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Še več, okrog 80 % priporočil za posa-

mezne države, izdanih vsako leto, ima 

teritorialno dimenzijo, kar pomeni, da 

neposredno ali posredno vključujejo lo-

kalne in regionalne vlade ali imajo, če jih 

ne vključujejo, še vedno teritorialni vpliv. 

Lokalne in regionalne vlade igrajo celost-

no vlogo kot socialno-ekonomski akterji s 

spodbujanjem rasti, konkurenčnosti in viso-

kokakovostne zaposlenosti na makroeko-

nomski in lokalnih ravneh. 

V tem smislu postopek evropskega se-

mestra zahteva izboljšanje svoje trans-

parentnosti in predhodna posvetovanja 

sektorskih socialnih partnerjev ter krepitev 

sodelovanja lokalnih in regionalnih vlad. 

Projekt »Lokaliziranje evropskega semes-

tra« je pokazal, da so organizacije social-

nih partnerjev lokalnih in regionalnih vlad 

vedno bolj zainteresirane in pozorne na 

svoje vključevanje v letni cikel evropskega 

semestra. 

V zadnjih letih je bil v več državah članic 

storjen napredek na področju sodelovanja 

organizacij socialnih partnerjev v post-

opku evropskega semestra. Kljub temu 

je to še vedno premalo, da bi bil semes-

ter popolnoma demokratična praksa, ki bi 

upoštevala vidike vseh vpletenih institucio-

nalnih akterjev iz organizacij delodajalcev 

in delavcev. 

Rastoče socialne dimenzija evropskega se-

mestra ni več mogoče spregledati: medtem 

ko je semester v preteklosti v glavnem 

služil kot instrument gospodarskega usk-

lajevanja, je zdaj postal vsestranski posto-

pek oblikovanja politike, ki obsega različna 

vprašanj, od socialne zakonodaje do pred-

nostnih nalog evropskih skladov, načel ev-

ropskih stebrov socialnih pravic in ciljev tra-

jnostnega razvoja. Menimo torej, da mora 

semester postati bolj vključujoč in okrepiti 

svojo demokratično legitimnost. 

CEMR in EPSU skupaj prav tako pozivata nacionalne vlade držav članic EU, naj: 

 •   zagotovi ustrezno upoštevanje vidikov 

sektorskih socialnih partnerjev lokalnih 

in regionalnih vlad;

•   postavi standarde kakovosti za inkluziv-

en pristop posameznih nacionalnih vlad 

in primerno raven sodelovanja nacio-

nalnih organizacij socialnih partnerjev 

lokalnih in regionalnih vladah;  

•   zagotovi močnejše sodelovanje sek-

torskih socialnih partnerjev v procesu 

semestra prek boljšega in bolj transpar-

entnega načrtovanja podrobnih letnih 

koledarjev, ki omogočajo dovolj ses-

tankov, razprav in prispevkov;  

•   spodbuja vidnost postopkov semestra 

prek informativnih sej in usposabljanj 

članov sektorskih organizacij socialnih 

partnerjev na evropski in nacionalni 

ravni;  

•   podpira napore sektorskih socialnih 

partnerjev za zagotavljanje ustreznih 

informacij in posvetovanj o njihovih na-

cionalnih podružnicah v postopku se-

mestra z ustvarjanjem ad-hoc subven-

cij, ki jih upravlja Generalni direktorat 

za zaposlovanje, socialne zadeve in 

vključevanje;

•   zagotavlja posebni forum za socialne 

partnerje lokalnega in regionalnega 

vladnega sektorja za razpravo in sode-

lovanje, ob upoštevanju izjemne vloge, 

ki jo imajo lokalne in regionalne vlade 

pri implementaciji priporočil za posa-

mezno državo; 

•   zagotavlja, da semester postane 

učinkovit in vključujoč okvir za dose-

ganje ciljev trajnostnega razvoja.

Svet evropskih občin in regij (CEMR) in Evropski sindikat javnega sektorja (EPSU) skupaj 

pozivata Evropsko komisijo, da: 

•   sodelujejo z Evropsko komisijo pri ob-

likovanju kar se da transparentnega in 

predvidljivega postopka z namenom 

krepitve vključevanja nacionalnih social-

nih partnerjev;  

•   ustvarjajo priložnosti za učinkovito 

posvetovanje s sektorskimi socialnimi 

partnerji ter lokalnimi in regionalnimi 

vladami: dokazi kažejo, da so ta posve-

tovanja pogosto ostala preveč formalna 

in zato neučinkovita;  

•   zagotovijo, da so pogledi sektorskih 

organizacij socialnih partnerjev lokalnih 

in regionalnih vlad ustrezno upoštevani 

zaradi strateške vloge lokalnih in region-

alnih vlad pri implementaciji programov 

nacionalnih reform. 




