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Den europeiska planeringsterminen: De viktigaste stegen på EU-nivå
1.

På senhösten lägger kommissionen fram den årliga tillväxtöversikten. Den innehåller de EU-prioriteringar som kommissionen anser vara viktigast för den
europeiska planeringsterminen det kommande året när det gäller den ekonomiska politiken, budget- och arbetsmarknadspolitiken samt andra reformer för
att främja tillväxt och sysselsättning. Kommissionen offentliggör också rapporten om förvarningsmekanismen i vilken den anger vilka medlemsstater
som hotas av makroekonomiska obalanser, samt föreslår utkast till rådets rekommendationer om den ekonomiska politiken i euroområdet.

2.

I februari yttrar sig Europaparlamentet och rådet över den årliga tillväxtöversikten och rapporten om förvarningsmekanismen, och rådet godkänner
rekommendationerna om den ekonomiska politiken i euroområdet.

3.

I februari offentliggör kommissionen landsrapporter som innehåller en bedömning av makroekonomiska obalanser, vilken bygger på fördjupade
granskningar, och sin bedömning av genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna.

4.

Vid Europeiska rådets vårmöte fastställs strategiska riktlinjer för de prioriteringar som ska iakttas under planeringsterminen. Medlemsstaterna uppmanas
att ta hänsyn till dessa prioriteringar i sina stabilitets- och konvergensprogram och nationella reformprogram.

5.

I april lägger medlemsstaterna fram sina nationella reformprogram och stabilitets- och konvergensprogram. Detta gemensamma framläggande gör det
möjligt att ta hänsyn till synergi- och spridningseffekter mellan finans- och strukturpolitiken.

6.

I maj bedömer kommissionen och rådet de nationella reformprogrammen och stabilitets- och konvergensprogrammen samt de framsteg
medlemsstaterna gjort mot de mål som fastställs i Europa 2020-strategin och de åtgärder som vidtagits för att korrigera makroekonomiska obalanser. På
grundval av dessa bedömningar föreslår kommissionen uppdaterade landsspecifika rekommendationer som därefter diskuteras i olika rådskonstellationer.

7.

I juni godkänner Europeiska rådet de landsspecifika rekommendationerna och rådet antar dem i juli.

8.

I oktober lägger medlemsstaterna i euroområdet fram sina utkast till budgetplaner för det kommande året.

9.

I oktober–november yttrar sig kommissionen över utkasten till budgetplaner och Eurogruppen diskuterar dessa yttranden och utfärdar ett uttalande.

10. I slutet av hösten yttrar sig Europaparlamentet över den pågående europeiska planeringsterminen.
11. Under hela året har Europaparlamentet ekonomiska dialoger med företrädare för berörda EU-institutioner (kommissionen, rådet och Eurogruppen) samt
med de medlemsstater som berörs av relevanta EU-beslut eller EU-rekommendationer.
12. Möten mellan nationella parlament och Europaparlamentet såsom den europeiska parlamentsveckan och ”konferenser i enlighet med artikel 13 i
fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen” anordnas också under planeringsterminen.
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