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Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Κύρια στάδια σε επίπεδο ΕΕ 
 

 

 

1. Στα τέλη του φθινοπώρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ), με την οποία προσδιορίζει ποιες 

θεωρεί προτεραιότητες της ΕΕ για τον προσεχή κύκλο του Εξαμήνου, όσον αφορά τις οικονομικές, δημοσιονομικές και εργασιακές πολιτικές καθώς και 

άλλες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 

(ΕΜΑ), η οποία προσδιορίζει τα κράτη μέλη που διατρέχουν κίνδυνο μακροοικονομικών ανισορροπιών και προτείνει σχέδια συστάσεων του Συμβουλίου 

σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. 
 

 

2. Τον Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο εκφράζουν τη γνώμη τους για την ΕΕΑ και την ΕΜΑ και το Συμβούλιο εγκρίνει 

τις συστάσεις για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. 
 

 

3. Τον Φεβρουάριο επίσης, η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις ανά χώρα, οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών βάσει 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ).  
 

 

4. Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να επιδιωχθούν κατά τη διάρκεια του 

κύκλου του Εξαμήνου. Καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις εν λόγω προτεραιότητες κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας ή 

Σύγκλισης (ΠΣΣ) και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). 
 

 

5. Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ΕΠΜ και τα ΠΣΣ. Η κοινή υποβολή επιτρέπει να προσδιοριστούν τυχόν 

συμπληρωματικότητες και δευτερογενείς επιδράσεις μεταξύ των δημοσιονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών.  
 

 

6. Τον Μάιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αξιολογούν τα ΕΠΜ και τα ΠΣΣ, καθώς και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τα μέτρα διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Βάσει 

των αξιολογήσεων αυτών, η Επιτροπή προτείνει επικαιροποιημένες ΣΑΧ, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται από διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου. 
 

 

7. Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις ΣΑΧ και το Συμβούλιο τις εγκρίνει τον Ιούλιο.  
 

 

8. Τον Οκτώβριο, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ υποβάλλουν τα Σχέδια Δημοσιονομικού Προγράμματος (ΣΔΠ) για το επόμενο έτος.  
 

 

9. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, η Επιτροπή εκδίδει γνώμες και η Ευρωομάδα συζητά αυτές τις γνώμες και εκδίδει σχετική δήλωση.  
 

 

10. Στα τέλη του φθινοπώρου, το ΕΚ εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τον υπό εξέλιξη κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  
 

 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το ΕΚ πραγματοποιεί οικονομικούς διαλόγους με εκπροσώπους των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

(Επιτροπή, Συμβούλιο και Ευρωομάδα), καθώς και με κράτη μέλη τα οποία υπόκεινται σε σχετικές αποφάσεις ή συστάσεις της ΕΕ. 
 

 

12. Στο πλαίσιο του κύκλου του Εξαμήνου διοργανώνονται επίσης συναντήσεις μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ, όπως η Ευρωπαϊκή 

Κοινοβουλευτική Εβδομάδα (ΕΚΕ) και η «διάσκεψη του άρθρου 13 της ΣΣΣΔ».   
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Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συμβούλιο 

Ευρωομάδα* 

Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο 

Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

Παρουσίαση της ΕΕΑ, 

της ΕΜΑ και των 

συστάσεων για την 

οικονομική πολιτική 
της ζώνης του ευρώ 

- Αξιολόγηση των 

ΕΠΜ και των ΠΣΣ 

- Σχέδια ΣΑΧ 

Έγκριση 

των ΣΑΧ 

Συζήτηση/ 

Ψηφίσματα  

σχετικά με 

την ΕΕΑ 

Κράτη μέλη 

Εθνικά κοινοβούλια 

Οικονομικοί διάλογοι με άλλα θεσμικά όργανα και κράτη μέλη της ΕΕ 

Γνωμοδότηση 

σχετικά με τα 

ΣΔΠ 

- Εμπεριστατωμένη επισκόπηση των 

ανισορροπιών 

- Αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΑΧ 

Καθοδήγηση 

πολιτικής σχετικά 

με την ΕΕΑ και 

την ΕΜΑ 

Υποβολή των 

ΕΠΜ και των 

ΠΣΣ 

Προσυπογραφή 

 των ΣΑΧ 

- Εφαρμογή των ΣΑΧ  

- Υποβολή των ΣΔΠ έως τις 15 Οκτωβρίου  

Συζήτηση/Ψήφισμα 

σχετικά με το 

Εξάμηνο και τις 

ΣΑΧ 

Συμπεράσματα σχετικά με την ΕΕΑ και την 

ΕΜΑ και έγκριση των συστάσεων για την 

οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ 

- Επιτήρηση και εφαρμογή των ΣΑΧ 

- Αξιολόγηση* των ΣΔΠ 

Διάσκεψη του άρθρου 

13 

ΕΚΕ/Διάσκεψη του 

άρθρου 13 


