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Европейският семестър: основни стъпки на равнище ЕС 
 

 

1. В края на есента Европейската комисия (КОМ) представя Годишния обзор на растежа (ГОР), който определя кои според КОМ са 

приоритетите на ЕС за предстоящата година по отношение на икономическите, бюджетните политики и политиките по заетостта, както и други 

реформи за насърчаване на растежа и заетостта. КОМ публикува също така Доклада на механизма за предупреждение (ДМП), в който се 

посочват държавите членки с потенциални макроикономически дисбаланси. ДПМ вече включва и сравнителен анализ на заетостта и социалните 

въпроси, както и Съвместния доклад за заетостта в приложение. Едновременно с това КОМ представя годишните Насоки за заетостта. 

2. През февруари Европейският парламент (ЕП) изразява своето становище по проекта за ГОР в специфични резолюции, като взема предвид и 

приноса на Европейското седмично парламентарно заседание относно европейския семестър с националните парламенти, проведено в 

началото на годината. 

3. Пролетният Европейски съвет дава стратегически насоки относно приоритетите, които ще бъдат следвани по време на цикъла на семестъра. 

Той приканва държавите членки да вземат предвид тези приоритети в своите програми за стабилност или конвергенция (ПСК) и 

националните програми за реформи (НПР), включително своите национални планове за работни места. 

4. През април държавите членки представят на КОМ своите НПР и ПСК. Това съвместно представяне позволява отчитане на взаимното 

допълване и въздействието между фискалните и структурните политики. 

5. През май/юни КОМ и Съветът оценяват НПР и ПСК, както и постигнатия напредък в държавите членки по отношение на целите, 

определени в стратегията „Европа 2020“, и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Въз основа на тази оценка КОМ предлага 

специфични за всяка държава препоръки (СВДП), които след това се обсъждат от различните състави на Съвета. 

6. През юни/юли Европейският съвет одобрява СВДП, а Съветът ги приема през юли. 

7. В края на есента ЕП изразява своето становище относно текущия цикъл на европейския семестър. 

8. През октомври държавите членки от еврозоната представят на КОМ своите проекти на бюджетен план (ПБП) за предстоящата година. 

Освен това държавите членки от еврозоната, в които се изпълнява процедура при прекомерен дефицит, представят програма за икономическо 

партньорство (ПЕП). КОМ изготвя становища за двата комплекта документи, Еврогрупата прави оценка на ПБП, а Съветът приема становища 

относно ПЕП. 

9. През цялата година ЕП провежда икономически диалог и размяна на мнения с представители на съответните европейски институции 

(Комисията, Съвета и Еврогрупата), както и с държавите членки, които попадат в обхвата на дадени решения или препоръки (като изпълнението 

на Пакта за стабилност и растеж, процедурата при макроикономически дисбаланси, засилен бюджетен или макроикономически надзор). 
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  Септември Октомври Ноември Декември Януари Февруари Март Април Май Юни Юли 

 

Европейска 

Комисия 

Съвет 

* Еврогрупа 

Европейски 

Съвет 

 

Европейски 

парламент 

Представяне 

на ГОР и 

ДМП 

 

Годишни 

политически 

насоки въз основа 

на ГОР и ДМП

Представяне 

на НПР и 

ПСК 

Проекти 

на СВДП 

Приемане 

на СВДП 

 

Одобряване на 

СВДП 

Изпълнение на СВДП 

*Представяне на ПБП до 15 октомври 

Разискване/Резолюция 

относно семестъра и 

СВДП 

Разискване/Резолюция(-и) 

относно ГОР 

Разискване/Заключения 

относно ГОР и ДМП 

 

Държави членки 

Национални 

парламенти 

Европейска 

парламентарна 

седмица 

*Становище 

относно 

ПБП & ПЕП 

Надзор и изпълнение на  

СВДП 

*Обсъждане/Приемане на 

ПБП/ПЕП 

Задълбочен 

преглед на 

дисбалансите 

Икономически диалог с институции на ЕС и държави членки 

 


