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Den europeiska planeringsterminen: De viktigaste stegen på EU-nivå 
 

 
 

1. I slutet av hösten lägger Europeiska kommissionen fram den årliga tillväxtöversikten. Tillväxtöversikten innehåller de prioriteringar som kommissionen har 

fastställt för EU det kommande året när det gäller den ekonomiska politiken, budget- och arbetsmarknadspolitiken samt andra reformer för att öka tillväxten och få fram 

nya arbetstillfällen. Kommissionen offentliggör också rapporten om varningsmekanismen i vilken den anger vilka medlemsstater som potentiellt hotas av 

makroekonomiska obalanser. Den årliga tillväxtöversikten innehåller nu även en sysselsättningsrelaterad och social resultattavla och den gemensamma 

sysselsättningsrapporten som bilaga. Samtidigt föreslår kommissionen de årliga sysselsättningsriktlinjerna. 

2. I februari yttrar sig Europaparlamentet över förslaget till årlig tillväxtöversikt i särskilda resolutioner. Parlamentet tar även hänsyn till de bidrag som inkommit i 

samband med mötet under den europeiska parlamentariska veckan med de nationella parlamenten om den europeiska planeringsterminen som äger rum i början av 

året. 

3. Vid Europeiska rådets vårmöte fastställs strategiska riktlinjer för de prioriteringar som ska iakttas under planeringsterminen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att ta hänsyn till dessa prioriteringar i sina stabilitets- eller konvergensprogram och nationella reformprogram, samt sina nationella sysselsättningsplaner. 

4. I april överlämnar medlemsstaterna sina nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram till kommissionen. Detta gemensamma överlämnande gör 

det möjligt att ta hänsyn till synergi- och spridningseffekter mellan finans- och strukturpolitiken.  

5. I maj/juni 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 korrigeringen av makroekonomiska obalanser. På grundval av sådana bedömningar föreslår kommissionen 

landsspecifika rekommendationer som därefter diskuteras i olika rådskonstellationer. 

6. I juni/juli tillstyrker Europeiska rådet de landsspecifika rekommendationerna och rådet antar dem i juli.   

7. I slutet av hösten yttrar sig parlamentet över den pågående europeiska planeringsterminen.  

8. I oktober lämnar medlemsstaterna i euroområdet sina utkast till budgetplaner för det kommande året till kommissionen. Medlemsstater i euroområdet som är 

föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott ska dessutom lämna in ett program för ekonomiskt partnerskap (PEP). Kommissionen yttrar sig över båda dessa 

uppsättningar av handlingar, Eurogruppen bedömer utkasten till budgetplaner och rådet antar yttrandena över programmen för ekonomiskt partnerskap.  

9. Under hela året för Europaparlamentet ekonomiska dialoger och diskussioner med företrädare för de berörda EU-institutionerna (kommissionen, rådet och 

Eurogruppen) samt med de medlemsstater som berörs av relevanta EU-beslut eller EU-rekommendationer (dvs. genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten, 

förfarandet vid alltför stora makroekonomiska obalanser, förstärkt övervakning av de offentliga finanserna eller makroekonomisk övervakning). 
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