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Evropski semester: glavni koraki na ravni EU
1. Pozno jeseni Evropska komisija predstavi letni pregled rasti (LPR), v katerem za prihajajoči cikel semestra opredeli prednostne naloge EU na področjih
gospodarske in proračunske politike, politike dela in drugih reform za spodbujanje rasti in zaposlovanja. Komisija objavi tudi poročilo o mehanizmu
opozarjanja(PMO), v katerem popiše države članice, ki jim pretijo nevarnosti makroekonomskih neravnovesij, in predlaga osnutek priporočila Sveta o
gospodarski politiki v euroobmočju (priporočila za euroobmočje).
2. Februarja Evropski parlament in Svet podata mnenje o letnem pregledu rasti in poročilu o mehanizmu opozarjanja, Svet pa odobri priporočila o gospodarski
politiki v euroobmočju.
3. Februarja Komisija objavi priporočila za posamezne države, in jim doda oceno makroekonomskih neravnovesij, opravljeno na osnovi poglobljenih
pregledov, in oceno izvajanja priporočil za posamezne države (PPD).
4. Evropski svet na spomladanskem zasedanju poda strateške smernice glede prednostnih nalog, ki jih je treba uresničiti med ciklom semestra. Države članice
pozove, naj te prednostne naloge upoštevajo v svojih programih stabilnosti ali konvergenčnih programih (SKP) in nacionalnih reformnih programih
(NRP).
5. Aprila države članice predložijo svoje nacionalne reformne programe ter programe stabilnosti in konvergenčne programe. To, da svoje programe
predložijo sočasno, omogoča, da se pojasnijo komplementarnosti in učinki prelivanja med fiskalnimi in strukturnimi politikami.
6. Maja Komisija in Svet ocenita nacionalne reformne programe ter programe stabilnosti in konvergenčne programe, pa tudi napredek, ki so ga države
članice dosegle pri uresničevanju ciljev iz strategije Evropa 2020 in pri ukrepih za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij. Na podlagi teh ocen
Komisija predlaga posodobljena priporočila za posamezno državo, o katerih potem v različnih sestavah razpravlja Svet.
7. Junija Evropski svet potrdi priporočila za posamezne države, ki jih Svet sprejme julija.
8. Oktobra države članice euroobmočja predložijo osnutek proračunskega načrta (OPN) za prihodnje leto.
9. Oktobra oz. novembra Komisija poda mnenja, Euroskupina pa o njih razpravlja in poda izjavo o tem.
10. Pozno jeseni Parlament poda mnenje o aktualnem ciklusu evropskega semestra.
11. Med letom Parlament vodi gospodarske dialoge s predstavniki ustreznih evropskih institucij (Komisija, Svet in Euroskupina) ter s predstavniki držav
članic, ki jih posamezne odločitve ali priporočila EU zadevajo.
12. Med ciklom semestra se organizirajo tudi srečanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, npr. evropski parlamentarni teden (EPT)
in konferenca po členu 13.
30. november 2015
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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Pričujoči dokument je na podlagi javno dostopnih informacij pripravil Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju (EGOV) Evropskega parlamenta in je le informativne narave. Za mnenja,
izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter da je
izdajatelj o tem predhodno obveščen in prejme izvod. © Evropska unija, 2015
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