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I  K O RT H E T  
 

 Den europeiska planeringsterminen: De viktigaste stegen på EU-nivå 
 

 

1. På senhösten lägger kommissionen fram den årliga tillväxtöversikten. Den innehåller de EU-prioriteringar som kommissionen anser vara viktigast för den 

europeiska planeringsterminen det kommande året när det gäller den ekonomiska politiken, budget- och arbetsmarknadspolitiken samt andra reformer för 

att främja tillväxt och sysselsättning. Kommissionen offentliggör också rapporten om förvarningsmekanismen i vilken den anger vilka medlemsstater 

som hotas av makroekonomiska obalanser, samt föreslår utkast till rådets rekommendationer om den ekonomiska politiken i euroområdet.  
 

2. I februari yttrar sig Europaparlamentet och rådet över den årliga tillväxtöversikten och rapporten om förvarningsmekanismen, och rådet godkänner 

rekommendationerna om den ekonomiska politiken i euroområdet. 
 

3. I februari offentliggör kommissionen landsrapporter som innehåller en bedömning av makroekonomiska obalanser, vilken bygger på fördjupade 

granskningar, och sin bedömning av genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna.  
 

4. Vid Europeiska rådets vårmöte fastställs strategiska riktlinjer för de prioriteringar som ska iakttas under planeringsterminen. Medlemsstaterna uppmanas 

att ta hänsyn till dessa prioriteringar i sina stabilitets- och konvergensprogram och nationella reformprogram. 
 

5. I april lägger medlemsstaterna fram sina nationella reformprogram och stabilitets- och konvergensprogram. Detta gemensamma framläggande gör det 

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

6. I maj 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 de åtgärder som vidtagits för att korrigera makroekonomiska obalanser. På 

grundval av dessa bedömningar föreslår kommissionen uppdaterade landsspecifika rekommendationer som därefter diskuteras i olika rådskonstellationer. 
 

7. I juni godkänner Europeiska rådet de landsspecifika rekommendationerna och rådet antar dem i juli.  
 

8. I oktober lägger medlemsstaterna i euroområdet fram sina utkast till budgetplaner för det kommande året.  
 

9. I oktober–november yttrar sig kommissionen över utkasten till budgetplaner och Eurogruppen diskuterar dessa yttranden och utfärdar ett uttalande.  
 

10. I slutet av hösten yttrar sig Europaparlamentet över den pågående europeiska planeringsterminen.  
 

11. Under hela året har Europaparlamentet ekonomiska dialoger med företrädare för berörda EU-institutioner (kommissionen, rådet och Eurogruppen) samt 

med de medlemsstater som berörs av relevanta EU-beslut eller EU-rekommendationer.  
 

12. Möten mellan nationella parlament och Europaparlamentet såsom den europeiska parlamentsveckan och ”konferenser i enlighet med artikel 13 i 

fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen” anordnas också under planeringsterminen. 

file:///C:/Users/Egov%20final%20(ER%20and%20CB%20only)/1.%20Individual%20Events/Current%20Year/8.%20EPW%202014/FINAL%20VERSIONS/1.%20European%20Semester%20chart%20-%20all%20languages/egov@ep.europa.eu


PE 497.745 SV 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: De viktigaste stegen och aktörerna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANSVARSFRISKRIVNING: Detta dokument har utarbetats av Europaparlamentets enhet för övervakning av ekonomisk styrning på grundval av allmänt tillgänglig information och ges endast för kännedom. De åsikter som framförs i texten 
är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Texten får kopieras och översättas för icke-kommersiellt bruk är tillåtet, under förutsättning att källan anges och att utgivaren underrättas i förväg 
och erhåller en kopia. © Europeiska unionen, 2015. 

 

  

september oktober november december januari februari mars april maj juni juli 

Europeiska 

kommissionen 

Rådet 

Eurogruppen* 

Europeiska rådet 

Europaparlamentet 

Årlig tillv.-

översikt, rapp. 

om förv.-mek., 

euroomr.-rek.  

– Bedömn. av nat. 

reformprog. och stab.- 

och konv.-prog. 

– Utkast till årliga 

landsspec. rek. 

Landsspec. 
rek. antas 

Debatt/resol.  

om årlig tillv.-

översikt 

Medlemsstaterna 

Nationella 

parlament 

Ekonomiska dialoger med EU-institutioner och medlemsstater 

Yttrande 

över utk. 

till 

budgetpl. 

– Fördjupad granskn. av obalanser 

– Bedömn. av genomförandet av 

landsspec. rek. 

Politisk vägledn. på 

grundval av årliga 
tillväxtövers. och 

rapp. om 
förvarningsmek. 

Nat. reformprog. 

och stab.- och 
konv.-prog. läggs 

fram 

Godkännande 

 av landsspec. 

rek. 

– Genomförande av landsspec. rek.  

– Utkasten till budg.-plan. läggs fram senast 15 okt.  

Debatt/resolution om 

plan.term. och de 

landsspec. rek. 

Sluts. om årlig tillv.-

översikt och rapp. om 

förv.-mek., antagande 

av euroomr.-rek. 

– Övervakning och genomförande av 

landsspecifika rekommendationer 

– Bedömning* av utkasten till budgetplan 

Artikel 13-konferens 
Europ. parl.-veckan/ 

Artikel 13-konferens 


