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W  S K R ÓC IE  
 

 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 cykl europejskiego semestru 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, oraz przedstawia projekt zaleceń Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (zalecenia 

dla strefy euro).  
 

2. W lutym Parlament Europejski (PE) i Rada wyrażają opinię na temat AGS i AMR, a Rada zatwierdza zalecenia w sprawie polityki gospodarczej w 

strefie euro. 
 

3. W lutym Komisja publikuje sprawozdania dotyczące poszczególnych państw, w tym ocenę zakłóceń równowagi makroekonomicznej na podstawie 

szczegółowej oceny sytuacji oraz jej oceny wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów (CSR – country-specific recommendations).   
 

4. 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). 
 

5. W kwietniu państwa członkowskie przedkładają KPR i PKS. Łączne przedkładanie tych dokumentów umożliwia zidentyfikowanie uzupełniających się 

zagadnień i efektów mnożnikowych w zakresie polityki budżetowej i strukturalnej.  
 

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

służące korygowaniu zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Na podstawie takiej oceny Komisja proponuje zaktualizowane CSR, które poddawane są 

następnie pod dyskusję w różnych składach Rady. 
 

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

8. W październiku państwa członkowskie strefy euro przedstawiają swoje projekty planu budżetowego (PPB) na nadchodzący rok.  
 

9. W październiku-listopadzie Komisja przedstawia opinie, a Eurogrupa omawia te opinie i wydaje oświadczenie na ich temat.   
 

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

11. W ciągu roku rok PE prowadzi dialog gospodarczy z przedstawicielami właściwych instytucji europejskich (Komisja, Rada i Eurogrupa) oraz z 

państwami członkowskimi, których dotyczą odnośne decyzje lub zalecenia UE. 
 

12. W trakcie cyklu europejskiego semestru organizowane są także spotkania przedstawicieli parlamentów narodowych z przedstawicielami PE, jak np. 

Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP) i konferencja przewidziana w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 

walutowej. 
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Niniejszy dokument został sporządzony przez Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego (EGOV) Parlamentu Europejskiego na podstawie informacji powszechnie dostępnych i służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod 

warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. © Unia Europejska, 2015 r. 
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