio projekto tikslas yra stiprinti Europos ir nacionalinių socialinių 
partnerių, priklausančių vietinei ir regioninei valdžiai, sprendimų priėmimo 
vaidmenį Europos semestro procese ir didinti jų įsitraukimą į diskusijas dėl 

skirtingų semestro rezultatų – metinėje augimo apžvalgoje, šalies ataskaitose, 
nacionalinėse reformų programose ir konkrečiose rekomendacijose šaliai – kurie 

būtų homogeniškesni visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į nacionalines 
praktikas ir funkcijas.

Šiam projektui finansinę paramą teikia Europos Komisija, Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties GD, kvietimas teikti pasiūlymus VP/2017/001.

www.ccre.org / www.epsu.org 

Leonardo Ebner
Policy officer –  

Employment and public services 

square de Meeûs 1, 1000 Brussels
+ 32 2 213 86 96

leonardo.ebner@ccre-cemr.org 
www.ccre.org

EUROPOS SĄJUNGOS  
SEMESTRO LOKALIZAVIMAS 

BENDRAS ESRT-EVPS  
PROJEKTAS 2018–2020 M 

GALUTINIS PAREIŠKIMAS

http://www.ccre.org
http://www.epsu.org


Paskutiniais metais pasiekta nedidelės 

pažangos keliose valstybėse narėse dėl 

socialinių partnerių organizacijų aktyvumo 

per Europos Sąjungos semestro procesą. 

Visgi to nepakanka, kad šis semestras būtų 

visiškai demokratiška priemonė, tinkamai 

atsižvelgiant į visų susijusių institucinių 

veikėjų (darbdaviams ir darbuotojams skirtų 

organizacijų) požiūrį.  

Daugiau negalima ignoruoti augančio 

socialinio Europos Sąjungos semestro 

vaidmens – nors praeityje semestras 

daugiausia pasitarnavo kaip ekonominio 

koordinavimo priemonė, dabar jis tapo 

universaliu politikos formavimo procesu, 

kuris apima įvairiausias problemas dėl 

socialinės ES fondų prioriteto teisės, Eu-

ropos Sąjungos socialinėms teisėms skirtų 

ramsčių principus ir tvarios plėtros tikslus. 

Todėl manome, kad semestras turi dar la-

biau viską apimti ir sustiprinti demokratinį 

teisėtumą.

ESRT ir EVPS taip pat kartu ragina nacionalines ES valstybių narių valdžios institucijas: 

 •   užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 

sektorių socialinių partnerių iš vietinių ir 

regioninių valdžios institucijų nuomonę;

•   nustatyti kokybės standartus viską 

apimančiam atskirų nacionalinių 

valdžios institucijų požiūriui ir atitinkamą 

nacionalinių socialinių partnerių 

organizacijų iš VRV aktyvumo lygį; 

•   garantuoti didesnį sektorių socialinių 

partnerių aktyvumą semestro procese, 

geriau ir skaidriau planuojant išsamius 

kasmetinius grafikus, kad būtų galima 

surengti užtektinai susitikimų, diskusijų ir 

užsiėmimų;  

•   skatinti semestro proceso matomumą 

per informacinius renginius ir mokymo 

užsiėmimus, skirtus sektorių socialinių 

partnerių organizacijų nariams, Europos 

Sąjungos ir nacionaliniu lygiu; 

•   remti sektorių socialinių partnerių pas-

tangas siekiant jų nacionaliniams filial-

ams suteikti adekvačios informacijos 

ir konsultacijų per semestro procesą, 

skiriant specialią subsidiją, kurią valdys 

užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 

GD;

•   užtikrinti socialiniams partneriams iš 

vietinių ir regioninių valdžios institucijų 

sektoriaus specifinį forumą, skirtą diskusi-

jai ir aktyvumui, atsižvelgiant į išskirtinį 

VRV vaidmenį dėl konkrečiai šaliai skirtų 

rekomendacijų įgyvendinimo; 

•   užtikrinti, kad semestras taptų veiksminga 

ir viską apimanti struktūra, skirta darbui 

dėl tvarių vystymosi tikslų siekio.

Taigi, Europos savivaldybių ir regionų taryba (ESRT) ir Europos viešųjų paslaugų sąjunga 

(EVPS) kartu ragina Europos Sąjungos komisiją:

•   bendradarbiauti su Europos Komisija 

kuo labiau didinant semestro proceso 

skaidrumą ir nuspėjamumą, kad būtų 

lengviau įsitraukti nacionaliniams so-

cialiniams partneriams; 

•   sukurti veiksmingus sektorių socialinių 

partnerių konsultavimo būdus, taip pat 

vietinių ir regioninių valdžios institucijų 

– iš įrodymų matyti, kad dažnai šios kon-

sultacijos yra per daug formalios ir dėl to 

neveiksmingos; 

•   užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 

sektorių socialinių partnerių organizacijų 

iš VRV požiūrius, susijusius su strate-

giniais vietinių ir regioninių valdžios 

institucijų vaidmenimis dėl nacionalinių 

reformų programų įgyvendinimo.  

Be to, apie 80 % iš kasmet konkrečiai šaliai 

pateikiamų rekomendacijų pastebimas teri-

torinis vaidmuo, o tai reiškia, kad tai tiesi-

ogiai arba netiesiogiai įtraukia vietines ir 

regionines valdžios institucijas (VRV) arba, 

jei neįtraukia VRV, vis tiek turi poveikį terito-

rijai. Vietinės ir regioninės valdžios instituci-

jos atlieka bendrą vaidmenį kaip socialiniai 

ir ekonominiai veikėjai, skatindami augimą, 

konkurencingumą ir aukštos kokybės 

užimtumą makroekonominiais ir vietos 

mastais. 

Europos Sąjungos semestro procesui 

tokiu atveju reikia daugiau skaidrumo ir 

opozicinės konsultacijos, skirtos sektorių 

socialiniams partneriams, taip pat reikia sti-

printi vietinių ir regioninių valdžios institucijų 

aktyvumą. 

Projektas „Europos Sąjungos semes-

tro lokalizavimas“ iš tiesų parodė, kad 

socialinių partnerių organizacijos iš vietinių 

ir regioninių valdžios institucijų vis labiau 

domisi ir skiria dėmesio dalyvavimui Eu-

ropos Sąjungos semestro kasmetiniame 

cikle. 


