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Eiropas pusgads — galvenie posmi ES līmenī 

 

1. Rudens beigās Eiropas Komisija (Komisija) iepazīstina ar gada izaugsmes pētījumu (GIP), kurā tā pēc saviem ieskatiem izklāsta nākamā gada 

prioritātes ekonomikas, budžeta un nodarbinātības politikas, kā arī izaugsmi un nodarbinātību veicinošu reformu jomā. Komisija arī publicē brīdināšanas 

mehānisma ziņojumu (BMZ), kurā norāda dalībvalstis ar iespējamu makroekonomisko nelīdzsvarotību. BMZ pielikumā tagad tiek iekļauts arī 

nodarbinātības un sociālo rādītāju kopums un vienotais nodarbinātības ziņojums. Tajā pašā laikā Komisija ierosina ikgadējās nodarbinātības 

pamatnostādnes. 

2. Februārī Eiropas Parlaments (EP) savās rezolūcijas pauž viedokli par GIP projektu, ņemot vērā arī ieguldījumu, kas sniegts gada sākumā rīkotās 

Eiropas pusgadam veltītās Eiropas Parlamentārās nedēļas laikā notikušajās sanāksmēs ar valstu parlamentu pārstāvjiem. 

3. Eiropadomes pavasara sanāksmē tiek sniegti stratēģiski norādījumi attiecībā uz Eiropas pusgada cikla laikā īstenojamām prioritātēm. Šajos norādījumos 

dalībvalstis tiek aicinātas minētās prioritātes ņemt vērā savās stabilitātes vai konverģences programmās (SKP) un valsts reformu programmās (VRP), 

tai skaitā valsts nodarbinātības plānos. 

4. Aprīlī dalībvalstis iesniedz Komisijai savus VRP un SKP. Šo dokumentu apvienota iesniegšana ļauj ņemt vērā fiskālās politikas un struktūrpolitikas 

papildināmību un savstarpējo ietekmi. 

5. Maijā un jūnijā Komisija un Padome izvērtē VRP un SKP, kā arī progresu, ko dalībvalstis sasniegušas stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu 

īstenošanā un makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanā. Pamatojoties uz šādu izvērtēšanu, Komisija nāk klajā ar konkrētai valstij adresētiem 

ieteikumiem (KVAI), kurus pēc tam apspriež dažādās Padomes darba grupās. 

6. Eiropadome atbalsta KVAI jūnijā vai jūlijā, un Padome tos apstiprina jūlijā. 

7. Rudens beigās EP pauž viedokli par tā brīža Eiropas pusgada ciklu. 

8. Oktobrī eurozonas dalībvalstis iesniedz Komisijai savu budžeta plānu projektus (BPP) nākamajam gadam. Turklāt tās eurozonas dalībvalstis, kurām 

piemēro pārmērīga budžeta deficīta procedūru, iesniedz ekonomiskās partnerības programmu (EPP). Komisija sniedz atzinumu par abiem dokumentu 

kopumiem, Eurogrupa izvērtē BPP un Padome pieņem atzinumu par EPP. 

9. Visa gada garumā EP rīko dialogus par ekonomikas jautājumiem un viedokļu apmaiņu ar attiecīgo Eiropas institūciju (Komisijas, Padomes un 

Eurogrupas) pārstāvjiem, kā arī ar to dalībvalstu pārstāvjiem, kurām piemērojami attiecīgie ES lēmumi vai ieteikumi (piemēram, Stabilitātes un izaugsmes 

pakta īstenošana, makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūra vai pastiprināta budžeta vai makroekonomiskā uzraudzība). 
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