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LÜ H IT UT V U S T US  
 

Euroopa poolaasta: peamised etapid ELi tasandil 
 

 

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

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

komisjon häiremehhanismi aruande (HMA), milles on nimetatud liikmesriigid, keda ähvardab makromajanduslik tasakaalustamatus, ning esitab 

nõukogu soovituste eelnõu euroala majanduspoliitika kohta (EA soovitused).  
 

2. Veebruaris esitavad Euroopa Parlament ja nõukogu oma arvamused IMA ja HMA kohta ning nõukogu kiidab heaks soovitused euroala majanduspoliitika 

kohta. 
 

3. Veebruaris avaldab komisjon ka riigipõhised aruanded, andes muu hulgas põhjalikel analüüsidel põhineva hinnangu makromajanduslikule 

tasakaalustamatusele ning riigipõhiste soovituste (RPSid) rakendamisele.  
 

4. Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel antakse Euroopa poolaastaks kindlaks määratud prioriteetide kohta strateegilised suunised. Ülemkogu kutsub 

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

5. Aprillis esitavad liikmesriigid oma riiklikud reformikavad ja stabiilsus- või lähenemisprogrammid. Ühise esitamise käigus on võimalik arvesse võtta 

eelarve- ja struktuuripoliitika vastastikust täiendavust ja üksteisele avaldatavat mõju.  
 

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

teinud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks ja makromajandusliku tasakaalustamatuse vähendamiseks. Selle hinnangu põhjal esitab 

komisjon ajakohastatud riigipõhised soovitused, mida arutatakse seejärel nõukogu erinevates koosseisudes. 
 

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

8. Oktoobris esitavad euroalasse kuuluvad liikmesriigid oma järgmise aasta eelarvekavad (EAKd).  
 

9. Oktoobris-novembris esitab komisjon nende kohta oma arvamused ning eurorühm arutab neid arvamusi ja teeb vastava avalduse.  
 

10. Hilissügisel esitab Euroopa Parlament oma arvamuse poolelioleva Euroopa poolaasta kohta.  
 

11. Euroopa Parlament korraldab kogu aasta jooksul majandusdialooge asjaomaste Euroopa institutsioonide (komisjon, nõukogu ja eurorühm) esindajatega 

ning liikmesriikidega, kelle suhtes on asjakohased ELi otsused või soovitused tehtud.  
 

12. Euroopa poolaasta jooksul korraldatakse liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ka kohtumisi, näiteks Euroopa parlamentaarse 

nädala (EPN) ja TSCG (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping) artikli 13 konverentsi raames. 
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