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Európsky semester: hlavné kroky na úrovni EÚ
1. Koncom jesene Európska komisia (EK) predkladá ročný prieskum rastu (RPR), v ktorom sa ustanovuje, čo Komisia považuje za priority EÚ na
nadchádzajúci cyklus semestra v oblasti hospodárskych, rozpočtových politík a politík práce a iných reforiem na zvýšenie rastu a zamestnanosti. EK tiež
uverejňuje správu o mechanizme varovania, v ktorej určuje, ktorému členskému štátu hrozí riziko makroekonomických nerovnováh, a predkladá návrh
odporúčaní Rady o hospodárskej politike v eurozóne (odporúčania pre eurozónu).
2. Európsky parlament (EP) a Rada vyjadrujú vo februári svoje stanovisko k ročným prieskumom rastu a k správe o mechanizme varovania, pričom Rada
schvaľuje odporúčania k hospodárskej politike v eurozóne.
3. Vo februári Komisia uverejňuje správy o jednotlivých krajinách vrátane posúdenia makroekonomických nerovnováh na základe hĺbkových preskúmaní a
svoje posúdenia vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
4. Na jar Európska rada vydáva strategické usmernenia týkajúce sa priorít, ktoré by sa mali plniť počas cyklu semestra. Vyzýva členské štáty, aby zohľadnili
tieto priority vo svojich programoch stability a konvergenčných programoch (PSKP) a národných programoch reforiem (NPR).
5. V apríli členské štáty predložia svoje NPR a PSKP. Na základe týchto spoločne odovzdaných dokumentov je možné zdôvodniť komplementárnosť a
účinok presahovania medzi fiškálnymi a štrukturálnymi politikami.
6. V máji EK a Rada hodnotí NPR a PSKP, ako aj pokrok dosiahnutý v členských štátoch pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 a opatrenia
na odstránenie makroekonomických nerovnováh. Na základe týchto posúdení Komisia navrhuje aktualizované odporúčania pre jednotlivé krajiny, o ktorých
potom diskutujú rôzne zloženia Rady.
7.

V júni Eur

ópska rada tieto odporúčania schvaľuje a v júli ich Rada prijíma.

8. V októbri členské štáty eurozóny predkladajú svoje návrhy rozpočtového plánu (NRP) na ďalší rok.
9. V októbri – novembri EK poskytne stanoviská a Euroskupina tieto stanoviská prediskutuje a vydá k nim vyhlásenie.
10. EP vyjadrí svoje stanovisko k prebiehajúcemu cyklu európskeho semestra koncom jesene.
11. V priebehu roka vedie EP hospodárske dialógy so zástupcami príslušných európskych inštitúcií (EK, Rada a Euroskupina), ako aj s členskými štátmi,
ktoré sú adresátmi príslušných rozhodnutí či odporúčaní EÚ.
12. Stretnutia medzi národnými parlamentmi a EP, napríklad v rámci Európskeho parlamentného týždňa (EPT) a konferencie podľa článku 13 Zmluvy o
stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, sú tiež organizované počas cyklu semestra.
30. novembra 2015
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Hospodárske dialógy s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Tento dokument vypracovalo oddelenie pre podporu správy hospodárskych záležitostí (EGOV) Európskeho parlamentu na základe verejne dostupných informácií a slúži len na
informačné účely. Za stanoviská vyjadrené v tomto dokumente nesie výlučnú zodpovednosť ich autor a nemusia vždy predstavovať oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v
prípade, že je uvedený zdroj a vydavateľ je o tom vopred informovaný a dostane kópiu. © Európska únia, 2015
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