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Det europæiske semester: de vigtigste skridt på EU-niveau
1. Europa-Kommissionen forelægger sidst på efteråret den årlige vækstundersøgelse, som fastlægger, hvad Kommissionen betragter som EU's prioriteter for
det kommende semesters cyklus med hensyn til økonomi-, budget- og arbejdsmarkedspolitik samt andre reformer til fremme af vækst og beskæftigelse.
Kommissionen offentliggør også en rapport om varslingsmekanismen, der anfører de medlemsstater, hvor der består potentielle makroøkonomiske
ubalancer, og foreslår udkast til Rådets henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet (euroområdehenstillinger).
2. I februar giver Europa-Parlamentet (EP) og Rådet udtryk for deres holdning til ÅVU og RVM, og Rådet godkender henstillingerne om den økonomiske
politik i euroområdet.
3. I februar offentliggør Kommissionen landerapporter, som indeholder en vurdering af makroøkonomiske ubalancer, der er baseret på indgående
undersøgelser og dens vurdering af gennemførelsen af landespecifikke henstillinger (LSH'er).
4. Det Europæiske Råds forårsmøde udstikker de strategiske retningslinjer for de prioriteter, der skal arbejdes med i løbet af det europæiske semester.
Medlemsstaterne anmodes i denne forbindelse om at tage hensyn til disse prioriteter i deres stabilitets- eller konvergensprogrammer (SKP'er) og deres
nationale reformprogrammer (NRP'er).
5. I april indsender medlemsstaterne deres NRP'er og SKP'er. Denne samtidige fremsendelse giver mulighed for, at der kan tages højde for komplementaritet
og afsmittende virkninger mellem finans- og strukturpolitikker.
6. I maj vurderer Kommissionen og Rådet NRP'erne og SKP'erne samt de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med hensyn til målsætningerne i
Europa 2020-strategien og foranstaltningerne til at korrigere makroøkonomiske ubalancer. På grundlag af disse vurderinger foreslår Kommissionen
opdaterede landespecifikke henstillinger (LSH'er), som derefter drøftes i forskellige rådssammensætninger.
7. I juni godkender Det Europæiske Råd de landespecifikke henstillinger, og Rådet vedtager dem i juli.
8. I oktober forelægger euroområdets medlemsstater deres udkast til budgetplan (UBP) for det kommende år.
9.

I oktober-november udarbejder Kommissionen udtalelser om UBP'erne, og Eurogruppen drøfter disse udtalelser og fremsætter en erklæring herom.

10. Sidst på efteråret afgiver Europa-Parlamentet sin udtalelse til det igangværende europæiske semester.
11. I løbet af året afholder EP økonomiske dialoger med repræsentanter for de relevante EU-institutioner (Kommissionen, Rådet og Eurogruppen) samt med
medlemsstater, der er genstand for relevante EU-afgørelser eller -henstillinger.
12. Møder mellem nationale parlamenter og EP, som f.eks. den europæiske parlamentariske uge (EPU) og "TSSS' artikel 13-konferencen", afholdes også i
løbet af semesterets cyklus.
30. november 2015

Forfatter: Kajus Hagelstam, kontakt: egov@ep.europa.eu
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Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: vigtigste skridt og aktører
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Økonomiske dialoger med andre EU-institutioner og medlemsstater
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