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EU-ohjausjakso: Tärkeimmät vaiheet EU:n tasolla 

1. Euroopan komissio esittää loppusyksystä vuotuisen kasvuselvityksen, jossa se määrittää tulevaksi vuodeksi EU:n painopistealat talous-, budjetti- ja 

työvoimapolitiikan alalla sekä muiden kasvun ja työllisyyden edistämiseksi tarvittavien uudistusten osalta. Komissio julkaisee myös varoitusmekanismia 

koskevan kertomuksen, jossa nimetään jäsenvaltiot, joissa mahdollisesti esiintyy makrotalouden epätasapainoa. Vuotuiseen kasvuselvitykseen sisältyy nyt myös 

työllisyys- ja sosiaalinen tulostaulu ja sen liitteenä on yhteinen työllisyysraportti. Komissio ehdottaa samaan aikaan vuotuisia työllisyyssuuntaviivoja. 

2. Helmikuussa Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa luonnoksesta vuotuiseksi kasvuselvitykseksi sen eri näkökohtia käsittelevissä päätöslauselmissa, joissa 

otetaan huomioon myös näkemykset, jotka on tuotu esille vuoden alussa eurooppalaisten parlamenttien viikon kokouksessa, jossa Euroopan parlamentti ja 
kansalliset parlamentit käsittelevät EU-ohjausjaksoa. 

3. Kevään Eurooppa-neuvosto antaa strategista ohjausta ohjausjakson aikana sovellettavista painopisteistä. Se kehottaa jäsenvaltioita ottamaan nämä painopisteet 

huomioon vakaus- tai lähentymisohjelmissaan (SCP) sekä kansallisissa uudistusohjelmissaan (NRP) ja niihin sisältyvissä kansallisissa 

työllisyyssuunnitelmissaan. 

4. Huhtikuussa jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kansalliset uudistusohjelmansa ja vakaus- tai lähentymisohjelmansa. Kun jäsenvaltiot toimittavat nämä 
ohjelmat samanaikaisesti, on mahdollista ottaa huomioon finanssi- ja rakennepolitiikan keskinäinen täydentävyys ja niiden väliset heijastusvaikutukset. 

5. Touko-kesäkuussa komissio ja neuvosto arvioivat kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- tai lähentymisohjelmia sekä sitä, miten jäsenvaltiot ovat 

edistyneet Eurooppa 2020 -strategiassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamisessa ja makrotaloudellisen epätasapainon korjaamisessa. Arvioinnin perusteella 

komissio ehdottaa maakohtaisia suosituksia, joista sitten keskustellaan neuvoston eri kokoonpanoissa. 

6. Kesä-heinäkuussa Eurooppa-neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset, ja neuvosto puolestaan hyväksyy ne heinäkuussa. 

7. Loppusyksystä Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa kuluvasta EU-ohjausjaksosta. 

8. Lokakuussa euroalueen jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tulevaa vuotta koskevan alustavan talousarviosuunnitelmansa (DBP). Lisäksi euroalueen 

jäsenvaltiot, jotka ovat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena, toimittavat talouskumppanuusohjelman (EPP). Komissio antaa lausunnot kummastakin 

asiakirjasta, euroryhmä arvioi alustavat talousarviosuunnitelmat, ja neuvosto antaa lausunnot talouskumppanuusohjelmista. 

9. Euroopan parlamentti käy kautta vuoden taloudellista vuoropuhelua ja keskustelua asianomaisten EU:n toimielinten (komissio, neuvosto ja euroryhmä) 

edustajien kanssa sekä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita (esim. vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon, makrotalouden epätasapainoa koskevaan 

menettelyyn tai julkisen talouden tai makrotalouden tehostettuun valvontaan liittyvät) EU:n päätökset tai suositukset koskevat. 



PE 497.745 2 

 

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: tärkeimmät vaiheet ja toimijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 

Euroopan 

komissio 

Neuvosto 

*Euroryhmä 

Eurooppa-

neuvosto 

Euroopan 

parlamentti 

Kasvuselvi-

tyksen ja 

kertomuk-

sen esittely 

Vuotuinen pol. 

ohjaus kasvu-

selvityksen ja 

kertomuksen 

pohjalta 

Ohjelmien 

(NRP ja SCP) 

toimittaminen 

Maakoht. 

suositus-

ten luon-

nokset 

Maakoht. 

suositusten 

hyväksy-

minen 

Maakoht. 

suositusten 

hyväksyminen 

Maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpano 

*Alust. talousarviosuunnitelmien 

toimittaminen 15.10. mennessä 

 

Keskustelu/pää-

töslauselma 

ohjausjaksosta ja 

maakohtaisista 

suosituksista 

Keskustelu/päätös-

lauselma(t) 

kasvuselvityksestä 

Keskustelu/pää-

telmät kasvu-

selvityksestä ja 

kertomuksesta 

Jäsenvaltiot 

Kansalliset 

parlamentit 

Taloudellinen vuoropuhelu EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa 

Eurooppa-

laisten 

parlamenttien 

viikko 

Lausunto: 

DBP:t & 

EPP 

Epätasapainoa 

koskeva 

perusteellinen 

tarkastelu 

Maakoht. suositusten 

seuranta ja täytäntöönpano 

*Keskustelu/hyväksyminen:

DBP/EPP 


