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Europos semestras. Pagrindiniai ES lygmens veiksmai 
 

 

 

1. Vėlyvą rudenį Europos Komisija pristato metinę augimo apžvalgą (MAA), kurioje išdėstomi Komisijos nustatyti ES ateinančių metų prioritetai 

ekonomikos, biudžeto ir užimtumo politikos bei kitų reformų, kuriomis siekiama paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą, srityse. Komisija taip pat 

paskelbia įspėjimo mechanizmo ataskaitą (ĮMA), kurioje nurodomos valstybės narės, kuriose gali susidaryti makroekonominis disbalansas. Į MAA dabar 

taip pat kaip priedas įtraukta socialinių rodiklių suvestinė ir bendra užimtumo ataskaita. Komisija taip pat siūlo metines užimtumo gaires. 

2. Vasario mėn. Europos Parlamentas (EP) specialiose rezoliucijose, atsižvelgdamas į nuomones, išsakytas metų pradžioje per Europos parlamentų 

savaitės susitikimą su nacionalinių parlamentų atstovais Europos semestro klausimais, pareiškia savo nuomonę dėl MAA projekto. 

3. Pavasario Europos Vadovų Taryba teikia strategines rekomendacijas dėl prioritetų, kuriuos bus siekiama įgyvendinti per Europos semestro ciklą. Ji 

ragina valstybes nares atsižvelgti į šiuos prioritetus rengiant savo stabilumo arba konvergencijos programas (SKP) ir nacionalines reformų programas 

(NRP), įskaitant nacionalinius užimtumo planus. 

4. Balandžio mėn. valstybės narės pateikia Komisijai savo nacionalines reformų programas ir stabilumo arba konvergencijos programas. Taip bendrai 

pateikiant programas užtikrinama galimybė nustatyti fiskalinės ir struktūrinės politikos tarpusavio papildomumą ir šalutinį poveikį.  

5. Gegužės ir birželio mėn. Komisija ir Taryba įvertina NRP ir SKP ir valstybių narių pažangą, padarytą siekiant strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtų 

tikslų ir šalinant makroekonominį disbalansą. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija pateikia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas (KŠSR), kurias 

po to aptaria skirtingų sudėčių Taryba. 

6. Birželio ir liepos mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtina stabilumo arba konvergencijos programas, o liepos mėn. Taryba jas priima.  

7. Vėlyvą rudenį EP išreiškia savo nuomonę dėl tebevykstančio Europos semestro ciklo.  

8. Spalio mėn. euro zonos valstybės narės pateikia Komisijai savo būsimų metų biudžeto plano projektą (BPP). Be to, euro zonos valstybės narės pagal 

perviršinio deficito procedūrą pateikia ekonominės partnerystės programą (EPP). Komisija pateikia nuomones dėl abiejų dokumentų rinkinių, Euro 

grupė įvertina biudžeto plano projektą, o Taryba priima nuomones dėl ekonominės partnerystės programos.  

9. Per visus metus Europos Parlamentas rengia ekonominius dialogus ir keitimąsi nuomonėmis su atitinkamų ES institucijų (Komisijos, Tarybos ir 

Euro grupės) atstovais, taip pat su valstybių narių, kurioms taikomi atitinkami sprendimai ar rekomendacijos (pvz., Stabilumo ir augimo pakto 

įgyvendinimas, makroekonominio disbalanso procedūra, sustiprinta biudžeto ar makroekonominė priežiūra), atstovais. 
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