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Evropski semester: glavni koraki na ravni EU 
 

 

 
 

1. Pozno jeseni Evropska komisija predstavi letni pregled rasti (LPR), v katerem opredeli, kar šteje za prednostne naloge EU v prihajajočem letu na 

področjih gospodarske in proračunske politike ter politike dela in drugih reform za spodbujanje rasti in zaposlovanja. Komisija objavi tudi poročilo o 

mehanizmu opozarjanja (PMO), v katerem so navedene države članice z možnimi makroekonomskimi neravnotežji. Letni pregled rasti zdaj vsebuje tudi 

zaposlitveni in družbeni pregled ter skupno poročilo o zaposlovanju kot prilogo. Komisija istočasno predlaga letne smernice za zaposlovanje. 

2. V februarju Evropski parlament (EP) v posebnih resolucijah poda svoje mnenje o osnutku letnega pregleda rasti, pri čemer upošteva tudi prispevke, 

zbrane na srečanju parlamentarnega tedna o evropskem semestru z nacionalnimi parlamenti (NP), ki se organizira v začetku leta. 

3. Spomladanski Evropski svet poda strateške smernice glede prednostnih nalog, ki jih je treba uresničiti med ciklom semestra. Povabi države članice EU, 

naj upoštevajo te prednostne naloge v svojih programih stabilnosti ali konvergenčnih programih (SKP) in nacionalnih programih reform (NPR), 

vključno z nacionalnimi načrti za delovna mesta. 

4. Države članice v aprilu predložijo Komisiji svoje NPR ter SKP. Takšna skupna predložitev omogoča upoštevanje komplementarnosti in učinkov 

prelivanja med fiskalnimi in strukturnimi politikami.  

5. V maju/juniju Komisija in Svet ocenita NPR ter SKP, pa tudi napredek, dosežen v državah članicah v smeri uresničitve ciljev, opredeljenih v strategiji 

Evropa 2020, in pri odpravljanju makroekonomskih neravnotežij. Na podlagi teh ocen Komisija predlaga priporočila za posamezne države (PPD), o 

katerih se potem razpravlja v različnih sestavah Sveta. 

6. V juniju/juliju Evropski svet potrdi priporočila za posamezne države in Svet jih sprejme v juliju.  

7. Pozno jeseni Evropski parlament poda svoje mnenje o aktualnem ciklusu evropskega semestra.  

8. V oktobru države članice evroobmočja Komisiji predložijo svoj osnutek proračunskega načrta za prihajajoče leto. Poleg tega države članice 

evroobmočja, ki so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, predložijo program ekonomskega partnerstva. Komisija poda mnenja o obeh zbirkah 

dokumentov, evroskupina ovrednoti osnutke proračunskega načrta in Svet sprejme mnenja o programih ekonomskega partnerstva.  

9. Čez celo leto Evropski parlament opravlja gospodarske dialoge in izmenjave mnenj s predstavniki ustreznih evropskih institucij (Komisije, Sveta in 

evroskupine) ter s predstavniki držav članic, katere zadevajo ustrezne odločitve ali priporočila v okviru EU (npr. izvajanje Pakta stabilnosti in rasti, 

postopka za odpravljanje makroekonomskih neravnotežij, okrepljenega proračunskega ali makroekonomskega nadzora). 
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Evropski semester za usklajevanje gospodarske politike: glavni koraki in akterji 
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