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O Semestre Europeu: principais fases a nível da UE
1. No final do outono, a Comissão Europeia (COM) apresenta a Análise Anual do Crescimento (AAC), definindo o que considera serem as prioridades da
UE para o próximo ciclo do Semestre no que diz respeito às políticas económicas, orçamentais e laborais, bem como outras reformas destinadas a
impulsionar o crescimento e o emprego. A COM publica também o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta (RMA), no qual se identificam os
Estados-Membros que correm o risco de apresentar desequilíbrios macroeconómicos, e propõe projetos de recomendações do Conselho sobre a política
económica da área do euro (recomendações sobre a AE).
2. Em fevereiro, o Parlamento Europeu (PE) e o Conselho emitem a sua opinião sobre a AAC e o RMA e o Conselho aprova as recomendações sobre a
política económica da área do euro.
3. Em fevereiro, a COM publica relatórios por país, nomeadamente uma avaliação dos desequilíbrios macroeconómicos com base em análises
aprofundadas, bem como a sua avaliação da implementação das Recomendações Específicas por País (REP).
4. O Conselho Europeu da Primavera formula orientações estratégicas sobre as prioridades a desenvolver durante o ciclo do Semestre Europeu. O Conselho
Europeu convida os Estados-Membros a terem em conta essas prioridades nos seus Programas de Estabilidade ou Convergência (PEC) e Programas
Nacionais de Reforma (PNR).
5. Em abril, os Estados-Membros apresentam os seus PNR e PEC. Esta apresentação conjunta permite ter em conta as complementaridades e as repercussões
entre as políticas orçamentais e estruturais.
6. Em maio, a COM e o Conselho avaliam os PNR e os PEC, assim como os progressos realizados nos Estados-Membros no sentido da consecução dos
objetivos estabelecidos na Estratégia Europa 2020 e das medidas destinadas a corrigir desequilíbrios macroeconómicos. Com base nessa avaliação, a COM
propõe REP atualizadas, que são então debatidas por diferentes formações do Conselho.
7. Em junho, o Conselho Europeu aprova as REP, que o Conselho adota em julho.
8. Em outubro, os Estados-Membros da área do euro apresentam os seus Projetos de Planos Orçamentais (PPO) para o ano seguinte.
9. Em outubro/novembro, a COM emite pareceres sobre os PPO e o Eurogrupo debate e emite uma declaração sobre esses pareceres.
10. No fim do outono, o PE exprime a sua opinião relativamente ao Ciclo do Semestre Europeu em curso.
11. Ao longo de todo o ano, o PE procede a diálogos económicos com representantes das instituições europeias pertinentes (COM, Conselho e Eurogrupo) e
com os Estados-Membros que estão sujeitos às decisões ou recomendações da UE relevantes.
12. Durante o ciclo do Semestre são também organizadas reuniões entre os parlamentos nacionais e o PE, tais como a Semana Parlamentar Europeia (SPE) e
a Conferência nos termos do artigo 13.° do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação (TECG).
30 de novembro de 2015
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Diálogos económicos com outras instituições da UE e com os Estados-Membros
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