Consiliul
Uniunii Europene
Bruxelles, 7 noiembrie 2016
(OR. en)
13883/16

CO EUR-PREP 41
POLGEN 129
ENV 685
MI 674
COMPET 553
IND 227
ECOFIN 983
SOC 654
EDUC 349
EMPL 445
NOTĂ
Sursă:

Secretariatul General al Consiliului

Destinatar:

Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Subiect:

Semestrul european 2017
- Foaie de parcurs

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor foaia de parcurs menționată anterior, astfel cum a
fost prezentată de Președinție și de Președinția viitoare.
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Pe baza practicii consacrate, Președinția și Președinția viitoare au pregătit prezenta foaie de parcurs
care conturează toți pașii-cheie ai semestrului european 2017.
Obiectivele foii de parcurs sunt de a garanta că toate formațiunile relevante ale Consiliului și
grupurile lor de pregătire acționează într-o manieră coordonată și coerentă în direcția unei pregătiri
temeinice a dezbaterilor Consiliului European privind semestrul european și de a oferi Consiliului
Afaceri Generale și Coreperului posibilitatea de a superviza procesul.
Foaia de parcurs este împărțită în două faze: prima, mai detaliată, până la Consiliul European din
martie și a doua, mai orientativă, pentru perioada cuprinsă între reuniunile Consiliului European din
martie și iunie 2017. O versiune actualizată a foii de parcurs va fi prezentată în primăvara anului
2017, după caz.
Președinția viitoare este în curs de lansare a discuțiilor cu președinții comitetelor în vederea
coordonării gestionării lucrărilor acestora pe parcursul semestrului. Președinția viitoare va informa
în permanență Coreperul.
Președinția și Președinția viitoare recunosc dimensiunea parlamentară, atât la nivel național, cât și la
nivel european, a semestrului european și iau act de intenția unei dezbateri comune privind
semestrul european în cadrul Parlamentului European prevăzută pentru luna martie 2017.
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PRIMA FAZĂ
Lucrări anterioare Consiliului European din martie
11 octombrie 2016: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Lecții învățate: schimb de opinii
13 octombrie 2016: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și
Consumatori
• Raportul de monitorizare a rezultatelor privind ocuparea forței de muncă (RMRO) - Raportul
privind principalele provocări în domeniul ocupării forței de muncă și principalele mesaje din
partea EMCO
• Monitorul performanței în materie de protecție socială (SPPM) - Raportul privind principalele
provocări sociale și principalele mesaje din partea CPS
= Aprobare
24-27 octombrie 2016: Ședință plenară a Parlamentului European
• Dezbatere comună privind semestrul european
15 noiembrie 2016: Consiliul Afaceri Generale
• Foaie de parcurs: Prezentare din partea Președinției și a viitoarei președinții
pm. (de confirmat) 16 noiembrie 2016: Analiza anuală a creșterii pentru 2017
• Adoptarea de către Comisie a analizei anuale a creșterii pentru 2017, alături de proiectul de
raport comun privind ocuparea forței de muncă, Raportul privind mecanismul de alertă și
proiectul de recomandare privind politica economică a zonei euro
• Adoptarea, de către Comisie, a avizelor privind proiectele de planuri bugetare pentru statele
membre din zona euro
Jumătatea / sfârșitul lunii noiembrie
• Imediat după publicarea proiectului de recomandare privind zona euro, se vor confirma
diviziunea muncii și mecanismele de coordonare între comitete, precum și metodele de
consolidare a opiniilor comitetelor
Sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie
• Comitetele (CEF, CPE-ZE, EMCO, CPS) pregătesc contribuția comună cu privire la aspectele
legate de ocuparea forței de muncă și de politica socială din recomandarea privind zona euro
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pm. Noiembrie/decembrie 2016: reuniuni bilaterale Comisie - statele membre
• Situația actuală privind punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări
6 decembrie 2016: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Analiza anuală a creșterii pentru 2017, Raportul privind mecanismul de alertă 2017 și proiectul
de recomandare privind politica economică a zonei euro: prezentare din partea Comisiei și
schimb de opinii
8 decembrie 2016: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și
Consumatori
• Analiza anuală a creșterii pentru 2017, Raportul privind mecanismul de alertă 2017, proiectul de
raport comun privind ocuparea forței de muncă: prezentare din partea Comisiei și schimb de
opinii
• Contribuția la aspectele legate de politica socială și de ocuparea forței de muncă ale proiectului
de recomandare privind politica economică a zonei euro: aprobare
• Analiza implicării partenerilor sociali la nivel național în semestrul european
13 decembrie 2016: Consiliul Afaceri Generale
•

