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Eiropas pusgads — galvenie posmi ES līmenī
1. Rudens beigās Eiropas Komisija (Komisija) iepazīstina ar gada izaugsmes pētījumu (GIP), kurā tā pēc saviem ieskatiem izklāsta nākamā Eiropas
pusgada cikla prioritātes ekonomikas, budžeta un nodarbinātības politikas, kā arī citu izaugsmi un nodarbinātību veicinošu reformu jomā. Komisija arī
publicē brīdināšanas mehānisma ziņojumu (BMZ), norādot tajā dalībvalstis, kurās pastāv makroekonomiskās nelīdzsvarotības risks, un ierosina
projektu Padomes ieteikumiem par eurozonas ekonomikas politiku (EZ ieteikumi).
2. Februārī Eiropas Parlaments (Parlaments) un Padome pauž viedokli par GIP un BMZ, un Padome apstiprina ieteikumus par eurozonas ekonomikas
politiku.
3. Februārī Komisija publicē ziņojumus par valstīm, tostarp uz padziļinātu pārskatīšanu balstītu makroekonomiskās nelīdzsvarotības izvērtējumu un
konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (KVAI) īstenošanas izvērtējumu.
4. Eiropadomes pavasara sanāksmē tiek sniegti stratēģiski norādījumi par Eiropas pusgada cikla laikā īstenojamām prioritātēm. Tā aicina dalībvalstis minētās
prioritātes ņemt vērā to stabilitātes vai konverģences programmās (SKP) un valsts reformu programmās (VRP).
5. Aprīlī dalībvalstis iesniedz savas VRP un SKP. Šī apvienotā iesniegšana ļauj ņemt vērā fiskālās politikas un struktūrpolitikas papildināmību un savstarpējo
ietekmi.
6. Maijā Komisija un Padome izvērtē VRP un SKP, kā arī progresu, ko dalībvalstis sasniegušas stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu īstenošanā, un
pasākumus, ko tās veikušas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai. Pamatojoties uz šādu izvērtēšanu, Komisija ierosina atjauninātus KVAI, kurus
pēc tam apspriež Padomes dažādās struktūras.
7. Jūnijā Eiropadome atbalsta KVAI, un jūlijā Padome tos pieņem.
8. Oktobrī eurozonas dalībvalstis iesniedz savu budžeta plānu projektus (BPP) nākamajam gadam.
9. Oktobrī un novembrī Komisija sniedz atzinumus par BPP, un Eurogrupa šos atzinumus apspriež un sniedz paziņojumu par tiem.
10. Rudens beigās Parlaments pauž viedokli par tā brīža Eiropas pusgada ciklu.
11. Visa gada garumā Parlaments rīko dialogus par ekonomikas jautājumiem ar attiecīgo Eiropas institūciju (Komisijas, Padomes un Eurogrupas) pārstāvjiem,
kā arī ar to dalībvalstu pārstāvjiem, kurām piemērojami attiecīgie ES lēmumi vai ieteikumi.
12. Eiropas pusgada cikla laikā tiek rīkotas arī dalībvalstu parlamentu un Parlamenta pārstāvju tikšanās, piemēram, Eiropas parlamentārā nedēļa un LSKP
13. panta konference.
2015. gada 30. novembrī
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