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Europski semestar: glavni koraci na razini EU-a
1.

Krajem jeseni Europska komisija predstavlja Godišnji pregled rasta (GPR) u kojem se određuje što Komisija smatra prioritetima EU-a za nadolazeći
semestar u području gospodarstva, proračuna, politika rada i drugih reformi kojima će se potaknuti rast i zapošljavanje. Komisija također objavljuje izvješće
o mehanizmu upozoravanja (IMU) u kojem se utvrđuju države članice s mogućim makroekonomskim neravnotežama i predlaže nacrte preporuka
Vijeća o gospodarskoj politici europodručja (preporuke za europodručje).

2.

U veljači Europski parlament (EP) i Vijeće iznose svoje mišljenje o godišnjem pregledu rasta (GPR) i izvješću o mehanizmu upozoravanja (IMU), a
Vijeće odobrava preporuke o gospodarskoj politici europodručja.

3.

U veljači Komisija objavljuje izvješća za pojedinu zemlju, uključujući i procjenu makroekonomskih neravnoteža, koja se temelji na detaljnim
preispitivanjima, te svoju ocjenu primjene preporuka za pojedine zemlje.

4.

Na proljetnom sastanku Europskog vijeća daju se strateške smjernice za prioritete koji će se ispunjavati tijekom semestra. Vijeće poziva države članice da
vode računa o tim prioritetima prilikom izrade programa stabilnosti i konvergencije te nacionalnih programa reformi.

5.

U travnju države članice podnose svoje programe stabilnosti i konvergencije i nacionalne programe reformi. Tim se zajedničkim podnošenjem daje uvid u
učinke komplementarnosti i prelijevanja poreznih i strukturnih politika.

6.

U svibnju Europska komisija i Vijeće ocjenjuju nacionalne programe reformi i programe stabilnosti i konvergencije te napredak koji su države
članice ostvarile u postizanju ciljeva iz strategije Europa 2020 i provedbi mjera za ispravljanje makroekonomskih neravnoteža. Na temelju tih ocjena
Komisija predlaže ažurirane preporuke za pojedine zemlje o kojima se zatim raspravlja u raznim sastavima Vijeća.

7.

U lipnju Europsko vijeće odobrava preporuke za pojedine zemlje te ih Vijeće usvaja u srpnju.

8.

U listopadu države članice europodručja dostavljaju svoje nacrte proračunskog plana za nadolazeću godinu.

9.

U listopadu i studenom Komisija dostavlja mišljenja, a Euroskupina o njima raspravlja i izdaje izjavu.

10. Krajem jeseni Europski parlament daje mišljenje o tekućem ciklusu europskog semestra.
11. Tijekom godine EP održava gospodarske dijaloge s predstavnicima mjerodavnih europskih institucija (Komisija, Vijeće i Euroskupina) i državama
članicama na koje se mjerodavne odluke ili preporuke EU-a odnose.
12. Sastanci između nacionalnih parlamenata i EP-a, kao što su Europski parlamentarni tjedan i Konferencija predviđena člankom 13. Ugovora o stabilnosti,
koordinaciji i upravljanju, također su organizirani tijekom ciklusa semestra.
30. studenoga 2015.
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