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Euroopa poolaasta: peamised meetmed ELi tasandil 
 

 

1. Hilissügisel esitab Euroopa Komisjon iga-aastase majanduskasvu analüüsi (IMA), milles komisjon on määranud kindlaks ELi tuleva aasta 

prioriteedid majandus-, eelarve- ja tööhõivepoliitika valdkonnas ning muud reformid majanduskasvu ja tööhõive ergutamiseks. Komisjon avaldab ka 

häiremehhanismi aruande (HMA), milles on nimetatud liikmesriigid, keda võivad oodata ees probleemid makromajandusliku tasakaaluga. Iga-aastase 

majanduskasvu analüüsi lisas sisalduvad nüüd ka tööhõive ja sotsiaalvaldkonna tulemustabel ning ühine tööhõivearuanne. Samal ajal esitab komisjon iga-

aastased tööhõivesuunised. 

2. Veebruaris esitab Euroopa Parlament oma arvamuse iga-aastase majanduskasvu analüüsi projekti kohta konkreetsetes resolutsioonides, võttes arvesse 

ka aasta alguses Euroopa parlamentaarse nädala raames liikmesriikide parlamentidega Euroopa poolaasta teemal toimunud kohtumise tulemusi. 

3. Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel antakse poolaasta tsükliks kindlaks määratud prioriteetide kohta strateegilist nõu. Ülemkogu kutsub 

liikmesriike üles võtma neid prioriteete arvesse oma stabiilsus- või lähenemisprogrammides (SLPd) ja riiklikes reformikavades (RRKd), sealhulgas 

riiklikes töökohtade loomise kavades. 

4. Aprillis esitavad liikmesriigid oma riiklikud reformikavad ja stabiilsus- või lähenemisprogrammid komisjonile. Ühise esitamise käigus on võimalik 

arvesse võtta eelarve- ja struktuuripoliitika vastastikust täiendavust ja üksteisele ülekanduvat mõju.  

5. Mais-juunis hindavad komisjon ja nõukogu riiklikke reformikavasid ja stabiilsus- või lähenemisprogramme ning seda, milliseid edusamme on 

liikmesriigid teinud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks ning makromajandusliku tasakaalutuse vähendamiseks. Selle hinnangu põhjal 

esitab komisjon riigipõhised soovitused (RPSid), mida seejärel arutatakse nõukogu erinevates koosseisudes. 

6. Juunis-juulis kinnitab Euroopa Ülemkogu riigipõhised soovitused ning juulis võtab nõukogu need vastu.  

7. Hilissügisel esitab Euroopa Parlament oma arvamuse Euroopa poolaasta käesoleva tsükli kohta.  

8. Oktoobris esitavad euroalasse kuuluvad liikmesriigid komisjonile oma järgmise aasta eelarvekava (EK). Lisaks esitavad euroalasse kuuluvad 

liikmesriigid, kelle suhtes on algatatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus, majanduspartnerluse programmi (MPP). Komisjon esitab arvamused 

mõlema dokumendikogumi kohta ning eurorühm hindab eelarvekavasid ja nõukogu võtab vastu arvamused majanduspartnerluse programmide kohta.  

9. Kogu aasta jooksul korraldab Euroopa Parlament majandusdialooge ning arvamuste vahetusi asjaomaste Euroopa Liidu institutsioonide (komisjon, 

nõukogu ja eurorühm) esindajatega ning nende liikmesriikidega, kelle suhtes on tehtud asjakohased ELi otsused või soovitused (nt stabiilsuse ja kasvu 

pakti, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse, tõhustatud eelarvejärelevalve või makromajandusliku järelevalve rakendamine). 
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