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W ciągu ostatnich lat w kilku państwach 

członkowskich poczyniono niewielkie 

postępy w zakresie zaangażowania part-

nerów społecznych w proces europe-

jskiego semestru. Nadal są one jednak 

niewystarczające, aby semestr stał się w 

pełni demokratycznym przedsięwzięciem, 

uwzględniającym punkt widzenia wszyst-

kich zainteresowanych podmiotów insty-

tucjonalnych, organizacji pracodawców i 

pracowników.

Nie sposób pominąć już rosnącego wymia-

ru społecznego europejskiego semestru: 

o ile w przeszłości semestr służył głównie 

jako instrument koordynacji gospodarczej, 

o tyle obecnie stał się on wszechstron-

nym procesem kształtowania polityki, który 

obejmuje szereg zagadnień, od prawa soc-

jalnego po priorytety funduszy unijnych, za-

sady europejskiego filaru praw socjalnych 

i cele zrównoważonego rozwoju. Dlatego 

uważamy, że semestr musi nabrać bardziej 

integracyjnego charakteru i wzmocnić 

swoją legitymację demokratyczną. 

Ponadto CEMR i EPSU wspólnie wzywają rządy krajowe państw członkowskich UE do: 

 •   dopilnowania, aby poglądy sektorowych 
partnerów społecznych samorządów 
lokalnych oraz instytucji rządowych i 
samorządowych na szczeblu regional-

nym były należycie uwzględniane;

•   określenia standardów jakości dla inte-
gracyjnego podejścia poszczególnych 
rządów krajowych oraz do odpow-
iedniego poziomu zaangażowania 
krajowych partnerów społecznych 
samorządów lokalnych oraz instytucji 
rządowych i samorządowych na szcze-

blu regionalnym; 

•   zapewnienia większego zaangażowania 
sektorowych partnerów społecznych 
w ramach semestru poprzez lep-
sze i bardziej przejrzyste planowanie 
rocznych, szczegółowych harmono-
gramów pozwalających na organizację 
odpowiedniej liczby spotkań, dyskusji i 
nakładów;  

•   promowania widoczności działań podej-
mowanych w ramach semestru poprzez 
organizowanie sesji informacyjnych i 
imprez szkoleniowych dla członków 

sektorowych partnerów społecznych na 

szczeblu europejskim i krajowym;  

•   wspierania wysiłków sektorowych part-
nerów społecznych w celu zapewnienia 
odpowiednich informacji i konsultacji z 
ich krajowymi podmiotami powiązanymi 
w ramach semestru poprzez utworze-
nie doraźnej dotacji zarządzanej przez 
Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnie-
nia, Spraw Społecznych i Włączenia 

Społecznego

•   stworzenia dla partnerów społecznych 
sektora samorządów lokalnych oraz in-
stytucji rządowych i samorządowych na 
szczeblu regionalnym odpowiednich 
płaszczyzn do dyskusji i zaangażowania, 
biorąc pod uwagę wyjątkową rolę 
samorządów lokalnych i regionalnych 
we wdrażaniu zaleceń dla poszczegól-

nych krajów; 

•   zagwarantowania, że semestr będzie 
stanowił skuteczne i sprzyjające 
włączeniu społecznemu ramy dla 
działań na rzecz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Europejska Federacja Związków 

Zawodowych Służb Publicznych (EPSU) wspólnie wzywają Komisję Europejską do: 

•   współpracy z Komisją Europejską w 
celu zapewnienia jak największej 
przejrzystości i przewidywalności działań 
podejmowanych w ramach semestru, 
aby ułatwić zaangażowanie krajowych 

partnerów społecznych;  

•   tworzenia możliwości przeprowadzenia 
skutecznych konsultacji z sektorowymi 
partnerami społecznymi, a także z 
samorządami lokalnymi oraz instytucjami 
rządowymi i samorządowymi na szczeb-
lu regionalnym: fakty wskazują, że często 

konsultacje te miały zbyt formalny chara-
kter, a tym samym były nieskuteczne;

•   zadbania o to, by poglądy sektorowych 
partnerów społecznych samorządów 
lokalnych oraz instytucji rządowych i 
samorządowych na szczeblu regional-
nym były odpowiednio uwzględniane z 
uwagi na strategiczną rolę samorządów 
lokalnych i regionalnych w realizacji kraj-
owych programów reform. 

Ponadto około 80% zaleceń dla poszcze-

gólnych krajów wydawanych każdego roku 

ma wymiar terytorialny, co oznacza, że albo 

bezpośrednio, albo pośrednio angażują 

samorządy lokalne oraz instytucje rządowe 

i samorządowe na szczeblu regionalnym, 

albo – jeśli nie angażują takich instytucji 

– nadal wywierają wpływ na szczeblu re-

gionalnym. Samorządy lokalne oraz insty-

tucje rządowe i samorządowe na szczeblu 

regionalnym odgrywają rolę podmiotów 

społeczno-ekonomicznych wspierając wz-

rost gospodarczy, konkurencyjność i za-

trudnienie o wysokiej jakości w skali mak-

roekonomicznej i lokalnej. 

Dlatego też europejski semestr wyma-

ga zwiększenia swej przejrzystości i 

zaangażowania w konsultacje sektorowych 

partnerów społecznych na wyższym szcze-

blu, a także wzmocnienia zaangażowania 

instytucji rządowych i samorządowych na 

szczeblu regionalnym. 

Projekt „Lokalizacja europejskiego se-

mestru” rzeczywiście pokazał, że rośnie 

zainteresowanie i chęć zaangażowania 

się w coroczny cykl europejskiego se-

mestru ze strony partnerów społecznych 

samorządów lokalnych oraz instytucji 

rządowych i samorządowych na szczeblu 

regionalnym. 


