
Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes (CEMR) un Eiropas Sabiedrisko 
pakalpojumu arodbiedrību federācijas (ESPU) kopīgais projekts “Programmas 
“Eiropas pusgads” lokalizēšana” izstrādāts ar mērķi meklēt jaunus veidus, kā 
izveidot vai pastiprināt esošos kanālus, kas ļauj sociālos partnerus iesaistīt 

ikgadējos programmas “Eiropas pusgads” mehānismos. 

Šā projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
un nacionālo sociālo partneru lomu programmas “Eiropas pusgads” lēmumu 
pieņemšanas procesā, kā arī palielināt to līdzdalību diskusijās par dažādiem 

programmas rezultātiem – gada izaugsmes pētījumu, valstu ziņojumiem, valstu 
reformu programmām un katrai valstij specifiskajām rekomendācijām –, kas 
ir vienveidīgākas visās dalībvalstīs, vienlaikus ievērojot nacionālo praksi un 

īpatnības.

Šis projekts saņem Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu, Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāts, Sociālās lietas un iekļaušana, uzaicinājums iesniegt 
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Turklāt aptuveni 80% no katru gadu 

izdotajām katrai valstij specifiskajām 

rekomendācijām ir teritoriāla dimensija, 

kas nozīmē, ka tās tieši vai netieši ie-

saista vietējās un reģionālās valdības 

(VRP), vai gadījumā, ja neiesaistās VRP, 

tām joprojām ir teritoriāla ietekme. 

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir 

vispārēja sociāli ekonomisko dalībnieku 

loma, veicinot izaugsmi, konkurētspēju 

un augstas kvalitātes nodarbinātību 

makroekonomiskajā un vietējā mērogā. 

Šajā sakarā programmas “Eiropas pusgads” 

procesam ir jāuzlabo tā pārredzamība 

un iepriekšējas konsultācijas ar nozares 

sociālajiem partneriem, kā arī jāpastiprina 

vietējo un reģionālo pašvaldību 

iesaistīšanās. 

Projekts “Programmas “Eiropas pusgads” 

lokalizēšana” patiešām ir uzrādījis, ka 

vietējo un reģionālo pašvaldību sociālo 

partneru organizāciju interese un uzmanība 

arvien pieaug attiecībā uz to līdzdalību pro-

grammas “Eiropas pusgads” ikgadējā ciklā.

Pēdējos gados vairākās dalībvalstīs ir 

gūti nelieli panākumi sociālo partneru 

organizāciju iesaistīšanā programmas 

“Eiropas pusgads” procesā. Tomēr šāds 

progress joprojām ir nepietiekams, lai 

programmu “Eiropas pusgads” padarītu 

par pilnībā demokrātisku pasākumu, 

pienācīgi ņemot vērā visu iesaistīto iestāžu 

dalībnieku, darba devēju un darba ņēmēju 

organizāciju viedokli.  

Programmas “Eiropas pusgads” pieaugošā 

sociālā dimensija šobrīd vairs nevar palikt 

nepamanīta: lai gan agrāk programma 

galvenokārt bija kalpojusi par ekonomi-

kas koordinācijas instrumentu, tagad 

tā ir kļuvusi par visaptverošu politikas 

veidošanas procesu, kas aptver dažādus 

jautājumus, sākot ar sociālo likumdošanu, 

ES fondu prioritātēm, Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra principiem un ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. Tāpēc mēs uzskatām, 

ka programmai “Eiropas pusgads”jākļūst 

iekļaujošākai, un jāstiprina tās demokrātiskā 

leģitimitāte.

Papildus tam, Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) un Eiropas Sabiedrisko pakal-

pojumu arodbiedrību federācija (EPSU) kopīgi aicina ES dalībvalstu valdības: 

 •   Nodrošināt, ka tiek pienācīgi ņemts vērā 

vietējo un reģionālo pašvaldību sektora 

sociālo partneru viedoklis;

•   Noteikt kvalitātes standartus iekļaujošai 

pieejai, kuru īsteno atsevišķās valsts 

valdība, un atbilstošam VRP iesaistīto 

sociālo partneru organizāciju iesaistes 

līmenim;  

•   Garantēt lielāku sektora sociālo partneru 

iesaisti programmas “Eiropas pusgads” 

procesā, labāk un pārredzamāk plānojot 

ikgadējos detalizētos kalendārus, 

nodrošinot pietiekamas tikšanās, dis-

kusijas un ideju/viedokļu apmaiņu; 

•   Veicināt programmas “Eiropas pus-

gads” procesu pamanāmību, izmanto-

jot informatīvas sesijas un apmācības 

pasākumus sektora sociālo partneru 

organizāciju locekļiem kā Eiropas, tā 

valstu līmenī; 

•   Atbalstīt sektora sociālo partneru centi-

enus nodrošināt atbilstošu informācijas 

apmaiņu un konsultācijas par savām 

nacionālajām filiālēm programmas “Eiro-

pas pusgads” procesā, izveidojot pēc 

nepieciešamības veiktas dotācijas, kuru 

pārvalda Nodarbinātības, sociālo lietu 

un iekļautības ģenerāldirektorāts;

•   Nodrošināt vietējo un reģionālo 

pašvaldību sektora sociālos partnerus ar 

īpašiem diskusiju un iesaistes forumiem, 

ņemot vērā VRP ārkārtējo lomu, īstenojot 

valstij specifiskās rekomendācijas; 

•   Pārliecināties, ka programma “Eiro-

pas pusgads” kļūst par efektīvu un 

iekļaujošu satvaru ilgtspējīgās attīstības 

(SDG) mērķu sasniegšanai.

Tādējādi Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) un Eiropas Sabiedrisko pakalpo-

jumu arodbiedrību federācija (EPSU) kopīgi aicina Eiropas Komisiju:

•   Sadarboties ar Eiropas Komisiju, lai 

padarītu programmas “Eiropas pusgads” 

procesu pēc iespējas caurspīdīgāku 

un paredzamāku, lai veicinātu valstu 

sociālo partneru iesaistīšanos. 

•   Izveidot gadījumus un pasākumus, ku-

ros notiktu efektīvas konsultācijas ar 

nozaru sociālajiem partneriem, kā arī ar 

vietējām un reģionālajām pašvaldībām, 

ņemot vērā, ka pierādījumi liecina, ka 

bieži šīs konsultācijas ir palikušas pārāk 

formālas un tāpēc neefektīvas; 

•   Nodrošināt, ka VRP nozaru sociālo part-

neru organizāciju viedoklis tiek pienācīgi 

ņemts vērā, ņemot vērā vietējo un 

reģionālo pašvaldību stratēģisko lomu 

valsts reformu programmu īstenošanā. 


