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Okrem toho približne 80% odporúčaní 

každoročne vydaných pre jednotlivé kra-

jiny má územný rozmer, čo znamená, 

že priamo alebo nepriamo zahŕňajú mi-

estne a regionálne samosprávy (MRS) 

alebo, ak sa netýkajú MRS, majú územný 

vplyv. Miestne a regionálne samosprávy 

zohrávajú celkovú úlohu ako sociálno-

ekonomické subjekty tým, že podporujú 

rast, konkurencieschopnosť a kvalitnú 

zamestnanosť na makroekonomickej a mi-

estnej úrovni.

V tomto ohľade si proces Európskeho se-

mestra vyžaduje zlepšenie jeho transpar-

entnosti a predchádzajúce konzultácie so 

sektorovými sociálnymi partnermi, ako aj 

posilnenie zapojenia miestnych a regionál-

nych samospráv. 

Projekt „Lokalizácia európskeho semes-

tra“ skutočne preukázal rastúci záujem a 

pozornosť organizácií sociálnych partnerov 

miestnych a regionálnych samospráv o ich 

zapojenie do ročného cyklu Európskeho 

semestra. 

V posledných rokoch sa v niektorých 

členských štátoch dosiahol mierny pokrok 

v zapojení organizácií sociálnych partnerov 

do procesu Európskeho semestra. To však 

stále nestačí na to, aby sa Semester stal 

plne demokratickým cvičením, pričom sa 

náležite zohľadňujú stanoviská všetkých 

zainteresovaných inštitucionálnych akté-

rov, organizácií zamestnávateľov a pra-

covníkov.  

Rastúci sociálny rozmer Európskeho se-

mestra už nemožno prehliadať: zatiaľ čo 

Semester v minulosti slúžil hlavne ako 

nástroj hospodárskej koordinácie, stal sa 

v súčasnosti všestranným procesom tvor-

by politiky, ktorý zahŕňa množstvo prob-

lematík, od sociálnych právnych predpi-

sov cez priority fondov EÚ až po zásady 

európskeho piliera sociálnych práv a ciele 

trvalo udržateľného rozvoja. Preto sme 

presvedčení, že Semester sa musí stať 

inkluzívnejším a posilniť svoju demokrat-

ickú legitimitu. 

CEMR a EPSU tiež spoločne vyzývajú národné vlády členských štátov EÚ, aby: 

 •   Zabezpečila, aby sa náležite zohľadnili 

názory odvetvových sociálnych part-

nerov miestnych a regionálnych samo-

správ;

•   Stanovila normy kvality pre inkluzívny 

prístup jednotlivých národných vlád a 

pre primeranú úroveň zapojenia národ-

ných organizácií sociálnych partnerov 

MR;

•   Zaručila väčšie zapojenie odvetvových 

sociálnych partnerov do procesu Se-

mestra prostredníctvom lepšieho a 

transparentnejšieho plánovania po-

drobných ročných kalendárov, ktoré 

umožnia dostatočné stretnutia, diskusie 

a vstupy; 

•   Propagovala zviditeľňovanie procesov 

semestra prostredníctvom informačných 

stretnutí a školení pre členov sektoro-

vých organizácií sociálnych partnerov 

na európskej a vnútroštátnej úrovni;  

•   Podporovala úsilie odvetvových sociál-

nych partnerov pri zabezpečovaní pri-

meraných informácií a konzultácií s ich 

národnými pridruženými spoločnosťami 

v procese Semestra vytvorením ad 

hoc grantu spravovaného rozvojovými 

cieľmi pre zamestnanosť, sociálne veci 

a inklúziu;

•   Poskytovala sociálnym partnerom sek-

tora miestnej a regionálnej samosprávy 

osobitné fóra na diskusiu a účasť, 

vzhľadom na mimoriadnu úlohu MRS pri 

vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny;

•   Zabezpečovala, aby sa Semester stal 

účinným a inkluzívnym rámcom pre 

prácu na dosahovanie cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja.

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) a Európska únia verejných služieb (EPSU) preto 

spoločne vyzývajú Európsku komisiu, aby: 

•   Spolupracovala s Európskou komis-

iou na čo najväčšej transparentnosti a 

predvídateľnosti procesu Semestra, aby 

sa uľahčilo zapojenie národných sociál-

nych partnerov; 

•   Vytvárala príležitosti na účinné konzul-

tácie so sektorovými sociálnymi part-

nermi, ako aj s miestnymi a regionálnymi 

samosprávami: dôkazy ukazujú, že tieto 

konzultácie boli často príliš formálne, a 

preto neúčinné;

•   Zabezpečila, aby sa náležite zohľadnili 

stanoviská odvetvových sociálnych 

partnerských organizácií MRS, a to z 

dôvodu strategickej úlohy miestnych a 

regionálnych samospráv pri vykonávaní 

národných programov reforiem. 


