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DE EUROPESE U�IE

Brussel, 18 november 2013 

(OR. en) 
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CO EUR-PREP 49 

POLGE� 225 

E�V 1076 

E�ER 527 

MI 1042 

RECH 544 

COMPET 837 

I�D 335 

ECOFI� 1031 

SOC 954 

EDUC 443 

TELECOM 315 

JAI 1017 

 

�OTA 

van: het secretariaat-generaal van de Raad 

aan: de Raad 

Betreft: Europees semester 

- Tijdschema voor de uitvoering van het Europees semester 2014 

 

 

Hierbij gaat voor de delegaties het bovengenoemde tijdschema, voorgelegd door het voorzitterschap 

en het aantredend voorzitterschap. 
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Volgens de in 2011 gevestigde praktijk en overeenkomstig de aanbeveling in het syntheseverslag 

"Lering uit het Europees semester 2013" van het voorzitterschap (14618/13) hebben het voorzitter-

schap en het aantredende voorzitterschap dit tijdschema opgesteld met de belangrijkste activiteiten 

van het Europees semester in 2014 en de voorlopige aanwijzingen van de aandachtspunten voor de 

debatten in bepaalde fora. Doel van het tijdschema is dat ervoor wordt gezorgd dat alle betrokken 

Raadsformaties en hun voorbereidende instanties op een gecoördineerde en consequente wijze 

werken aan een gedegen voorbereiding van de bijeenkomsten van de Europese Raad in december, 

maart en juni, en dat de Raad Algemene Zaken en het Coreper overzicht kunnen houden over het 

proces.  

 

Het tijdschema is verdeeld in twee fasen: de eerste fase is meer gedetailleerd en loopt tot de 

Europese Raad van maart, de tweede fase is meer indicatief van aard en bestrijkt de periode tussen 

de bijeenkomsten van de Europese Raad in maart en juni 2014. Na de Europese Raad van maart zal, 

al naar gelang, een bijgewerkt tijdschema worden voorgelegd. 

 

Het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap hebben het werk van de Raad gepland met de 

intentie te reageren op de conclusies van de Europese Raad van 2013 en de aanbevelingen die 

worden gedaan in het syntheseverslag "Lering uit het Europees semester 2013".  

 

Het aantredende voorzitterschap begint besprekingen met de voorzitters van de comités (het 

Economisch en Financieel Comité, het Comité voor de economische politiek, het Comité voor de 

werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming) om hun werk gedurende het semester, en 

in het bijzonder de bestudering van de landenspecifieke aanbevelingen, te coördineren. Het 

aantredende voorzitterschap zal het Coreper op de hoogte houden. Tussen de presentatie door de 

Commissie van haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen en de bijeenkomsten van de 

Raad waarop deze aanbevelingen moeten worden goedgekeurd, zit zeer weinig tijd en dat zal een 

zware druk leggen op de comités en de Commissie. 

 

Het voorzitterschap en het aantredende voorzitterschap prijzen de inspanningen van het Europees 

Parlement om, overeenkomstig de aanbeveling in het syntheseverslag en de resolutie van het 

Europees Parlement van 23 oktober 2013, het Parlement meer bij het Europees semester te 

betrekken. 
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EERSTE FASE 

Jaarlijkse groeianalyse en sturing voor de nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- 

of convergentieprogramma's van de lidstaten,  

 

Oktober/november 2013: Bilaterale bijeenkomsten Commissie - lidstaten 

• Uitgevoerde en geplande acties voor de uitvoering van de landenspecifieke 

aanbevelingen voor 2013 

13 - 15 november 2013: Jaarlijkse groeianalyse 2014 en najaarspakket economische 

governance 

• Vaststelling door de Commissie van het pakket jaarlijkse groeianalyse, inclusief het 

ontwerp van het gezamenlijk werkgelegenheidsverslag en het jaarlijks verslag over de 

interne markt, het verslag over het waarschuwingsmechanisme en een overzicht van de 

stand van zaken betreffende de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen in de 

lidstaten, evenals de adviezen van de Commissie over de ontwerpbegrotingsplannen van 

lidstaten van de eurozone. 

