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ST RU Č NÝ  P ŘE H L E D  
 

 Evropský semestr: Hlavní kroky na úrovni EU 
 

 

1. Koncem podzimu předkládá Evropská komise (COM) roční analýzu růstu (AGS), která stanoví, co Komise považuje za priority EU pro nadcházející 

cyklus evropského semestru, pokud jde o hospodářskou politiku, rozpočtovou politiku a politiku zaměstnanosti a další reformy na podporu růstu 

a zaměstnanosti. Komise zveřejňuje také zprávu mechanismu varování (AMR), v níž uvádí, kterým členským státům hrozí makroekonomická 

nerovnováha, a předkládá návrh doporučení Rady ohledně hospodářské politiky eurozóny (doporučení EA).  
 

2. V únoru vyjadřují Evropský parlament (EP) a Rada svá stanoviska k roční analýze růstu a ke zprávě mechanismu varování, a Rada schvaluje doporučení 

ohledně hospodářské politiky eurozóny. 
 

3. V únoru zveřejňuje Komise zprávy o jednotlivých zemích, včetně posudku k makroekonomické nerovnováze na základě hloubkových přezkumů 

a posudku k provádění doporučení pro jednotlivé země.  
 

4. Evropská rada na svém jarním zasedání vydává strategické pokyny týkající se priorit, které je třeba během cyklu semestru sledovat. Vyzývá členské státy 

EU, aby měly tyto priority na zřeteli při přípravě svých programů stability nebo konvergenčních programů (SCP) a národních programů reforem 

(NRP). 
 

5. V dubnu předkládají členské státy své národní programy reforem, programy stability a konvergenční programy. Toto společné předkládání umožňuje 

zohlednit vzájemné působení fiskálních a strukturálních politik.  
 

6. V květnu posuzují Komise a Rada národní programy reforem, programy stability a konvergenční programy a pokrok dosažený v členských státech 

při plnění cílů stanovených ve strategii Evropa 2020 a při nápravě makroekonomických nerovnováh. Na základě těchto posouzení navrhuje Komise 

aktualizaci doporučení pro jednotlivé země (CSR), která jsou pak projednávána v různých složeních Rady. 
 

7. V červnu podpoří doporučení pro jednotlivé země Evropská rada a v červenci je Rada přijme.  
 

8. V říjnu předkládají členské státy eurozóny své návrhy rozpočtových plánů (DBP) na nadcházející rok.  
 

9. V říjnu/listopadu k nim poskytuje Komise stanoviska a Euroskupina tato stanoviska projednává a vydává k nim prohlášení.  
 

10. Koncem podzimu Evropský parlament vyjadřuje stanovisko k probíhajícímu cyklu evropského semestru.  
 

11. V průběhu roku pořádá EP ekonomický dialog se zástupci příslušných evropských orgánů (Komise (COM), Rada, Euroskupina) a se zástupci členských 

států, na něž se vztahují příslušná rozhodnutí nebo doporučení EU. 
 

12. V průběhu semestrálního cyklu jsou rovněž pořádána setkání vnitrostátních parlamentů a EP, jako je například evropský parlamentní týden 

a „konference podle článku 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě“.  
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