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Europos semestras. Pagrindiniai ES lygmens veiksmai
1.

Rudens pabaigoje Europos Komisija pristato metinę augimo apžvalgą (MAA), kurioje išdėstoma, ką ateinančio semestro ciklo laikotarpiu Komisija laiko
ES prioritetais ekonomikos, biudžeto ir darbo politikos bei kitų reformų augimui ir užimtumui skatinti srityse. Komisija taip pat paskelbia įspėjimo
mechanizmo ataskaitą (ĮMA): joje nurodomos valstybės narės, kurioms gresia makroekonominis disbalansas, ir pasiūlomas Tarybos rekomendacijų dėl
euro zonos ekonominės politikos (EZ rekomendacijos) projektas.

2.

Vasario mėn. Europos Parlamentas (EP) ir Taryba pareiškia savo nuomonę dėl MAA ir ĮMA ir Taryba priima rekomendacijas dėl ekonominės politikos
euro zonoje.

3.

Vasario mėn. Komisija paskelbia šalių ataskaitas, įskaitant makroekonominio disbalanso vertinimą, pagrįstą nuodugniomis apžvalgomis, ir
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų (KŠSR) įgyvendinimo vertinimą.

4.

Pavasarį posėdžiaujanti Europos Vadovų Taryba pateikia strategines gaires dėl prioritetų, kurie turi būti įgyvendinti per Europos semestro ciklą. Ji ragina
valstybes nares atsižvelgti į šiuos prioritetus savo stabilumo ir konvergencijos programose (SKP) ir nacionalinėse reformų programose (NRP).

5.

Balandžio mėn. valstybės narės pateikia savo NRP ir SKP. Vienu metu pateikiant programas galima apskaičiuoti fiskalinės ir struktūrinės politikos
tarpusavio papildomumą ir šalutinį poveikį.

6.

Gegužės mėn. Komisija ir Taryba įvertina NRP ir SKP bei valstybių narių pažangą, padarytą siekiant strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtų tikslų ir
įgyvendinant priemones, skirtas makroekonominiam disbalansui sureguliuoti. Remdamasi šiais vertinimais, Komisija pateikia atnaujintas KŠSR, kurias
paskui aptaria skirtingų sudėčių Taryba.

7.

Birželio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtina KŠSR, o liepos mėn. Taryba jas priima.

8.

Spalio mėn. euro zonos valstybės narės pateikia savo ateinančių metų biudžeto plano projektą (BPP).

9.

Spalio–lapkričio mėn. Komisija pateikia nuomones, o Euro grupė jas apsvarsto ir įvertina.

10. Rudens pabaigoje EP pareiškia savo nuomonę dėl vykstančio Europos semestro ciklo.
11. Metų laikotarpiu EP rengia ekonominius dialogus su atitinkamų ES institucijų (Komisijos, Tarybos ir Euro grupės) atstovais, taip pat su valstybėmis
narėmis, atsižvelgdamas į atitinkamus ES sprendimus ar rekomendacijas.
12. Šio semestro ciklo metu taip pat rengiami nacionalinių parlamentų ir EP susitikimai, pavyzdžiui, Europos parlamentų savaitė (EPS) ir Sutarties dėl
stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) 13 straipsnyje numatyta konferencija.
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Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Pagrindiniai veiksmai ir veikėjai
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Ekonominiai dialogai su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narėmis
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