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Europejski semestr – najważniejsze etapy na poziomie UE 
 

 

1. Późną jesienią Komisja Europejska (Komisja) przedstawia roczną analizę wzrostu gospodarczego (AGS – Annual Growth Survey), w której określa 

priorytety UE na nadchodzący rok w zakresie strategii politycznych dotyczących gospodarki, budżetu i zatrudnienia, a także innych reform mających na celu 

przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. Komisja publikuje również sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu 

ostrzegania (AMR – Alert Mechanism Report), w którym wskazuje te państwa członkowskie, w których może dojść do zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej. Do AGS załącza się obecnie również tablicę wyników dla kwestii dotyczących zatrudnienia i kwestii społecznych oraz wspólne 

sprawozdanie o zatrudnieniu. Komisja proponuje jednocześnie roczne wytyczne w zakresie zatrudnienia. 

2. W lutym Parlament Europejski (PE) wyraża swoją opinię na temat projektu AGS w konkretnych rezolucjach, uwzględniając wnioski zebrane podczas 

posiedzenia w ramach europejskiego tygodnia parlamentarnego, które jest poświęcone europejskiemu semestrowi i odbywa się na początku roku z 

udziałem parlamentów narodowych. 

3. Na wiosennym posiedzeniu Rada Europejska wydaje strategiczne wytyczne dotyczące priorytetów w ramach cyklu europejskiego semestru. Rada 

zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia tych priorytetów w programach konwergencji lub stabilności (PKS) oraz krajowych programach 

reform (KPR), w tym krajowych planach zwiększania zatrudnienia. 

4. W kwietniu państwa członkowskie przedkładają Komisji KPR i PKS. Łączne przedkładanie tych dokumentów umożliwia zidentyfikowanie 

uzupełniających się zagadnień w zakresie polityki fiskalnej i strukturalnej.  

5. W maju/czerwcu Komisja i Rada oceniają KPR i PKS, a także postępy państw członkowskich w realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020” 

i korygowaniu zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Na podstawie takiej oceny Komisja wychodzi z propozycją zaleceń dla poszczególnych krajów 

(CSR – country-specific recommendations), które poddawane są pod dyskusję w poszczególnych składach Rady. 

6. W czerwcu/lipcu Rada Europejska zatwierdza CSR, a Rada przyjmuje je w lipcu.  

7. Późną jesienią PE wyraża swoją opinię na temat trwającego cyklu europejskiego semestru.  

8. W październiku państwa członkowskie strefy euro przedstawiają Komisji ich projekt planu budżetowego (PPB) na nadchodzący rok. Ponadto państwa 

członkowskie strefy euro objęte procedurą nadmiernego deficytu przedkładają program partnerstwa gospodarczego (PPG). Komisja opiniuje oba zestawy 

dokumentów, Eurogrupa ocenia PPB, a Rada przyjmuje opinie w sprawie PPG.  

9. Przez cały rok PE prowadzi dialog gospodarczy i wymianę poglądów z przedstawicielami właściwych instytucji europejskich (Komisja, Rada i 

Eurogrupa) oraz z państwami członkowskimi, których dotyczy odnośna decyzja lub zalecenie UE (np. wdrożenie paktu stabilności i wzrostu, procedury 

dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej lub nadzoru makroekonomicznego). 
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  wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec 
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