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Semestrul European: Principalele etape la nivelul UE
1.

Spre sfârșitul toamnei, Comisia Europeană prezintă Analiza anuală a creșterii (AGS), care stabilește care sunt, din perspectiva Comisiei, prioritățile UE
pentru următorul ciclu al semestrului în materie de politici economice, bugetare și în domeniul muncii și în privința altor reforme pentru stimularea creșterii
economice și a creării de locuri de muncă. Comisia publică, de asemenea, Raportul privind mecanismul de alertă (AMR), care identifică statele membre
cu potențiale dezechilibre macroeconomice și propune proiecte de recomandări ale Consiliului privind politica economică a zonei euro (recomandări
ZE).

2.

În februarie, Parlamentul European (PE) și Consiliul își exprimă opinia cu privire la AGS și AMR iar Consiliul aprobă recomandările privind politica
economică în zona euro.

3.

În februarie, Comisia publică rapoartele de țară, inclusiv o evaluare a dezechilibrelor macroeconomice pe baza unor analize aprofundate și evaluarea
implementării recomandărilor specifice fiecărei țări (CSR).

4.

Consiliul European de primăvară oferă orientări strategice cu privire la prioritățile care trebuie urmărite pe durata ciclului semestrului european. Statele
membre sunt invitate să ia în considerare aceste priorități în cadrul programelor lor de stabilitate sau de convergență (SCP) și a programelor lor
naționale de reformă (NRP).

5.

În aprilie, statele membre își prezintă programele NRP și SCP. Această prezentare în comun permite luarea în considerare a complementarităților și a
efectelor de propagare între politicile bugetare și cele structurale.

6.

În mai, Comisia și Consiliul evaluează programele NRP și SCP, precum și progresele înregistrate în statele membre în atingerea obiectivelor definite în
cadrul Strategiei Europa 2020 și măsurile de corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Pe baza acestor evaluări, Comisia propune o versiunea actualizată
a CSR, care sunt apoi discutate de către diferitele formațiuni ale Consiliului.

7.

În iunie, Consiliul European avizează aceste CSR, iar Consiliul le adoptă în iulie.

8.

În octombrie, statele membre din zona euro prezintă Comisiei proiectul lor de plan bugetar (DBP) pentru anul următor.

9.

În octombrie-noiembrie COM își prezintă avizul cu privire la aceste opinii, iar Eurogrupul le dezbate și emite o declarație cu privire la acestea.

10. La finalul perioadei de toamnă, PE își exprimă opinia cu privire la ciclul semestrului european în curs de desfășurare.
11. Pe parcursul întregului an, PE organizează dialoguri economice cu reprezentanții instituțiilor europene relevante (Comisia, Consiliul și Eurogrupul),
precum și cu statele membre care fac obiectul unor decizii sau recomandări UE relevante.
12. Se organizează, de asemenea, reuniuni între parlamentele naționale și PE, ca, de exemplu, Săptămâna Parlamentară Europeană (EPW) și Conferința
prevăzută la articolul 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (TSCG) în timpul unui ciclu semestrial.
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