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Az európai szemeszter: főbb lépések uniós szinten
1. Késő ősszel az Európai Bizottság (EB) ismerteti az éves növekedési jelentést (AGS), amely meghatározza, hogy a Bizottság mit tekint az EU elsődleges
céljainak a szemeszter következő ciklusában a gazdasági, költségvetési és foglalkoztatáspolitika, valamint a növekedés és a foglalkoztatás fokozására
irányuló egyéb reformok tekintetében. Az EB a riasztási mechanizmusról szóló jelentést (AMR) is közzéteszi – amely felsorolja a makrogazdasági
egyensúlyhiány kockázatának kitett tagállamokat –, valamint tanácsi ajánlástervezeteket javasol az euróövezet gazdaságpolitikájáról (EA ajánlások).
2. Februárban az Európai Parlament (EP) és a Tanács véleményt nyilvánítanak az éves növekedési jelentésről és a riasztási mechanizmusról szóló
jelentésről, illetve a Tanács jóváhagyja az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló ajánlásokat.
3. Februárban az EB közzéteszi a makrogazdasági egyensúlyhiány alapos felülvizsgálatokon alapuló értékelését tartalmazó országjelentéseket, valamint az
országspecifikus ajánlások végrehajtásának értékelését.
4. Az Európai Tanács tavaszi ülése stratégiai iránymutatásokat ad a szemeszter ciklusa során követendő elsődleges célokról. Felhívja a tagállamokat arra,
hogy e célokat vegyék figyelembe a stabilitási vagy konvergenciaprogramjaikban (SCP) és a nemzeti reformprogramjaikban (NRP).
5. Áprilisban a tagállamok benyújtják a nemzeti reformprogramjaikat és a stabilitási vagy konvergenciaprogramjaikat. A programok egyidejű benyújtása
lehetővé teszi a fiskális és strukturális politikák egymást kiegészítő jellegének és átgyűrűző hatásainak figyelembevételét.
6. Májusban az EB és a Tanács értékeli a nemzeti reformprogramokat és a stabilitási vagy konvergenciaprogramokat, valamint a tagállamok által az
Európa 2020 stratégiában meghatározott célok és a makrogazdasági egyensúlyhiány kiigazítására tett előrelépést. Az értékelések alapján az EB frissített
országspecifikus ajánlásokat (CSR) javasol, amelyeket aztán a Tanács különböző formációi megvitatnak.
7. Júniusban az Európai Tanács jóváhagyja az országspecifikus ajánlásokat, amelyeket a Tanács júliusban fogad el.
8. Októberben az euróövezet tagállamai benyújtják a következő évre vonatkozó költségvetésiterv-javaslatukat (DBP).
9. Októberben-novemberben az EB véleményeket nyújt be és az eurócsoport megvitatja ezeket a véleményeket, majd nyilatkozatot ad ki azokról.
10. Késő ősszel az EP véleményt nyilvánít az európai szemeszter folyamatban lévő ciklusáról.
11. Az év során az EP gazdasági párbeszédeket folytat az illetékes európai intézmények (EB, Tanács és eurócsoport) képviselőivel, valamint azon
tagállamokkal, amelyekre a releváns uniós határozatok és ajánlások vonatkoznak.
12. A szemeszter ciklusában a nemzeti parlamentek és az EP közötti ülésekre is sor kerül, például az európai parlamenti hétre és a gazdasági és monetáris
unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (TSCG) 13. cikkén alapuló konferenciára.
2015. november 30.
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Gazdasági párbeszédek más uniós intézményekkel és a tagállamokkal
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