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EU-ohjausjakso: tärkeimmät vaiheet EU:n tasolla
1. Euroopan komissio esittää loppusyksystä vuotuisen kasvuselvityksen (AGS), jossa se määrittää tulevaa ohjausjaksoa varten EU:n painopistealat talous-,
budjetti- ja työvoimapolitiikan alalla sekä muiden kasvun ja työllisyyden edistämiseksi tarvittavien uudistusten osalta. Komissio julkaisee myös
varoitusmekanismia koskevan kertomuksen (AMR), jossa nimetään jäsenvaltiot, joihin kohdistuu makrotalouden epätasapainon riski, ja tekee
ehdotuksia neuvoston suosituksiksi euroalueen talouspolitiikasta (EA-suositukset).
2. Helmikuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat lausuntonsa vuotuisesta kasvuselvityksestä ja varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta ja
neuvosto hyväksyy suositukset euroalueen talouspolitiikasta.
3. Helmikuussa komissio julkaisee maaraportit, joissa on muun muassa perusteellisiin tarkasteluihin perustuva arvio makrotalouden epätasapainosta
sekä sen arvio maakohtaisten suositusten (maasuositukset) täytäntöönpanosta.
4. 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).
5. Huhtikuussa jäsenvaltiot toimittavat 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.
6. Toukokuussa komissio ja neuvosto arvioivat kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- tai lähentymisohjelmia sekä jäsenvaltioiden edistymistä
Eurooppa 2020 -strategiassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamisessa ja toimissa makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi. Näiden arviointien
perusteella komissio ehdottaa päivitettyjä maakohtaisia suosituksia, joista sitten keskustellaan neuvoston eri kokoonpanoissa.
7. Kesäkuussa Eurooppa-neuvosto vahvistaa maakohtaiset suositukset, ja neuvosto hyväksyy ne heinäkuussa.
8. Lokakuussa euroalueen jäsenvaltiot toimittavat tulevan vuoden alustavan talousarviosuunnitelmansa (DBP).
9. Loka-marraskuussa komissio antaa alustavista talousarviosuunnitelmista lausuntoja, joista euroryhmä keskustelee ja antaa julkilausuman.
10. Loppusyksystä Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa kuluvasta EU-ohjausjaksosta.
11. Euroopan parlamentti käy kautta vuoden taloudellista vuoropuhelua asianomaisten EU:n toimielinten (komissio, neuvosto ja euroryhmä) edustajien
kanssa sekä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita EU:n päätökset tai suositukset koskevat.
12. Ohjausjakson aikana järjestetään myös kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisiä kokouksia, kuten EU:n parlamentaarinen viikko
(EPW) ja vakaussopimuksen 13 artiklan mukainen konferenssi.
30. marraskuuta 2015
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