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Az európai szemeszter: főbb lépések uniós szinten 
 

 

1. Késő ősszel az Európai Bizottság (EB) ismerteti az éves növekedési jelentést (AGS), amely meghatározza, hogy a Bizottság mit tekint az EU 

elsődleges céljainak a következő évben a gazdasági, költségvetési és foglalkoztatáspolitika, valamint a növekedés és a foglalkoztatás fokozására irányuló 

egyéb reformok tekintetében. 

 

2.  Az EB közzéteszi a riasztási mechanizmusról szóló jelentést (AMR) is, amely azonosítja az esetlegesen makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzdő 

tagállamokat. Az éves növekedési jelentés ma már a foglalkoztatási és társadalmi eredménytáblát is, valamint mellékletként a közös foglalkoztatási 

jelentést is tartalmazza. Az EB ezzel egyidőben előterjeszti az éves foglalkoztatási iránymutatásokat. Februárban az Európai Parlament (EP) külön 

állásfoglalásban nyilvánít véleményt az éves növekedési jelentés tervezetéről, figyelembe véve többek között az év elején az európai szemeszterre 

vonatkozóan a nemzeti parlamentekkel megrendezett európai parlamenti héten tartott ülés hozzájárulásait. 

3. Az Európai Tanács tavaszi ülése stratégiai iránymutatásokat ad a szemeszter ciklusa során követendő elsődleges célokról. Felhívja a tagállamokat arra, 

hogy ezen elsődleges célokat vegyék figyelembe stabilitási vagy konvergenciaprogramjaik (SCP) és nemzeti reformprogramjaik (NRP) 

megfogalmazásakor, beleértve nemzeti munkaterveiket is. 

4. Áprilisban a tagállamok benyújtják az Európai Bizottságnak nemzeti reformprogramjaikat és stabilitási és konvergenciaprogramjaikat. A programok 

egyidejű benyújtása lehetővé teszi a fiskális és strukturális politikák egymást kiegészítő jellegének és átgyűrűző hatásainak figyelembevételét.  

5. Májusban/júniusban az EB és a Tanács értékelik a nemzeti reformprogramokat és a stabilitási és konvergenciaprogramokat, valamint a 

tagállamok által az Európa 2020 stratégiában meghatározott célok és a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazításának irányába tett előrelépést. Az 

értékelés alapján az EB országspecifikus ajánlásokat (CSR) javasol, amelyeket aztán a Tanács különböző formációi megvitatnak. 

6. Júniusban/júliusban az Európai Tanács jóváhagyja az országspecifikus ajánlásokat, amelyeket a Tanács júliusban fogad el.  

7. Késő ősszel az EP véleményt nyilvánít az európai szemeszter folyamatban lévő ciklusáról.  

8. Októberben az euróövezet tagállamai benyújtják az Európai Bizottságnak a következő évre vonatkozó előzetes költségvetési tervüket (DBP). A 

túlzottdeficit-eljárás alatt álló euróövezeti tagállamok emellett egy gazdasági partnerségi programot (EPP) is benyújtanak. Az EB véleményt nyilvánít 

mindkét dokumentumról és az eurócsoport értékeli a DBP-ket, a Tanács pedig véleményeket fogad el az EPP-kről.  

9. Az egész év folyamán az EP gazdasági párbeszédeket és eszmecseréket folytat az illetékes európai intézmények (Bizottság, Tanács és eurócsoport) 

képviselőivel, valamint azon tagállamokkal, amelyeket a vonatkozó uniós határozatok vagy ajánlások (azaz a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása, 

a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás, a fokozott költségvetési vagy makrogazdasági felügyelet) érintenek. 
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  Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július 

Európai 

Bizottság 

Tanács 

*Eurócsoport 

Európai 

Tanács 

 

Európai 

Parlament 

 

Az AGS és az 

AMR 

ismertetése 

Éves politikai 

iránymutatás 

az AGS és 

AMR alapján 

 

NRP-k és 

SCP-k 

benyújtása 

 

CSR-ek 

tervezete 

 

CSR-ek 

elfogadása 

 

CSR-ek 

jóváhagyása 

 

CSR-ek végrehajtása 

*DBP-k benyújtása okt. 15. előtt  

Vita/Állásfoglalás a 

szemeszterről és a 

CSR-ekről 

Vita/Állásfoglalás(ok)  
az AGS-ről 

 

Vita/következtetések 

az AGS-ről és az 

AMR-ről 

 

Tagállamok 

Nemzeti 

parlamentek 

Gazdasági párbeszédek az uniós intézményekkel és a tagállamokkal  
 

Európai 

parlamenti  

hét 

 

*Vélemény a DBP-

kről és az EPP-kről 

CSR-ek felügyelete és 

végrehajtása 

*DBP/EPP: vita/elfogadás 

Egyensúlyhiányok 

mélyreható 

felülvizsgálata 