Analiza anuală a creșterii pentru 2017: Prezentare din partea Comisiei

pm. 26 ianuarie 2017: Eurogrupul
• Proiectul de recomandare privind politica economică a zonei euro
27 ianuarie 2017: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Proiectul de recomandare privind politica economică a zonei euro: aprobare
• Analiza anuală a creșterii pentru 2017 și Raportul privind mecanismul de alertă 2017: concluziile
Consiliului
30 ianuarie - 3 februarie 2017: săptămâna parlamentară în cadrul semestrului european
• Dezbateri între membrii comisiilor relevante ale Parlamentului European și ale parlamentelor
naționale
7 februarie 2017: Consiliul Afaceri Generale
• Pregătirea Consiliului European din martie: proiect adnotat de ordine de zi
17 februarie 2017: Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport
• Dezbatere tematică
20 februarie 2017: Consiliul Competitivitate
•

Dezbatere tematică
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28 februarie 2017: Consiliul Mediu
• Dezbatere tematică
pm. (de confirmat) 22 februarie 2017:
• Publicarea de către Comisie a analizei specifice fiecărei țări (rapoarte de țară) care includ, după
caz, bilanțuri aprofundate în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice
3 martie 2017: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori
• Analiza anuală a creșterii pentru 2017: concluziile Consiliului
• Raportul comun privind ocuparea forței de muncă: adoptare
7 martie 2017: Consiliul Afaceri Generale
• Pregătirea Consiliului European din martie:
- Proiect de concluzii
- Raport de sinteză privind contribuțiile Consiliului la semestrul european 2017
- Proiect de recomandare privind politica economică a zonei euro: transmiterea la Consiliul
European
- Posibil: foaia de parcurs actualizată privind semestrul european 2017
9-10 martie 2017: Consiliul European
• Schimb de opinii privind situația economică
• Orientările adresate statelor membre pentru programele lor de stabilitate și de convergență și
programele naționale de reformă pentru 2017
• Proiectul de recomandare privind politica economică a zonei euro
13-16 martie 2017: Ședință plenară a Parlamentului European
• Dezbatere comună privind semestrul european 2017 (de confirmat)
21 martie 2017: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pe baza Raportului privind
mecanismul de alertă și a rapoartelor de țară: schimb de opinii
• Recomandarea privind politica economică a zonei euro: aprobare
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A DOUA FAZĂ
Lucrări anterioare Consiliului European din iunie
A doua jumătate a lunii martie 2017: reuniuni bilaterale Comisie - statele membre
• Situația actuală
• Aspecte specifice fiecărei țări rămase nesoluționate
Jumătatea lunii aprilie 2017
• În urma orientărilor furnizate de Consiliul European, statele membre transmit programele
naționale de reformă și programele de stabilitate sau de convergență
Jumătatea lunii mai 2017 [data depinde de calendarul documentelor naționale]:
• Comisia urmează să își prezinte propunerile pentru avizele de țară și recomandările specifice
fiecărei țări, precum și fișele tematice actualizate
• Imediat după publicarea recomandărilor specifice fiecărei țări, se vor confirma diviziunea muncii
și mecanismele de coordonare și cooperare între comitete, precum și metodele de consolidare a
opiniilor comitetelor
Mai - începutul lunii iunie:
• Lucrări pregătitoare ale CEF, CPE, EMCO și CPS privind recomandările specifice fiecărei țări
23 mai 2016: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (MIP) - rapoarte de țară (bilanțuri
aprofundate): concluziile Consiliului
15 iunie 2017: Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori
• Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017 privind politicile sociale și în domeniul
ocupării forței de muncă ale statelor membre și proiect de notă explicativă: aprobare
• Avizele EMCO și CPS privind programele naționale de reformă pentru 2017 și punerea în
aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2016: aprobare
16 iunie 2017: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017 și avizele Consiliului privind programele
actualizate de stabilitate sau de convergență și proiect de notă explicativă: aprobare
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20 iunie 2017: Consiliul Afaceri Generale
• Pregătirea Consiliului European din iunie: proiect de concluzii
• Aprobarea recomandărilor integrate specifice fiecărei țări și transmiterea acestora Consiliului
European
22-23 iunie 2017: Consiliul European
• Recomandări integrate specifice fiecărei țări
Iulie 2017: Consiliul Afaceri Economice și Financiare
• Recomandări integrate specifice fiecărei țări: aprobare
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