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
of the European Semester and to increase their involvement in the discussion
concerning different outcomes of the Semester – Annual Growth Survey, Country
Reports, National Reform Programmes, and Country Specific Recommendations –
more homogenous across Member States, while respecting national practices and
features.
This project receives the financial support of the European Commission, DG
Employment, Social Affairs & Inclusion, call for proposals VP/2017/001.
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In de afgelopen jaren is in verschillende
lidstaten lichte vooruitgang geboekt bij de
betrokkenheid van de organisaties van de
sociale partners bij het proces van het Europees Semester. Dit is echter nog steeds
onvoldoende om van het Semester een
volledig democratische exercitie te maken
waarbij terdege rekening wordt gehouden
met het standpunt van alle betrokken institutionele actoren, van werkgevers- en
werknemersorganisaties.
De groeiende sociale dimensie van het
Europees Semester kan niet meer over
het hoofd worden gezien: terwijl het Semester in het verleden vooral diende als
instrument voor economische coördinatie,
is het nu een allround beleidsvormingsproces geworden dat een verscheidenheid
aan onderwerpen omvat, van sociale wetgeving tot prioriteiten van de EU-fondsen,
beginselen van de Europese pijler van
de sociale rechten en doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling. Daarom zijn wij
van mening dat het Semester meer inclusief moet worden en de democratische legitimiteit ervan moet versterken.

Bovendien heeft ongeveer 80% van de
landspecifieke aanbevelingen die elk jaar
worden gedaan, een territoriale dimensie,
wat betekent dat de lokale en regionale
overheden (LRG) er direct of indirect bij betrokken zijn of, als ze er niet bij betrokken
zijn, nog steeds een territoriale impact hebben. De lokale en regionale overheden
spelen een algemene rol als sociaal-economische actoren door groei, concurrentievermogen en hoogwaardige werkgelegenheid op macro-economisch en lokaal
niveau te bevorderen.

De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) en de Europese Unie voor Overheidsdiensten (EPSU) roepen de Europese Commissie dan ook gezamenlijk op voor het
volgende:

• E rvoor zorgen dat naar de standpunten

van de sectorale sociale partners van
de lokale en regionale overheden
wordt geluisterd;

• K waliteitsnormen

vaststellen voor een
inclusieve aanpak door de afzonderlijke
nationale regeringen en voor een passend niveau van betrokkenheid van de
nationale organisaties van de sociale
partners van de lokale en regionale
overheden;

In dat opzicht vereist het proces van het
Europees Semester een verbetering van
de transparantie en een voorafgaande
raadpleging van de sectorale sociale partners, alsmede een grotere betrokkenheid
van de lokale en regionale overheden.

• E en grotere betrokkenheid garanderen

Het project “Lokalisering van het Europees
Semester” heeft inderdaad aangetoond
dat er bij de organisaties van de sociale
partners van lokale en regionale overheden een groeiende belangstelling en
aandacht bestaat voor hun betrokkenheid
bij de jaarlijkse cyclus van het Europees
Semester.

• Z ichtbaarheid bevorderen van het Se-

van de sectorale sociale partners bij
het Semesterproces door een betere
en transparantere planning van de jaarlijkse gedetailleerde tijdschema’s die
voldoende bijeenkomsten, discussies
en input mogelijk maken;

• D e inspanningen van de sectorale so-

ciale partners ondersteunen om te zorgen voor adequate informatie en raadpleging van hun nationale aangesloten
ondernemingen in het Semesterproces
door het creëren van een ad-hocsubsidie die wordt beheerd door DG Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie;

• D e sociale partners van de lokale en re-

gionale overheden specifieke fora voor
discussie en betrokkenheid bieden, met
het oog op de uitzonderlijke rol van de
lokale en regionale overheden bij de
uitvoering van de landpecifieke aanbevelingen;

• E rvoor

zorgen dat het Semester een
effectief en inclusief kader wordt om te
werken aan het bereiken van SDG’s.

mesterproces door middel van informatiesessies en opleidingsevenementen
voor leden van sectorale organisaties
van sociale partners op Europees en
nationaal niveau;

De CEMR en de EPSU doen ook gezamenlijk een beroep op de nationale regeringen van
de EU-lidstaten:

• S amenwerken met de Europese Com-

missie om het proces van het semester
zo transparant en voorspelbaar mogelijk te maken, teneinde de betrokkenheid
van de nationale sociale partners te
vergemakkelijken;

• C reëren van gelegenheden om de sectorale sociale partners en de lokale en
regionale overheden effectief te raadplegen: het blijkt dat deze raadplegingen vaak te formeel en dus ondoeltreffend zijn gebleven;

• E rvoor

zorgen dat wordt geluisterd
standpunten van de sectorale organisaties van de sociale partners van de
lokale en regionale overheden, in verband met de strategische rol van de
lokale en regionale overheden bij de
uitvoering van de nationale hervormingsprogramma’s.