19 november 2013: Raad Algemene Zaken 

• Het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap presenteren het tijdschema voor 

het Europees semester 2014 

• Jaarlijkse groeianalyse 2014: presentatie door de Commissie 

2-3 december 2013: Raad Concurrentievermogen 

• Jaarlijkse groeianalyse 2014 en jaarverslag integratie eengemaakte markt: presentatie 

door de Commissie, vaststelling van Raadsconclusies over industriebeleid, interne-

marktbeleid en slimme regelgeving, en debat over de oriënterende nota van het 

voorzitterschap (interne markt/industrie) 

6 december 2013: De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (Justitie) 

• Met justitie verband houdende aspecten van het Europees semester 2014, onder meer 

het scorebord voor justitie: presentatie door de Commissie en gedachtewisseling 

9 december 2013: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken 

• Jaarlijkse groeianalyse 2014, het ontwerp van gezamenlijk verslag over de werk-

gelegenheid, inclusief het scorebord met werkgelegenheidsindicatoren en sociale 

indicatoren, en het verslag over het waarschuwingsmechanisme presentatie door de 

Commissie, debat over de voorgestelde prioriteiten voor het Europees Semester 2014 

en, op basis van de inbreng van het EMCO en SPC, bekrachtiging van het scorebord 

• Bekrachtiging van de prestatiemonitor werkgelegenheid 
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10 december 2013: Raad Economische en Financiële Zaken 

• de jaarlijkse groeianalyse 2014 en het waarschuwingsmechanismeverslag: presentatie 

door de Commissie en debat over de voorgestelde prioriteiten voor het Europees 

semester 2014  

17 december 2013: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad van december ontwerpconclusies van de Europese 

Raad 

19-20 december 2013: EUROPESE RAAD 

• Debat dat moet leiden tot een akkoord over een gezamenlijke analyse van de 

economische situatie in de lidstaten en in de eurozone als zodanig en over de hoofd-

gebieden voor coördinatie van economisch beleid en economische hervormingen 

20-21 januari 2014: Parlementaire week in het kader van het Europees semester 

• Debatten tussen leden van de betrokken commissies van het Europees Parlement en 

nationale parlementen  

Februari 2014: Bilaterale bijeenkomsten Commissie - lidstaten 

• Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2013 

Uiterlijk in februari 2014: 

• Goedkeuring van de werkprogramma's van 2014 door het Economisch en 

Financieel Comité, het Comité voor de economische politiek, het Comité voor de 

werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming 

11 februari 2014: Raad Algemene Zaken  

• Voorbereiding van de Europese Raad in maart: geannoteerde ontwerpagenda 

18 februari 2014: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Waarschuwingsmechanismeverslag: gedachtewisseling / conclusies van de Raad  

20-21 februari 2014: Raad Concurrentievermogen 

• Jaarlijkse groeianalyse en verslag integratie eengemaakte markt 2014 debat over 

richtsnoeren voor de lidstaten over de prioriteiten die tijdens de Europese Raad van 

december zijn overeengekomen, zoals de uitvoering van de relevante landenspecifieke 

aanbevelingen (NB: zowel interne markt als industrie en onderzoek)  

24 februari 2014: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (Onderwijs) 

• Vaardigheden ontwikkelen en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt vergroten: 

Oriënterend debat 
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3 maart 2014: Raad Milieu 

• Jaarlijkse groeianalyse 2014: debat over het groen maken van het Europees semester 

Maart 2014: 

• Aanneming van diepgaande evaluaties in het kader van de procedure inzake 

macro-economische onevenwichtigheden door de Commissie 

6 en 7 maart 2014: De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (Justitie) 

• mogelijkerwijs debat over justitieaangelegenheden in het Europees semester  

10 maart 2014: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken 

• Debat over conclusies van de Raad met richtsnoeren over de uitvoering van de 

prioriteiten die tijdens de Europese Raad van december zijn overeengekomen inzake 

werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid  

• Werkgelegenheidsrichtsnoeren: algemene oriëntatie 

• Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid: vaststelling 

11 maart 2014: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Debat over conclusies van de Raad met richtsnoeren over de uitvoering van de 

prioriteiten die tijdens de Europese Raad van december zijn overeengekomen inzake 

macro-economische en begrotingsaangelegenheden 

18 maart 2013: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad in maart: 

