Det gemensamma CEMR-ESPU projektet “Lokalisera den europeiska
planeringsterminen” ser på nya sätt att fastställa eller stärka befintliga kanaler som
möjliggör att sociala partners involveras i den europeiska planeringsterminens årliga
mechanism,. at new ways to establish or reinforce existing channels that allow the
involvement of social partners in the yearly mechanism of the European Semester.
Det övergripande målet för detta projekt är en förstärkt roll hos europeiska och
nationella sociala partners till lokalt och regional styre vid beslutsfattandet inom den
europeiska planeringsterminen och att öka deras inblandning I diskussioner som
rör planeringsterminens olika resultat – årlig tillväxtundersökning, landsrapporter,
nationella reformprogram, och landssspecifika rekommendationer – mer homogent
över medlemsländerna, medan man beaktar nationell praxis och inslag. 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.
Detta projekt får finansiellt stöd från europakommissionen, DG Employment, Social
Affairs & Inclusion, call for proposals VP/2017/001.
www.ccre.org / www.epsu.org
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Under senare år, har viss framgång uppnåtts inom flertalet medlemsstater vad
gäller att involvera sociala partnerorganisationer i den europeiska planeringsterminen. Dock, förblir detta otillräckligt vad
gäller att göra terminen till en fullständigt
demokratisk process som på ett tillbörligt
sätt beaktar alla berörda institutionella aktörers, arbetsgivar- och arbetsorganisationers åsikter.
Den växande sociala dimensionen hos
den europeiska planeringsterminen är nu
omöjlig att förbise: medan planeringsterminen tidigare i huvudsak var ett instrument
för ekonomisk koordination, har det kommit
att bli en generell policyskapandeprocess
vilken omfattar en mängd frågor, från sociallagstiftning till prioriteringen av EU-medel, principerna för den europeiska pelaren
för sociala rättigheter, samt målen för hållbar utveckling. Därför, tror vi att planeringsterminen behöver bli mer inkluderande och
stärka dess demokratiska legitimitet.

Vidare, har runt 80% av de årligen utfärdade landsspecifika rekommendationerna
en territoriell dimension, vilket innebär att
de direkt eller indirekt involverar ett lokalt
och regionalt styre (LRG), eller har, när
LRG inte är inblandade, ändå territoriell
påverkan. Lokalt och regionalt styre har en
övergripande roll som socioekonomiska
spelare genom att främja tillväxt, konkurrenskraft och högkvalitativ sysselsättning
på såväl makroekonomisk som lokal skala.
I detta avseende, behöver den europeiska
planeringsterminen förbättra sin transparens och utöva samråd uppströms med sektoriella sociala partners, såväl som stärka
dess involvering i lokalt och regionalt styre.
Projektet “Localising the European Semester” [lokalisera den europeiska planeringsterminen] har verkligen demonstrerat att
sociala partnerorganisationers ökade intresse för och uppmärksamhet på hur lokalt
och regionalt styre är inblandat den europeiska planeringsterminens årliga cykel.

Därför, uppmanar rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR) ihop med Europeiska
federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) europakommissionen att:

• S äkerställa att åsikterna hos det lokala
och regionala styrets sociala partners
beaktas på vederbörligt sätt;

• A nge

kvalitetsstandarder åt individuella nationella regeringar för ett inkluderande tillvägagångssätt och att
LRG:ers nationella sociala partners
medverkar i lämplig utsträckning;

• G arantera

att sektoriella sociala partners får en starkare medverkan i planeringsprocessen genom bättre och mer
transparent planering av de årliga utförliga kalendrarna vilket tillåter tillräckliga
möten, diskussioner och input;

• F rämja synligheten hos planeringstermi-

nens processer genom erbjudande av
informationssessioner och utbildningsevent åt de sektoriella sociala partnerorganisationernas medlemmar på europeiska och nationell nivå;

• S tödja

sektoriella sociala partners ansträngningar att säkerställa att deras
nationella medlemsförbund får tillräcklig
information och samråd genom skapandet av ett ad-hoc anslag som förvaltas
av DG Employment, Social Affairs, and
Inclusion;

• F örse de sociala partners som styret på

lokal och regional nivå har med specifika fora för diskussion och medverkan,
givet den exceptionella rollen som
LRG:er har vad gäller att implementera
landsspecifika rekommendationer;

• S e

till att planeringsterminen blir ett
effektivt och inkluderande ramverk i
arbetet för att uppnå mål för hållbar utveckling (SDG).

CEMR och EPSU uppmanar även tillsammans nationella regeringar i EU-medlemsstater att:

• S amarbeta

med europeiska kommissionen i att göra planeringsterminens
process så transparent och förutsägbar
som möjligt, för att underlätta medverkan från nationella sociala partners;

• S kapa

tillfällen då sektoriella sociala
partners såväl som lokalt och regionalt
styre kan samråda effektivt; det finns
bevis för att dessa samråd ofta förblivit
för formella och därför ineffektiva;

• S äkerställa

att åsikterna hos LRG:ers
sektoriella sociala partnerorganisationer beaktas på vederbörligt sätt, på
grund av den strategiska roll som lokalt
och regionalt styre i att implementera
nationella reformprogram.

