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ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από τη Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης (EGOV) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών και παρέχεται για σκοπούς 
πληροφόρησης και μόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση 

για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Κύρια στάδια σε επίπεδο ΕΕ 
 

 
1. Στα τέλη του φθινοπώρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ), με την οποία προσδιορίζει ποιες θεωρεί 

προτεραιότητες της ΕΕ για το προσεχές έτος, όσον αφορά τις οικονομικές, δημοσιονομικές και εργασιακές πολιτικές καθώς και άλλες μεταρρυθμίσεις για την 

τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (ΕΜΕ), στην οποία προσδιορίζονται 

τα κράτη μέλη με ενδεχόμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η ΕΕΑ περιλαμβάνει πλέον και έναν πίνακα αποτελεσμάτων για την απασχόληση και την 

κοινωνική προστασία και την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση ως παράρτημα. Η Επιτροπή προτείνει παράλληλα τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για 

την απασχόληση. 

2. Τον Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο της ΕΕΑ μέσω ειδικών ψηφισμάτων, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τις απόψεις που κατατίθενται κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας για 

το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται στις αρχές του έτους. 

3. Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να επιδιωχθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου 

του Εξαμήνου. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις εν λόγω προτεραιότητες κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας ή Σύγκλισης (ΠΣΣ) 

και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σχεδίων για την απασχόληση. 

4. Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ΕΠΜ και τα ΠΣΣ. Η κοινή υποβολή επιτρέπει να προσδιοριστούν τυχόν συμπληρωματικότητες 

και δευτερογενείς επιδράσεις μεταξύ των δημοσιονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών.  

5. Τον Μάιο/Ιούνιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αξιολογούν τα ΕΠΜ και τα ΠΣΣ, καθώς και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη στην 

κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών. 

Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει Συστάσεις Ανά Χώρα (ΣΑΧ), οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται από διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου. 

6. Τον Ιούνιο/Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις ΣΑΧ, οι οποίες υιοθετούνται από το Συμβούλιο τον Ιούλιο.  

7. Στα τέλη του φθινοπώρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τον υπό εξέλιξη κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

8. Τον Οκτώβριο, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα Σχέδια Δημοσιονομικού Προγράμματος (ΣΔΠ) για το επόμενο έτος. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος υποβάλλουν Πρόγραμμα Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 

(ΠΟΕΣ). Η Επιτροπή γνωμοδοτεί όσον αφορά και τις δύο σειρές εγγράφων, η Ευρωομάδα αξιολογεί τα ΣΔΠ και το Συμβούλιο εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά 

με τα ΠΟΕΣ.  

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί οικονομικούς διαλόγους και ανταλλαγές απόψεων με εκπροσώπους των 

σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Επιτροπή, Συμβούλιο και Ευρωομάδα), καθώς και με εκπροσώπους των κρατών μελών τα οποία υπόκεινται σε 

σχετικές αποφάσεις ή συστάσεις της ΕΕ (π.χ. εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, 

ενισχυμένη δημοσιονομική ή μακροοικονομική επιτήρηση). 



PE 497.745 2 

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: κύρια στάδια και φορείς 
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