− Ontwerpconclusies van de Europese Raad 

− Syntheseverslag over het Europees semester 2014
1
 

20-21 maart 2014: EUROPESE RAAD  

• Beoordeling van de vooruitgang met de uitvoering van de landenspecifieke 

aanbevelingen voor 2013  

• centrale streefcijfers Europa 2020 inventarisatie 

• Richtsnoeren voor de lidstaten over de uitvoering van de tijdens de Europese Raad van 

december 2013 overeengekomen prioriteiten in hun stabiliteits- en 

convergentieprogramma's en nationale hervormingsprogramma's 2014 

• Richtsnoeren voor de Commissie en de Raad over de uitvoering van 

vlaggenschipinitiatieven 

                                                 

1 Dit syntheseverslag gaat ook over energie, vervoer en telecommunicatie, op basis van 

schriftelijke bijdragen van de lidstaten 
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TWEEDE FASE 

�ationale hervormingsprogramma's, stabiliteits- of convergentieprogramma's en 

landenspecifieke aanbevelingen 

 

April 2014: Bilaterale bijeenkomsten Commissie - lidstaten 

• Stand van zaken  

• Openstaande landenspecifieke vraagstukken 

April/mei 2014: 

• Vaststelling (A-punt) van een besluit over de richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid voor 2014 

Midden april 2014: 

• Aan de hand van de richtsnoeren van de Europese Raad dienen de lidstaten hun 

nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- of convergentieprogramma's in  

14 april 2014: Raad Algemene Zaken 

• Follow-up van de Europese Raad met eventueel een bijgewerkt tijdschema van het 

voorzitterschap voor de uitvoering van het Europees semester 2014  

6 mei 2014: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Procedure voor macro-economische onevenwichtigheden - diepgaande evaluaties: 

conclusies van de Raad 

13 mei 2014: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad in juni (geannoteerde ontwerpagenda) 

�a 25 mei 2013: 

• De Commissie dient haar voorstellen voor de landenadviezen en de landenspecifieke 

aanbevelingen in  

• Onmiddellijk na de publicatie van de landenspecifieke aanbevelingen worden de 

verdeling van het werk en de coördinatie- en samenwerkingsafspraken tussen de 

comités en de methodes voor het consolideren van comitéstandpunten bevestigd. 
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Begin juni: 

• Voorbereidend werk van het Economisch en Financieel Comité, het Comité voor de 

economische politiek, het Comité voor de werkgelegenheid
2
 en het Comité voor sociale 

bescherming over de landenspecifieke aanbevelingen 

19 juni 2014: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 

• Oriënterend debat 

• Goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 over het werk-

gelegenheidsbeleid en sociaal beleid van de lidstaten en een ontwerp van toelichtende 

nota 

• Bekrachtiging van de adviezen van het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité 

voor sociale bescherming over de nationale hervormingsprogramma's voor 2014 en de 

uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2013 

• Bekrachtiging van de prestatiemonitor werkgelegenheid en benchmarks 

• Beoordeling van het pakket landenspecifieke aanbevelingen 2014 over horizontale 

aangelegenheden: Verslag van het Comité voor sociale bescherming  

20 juni 2014: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 en adviezen van de 

Raad over de bijgewerkte stabiliteits- of convergentieprogramma's en een ontwerp van 

toelichtende nota 

• Goedkeuring van een aanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben 

• (evt.) Besluit van de Raad over het inleiden van een procedure bij buitensporige oneven-

wichtigheden (PBO) 

24 juni 2014: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad (ontwerpconclusies) 

• Goedkeuring van geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen en toezending ervan 

aan de Europese Raad 

26-27 juni 2014: EUROPESE RAAD 

• Bekrachtiging van geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen 

Juli 2014: Raad Economische en Financiële Zaken  

• Vaststelling van geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen 

_____________________ 

                                                 

2 Met inbreng van het Onderwijscomité en de Groep op hoog niveau inzake concurrentie-

vermogen en groei 


