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În ultimii ani, s-au înregistrat ușoare pro-

grese în mai multe state membre, în ceea 

ce privește implicarea organizațiilor parte-

nere sociale în cadrul procesului Semestru-

lui european. Cu toate acestea, avansurile 

rămân insuficiente pentru ca Semestrul să 

devină un exercițiu complet democratic, 

care să ia în considerare punctele de ve-

dere ale tuturor agenților instituționali, 

organizațiilor patronale și sindicale impli-

cate.

Dimensiunea socială în creștere a Semes-

trului european nu mai poate fi ignorată: 

dacă în trecut, Semestrul a servit în principal 

ca instrument de coordonare economică, 

acesta a devenit acum un proces complet 

de creare de politici, care cuprinde o vari-

etate de probleme, de la dreptul social la 

prioritățile fondurilor europene, principiile 

Pilonului european al drepturilor sociale 

și obiectivele de dezvoltare durabilă. Prin 

urmare, considerăm că Semestrul trebuie 

să devină mai incluziv și să își consolideze 

legitimitatea democratică.

CLRE și EPSU, în comun, solicită de asemenea guvernelor naționale ale statelor membre: 

 •   Să asigure luarea în considerare 
adecvată a opiniilor partenerilor sociali 
de la nivel sectorial ai guvernelor locale 

și regionale;

•   Să stabilească standarde de calitate 

pentru o abordare incluzivă de către 

guvernele naționale individuale și pen-

tru un nivel adecvat de implicare a 

organizațiilor partenere sociale de la 

nivel național ale GLR; 

•   Să garanteze o implicare mai puternică 

a partenerilor sociali de la nivel sectorial 

în cadrul procesului Semestrului, printr-o 

planificare mai bună și mai transparentă 

a calendarelor anuale detaliate, care 

să permită suficiente întâlniri, discuții și 

schimburi de opinii; 

•   Să promoveze vizibilitatea proceselor 

Semestrului prin sesiuni de informare 

și evenimente de instruire la nivel eu-

ropean și național pentru membrii 

organizațiilor partenere sociale de la 

nivel sectorial;

•   Să susțină efortul partenerilor sociali de 
la nivel sectorial de a asigura o infor-
mare și o consultare adecvate în cadrul 
procesului Semestrului a afiliaților lor de 
la nivel național, prin crearea unui grant 
ad-hoc administrat de DG Ocuparea 
Forței de Muncă, Afaceri Sociale și In-

cluziune;

•   Să pună la dispoziția partenerilor so-
ciali ai sectorului guvernamental local 
și regional forumuri specifice de discuții 
și implicare, având în vedere rolul 
excepțional al GLR în punerea în apli-
care a recomandărilor specifice fiecărei 

țări; 

•   Să se asigure că Semestrul devine un 
cadru eficient și incluziv pentru depune-
rea eforturilor de atingere a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă.

Astfel, Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE) și Federația Europeană a Sindica-

telor din Serviciile Publice (EPSU) solicită, în comun, Comisiei Europene:

•   Să colaboreze cu Comisia Europeană 

în modelarea unui proces cât mai trans-

parent și mai previzibil cu putință al Se-

mestrului, pentru a facilita implicarea 

partenerilor sociali de la nivel național; 

•   Să creeze ocazii de consultare eficientă 

a partenerilor sociali de la nivel secto-

rial, precum și a guvernelor locale și re-

gionale: evidențele indică faptul că, de-

seori, aceste consultări au rămas prea 

formale și, prin urmare, ineficiente; 

•   Să asigure luarea în considerare 

adecvată a opiniilor organizațiilor parte-

nere sociale de la nivel sectorial ale GLR, 

datorită rolului strategic al guvernelor lo-

cale și regionale în punerea în aplicare a 

programelor de reformă naționale.

Mai mult, aproximativ 80% din 

recomandările specifice fiecărei țări, emise 

anual, au o dimensiune teritorială, ceea ce 

înseamnă că implică, direct sau indirect, 

guvernele locale și regionale (GLR) sau, 

dacă nu implică GLR, au totuși un impact 

teritorial. Guvernele locale și regionale 

joacă un rol general, în calitate de agenți 

socioeconomici, prin favorizarea creșterii, 

competitivității și ocupării forței de muncă 

în locuri de muncă de calitate înaltă, la 

scară macroeconomică și locală.

În această privință, procesul Semes-

trului european necesită îmbunătățirea 

transparenței acestuia și consultarea în 

amonte a partenerilor sociali de la nivel 

sectorial, precum și consolidarea implicării 

guvernelor locale și regionale.

Proiectul „Localizarea Semestrului Euro-

pean” a demonstrat într-adevăr faptul că 

există un interes și o atenție crescânde din 

partea organizațiilor partenere sociale ale 

guvernelor locale și regionale privind impli-

carea acestora în ciclul anual al Semestru-

lui european.


