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NOTA 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad 
Betreft: Europees semester 2015 

- Bijgewerkte routekaart 
  

Hierbij gaat voor de delegaties de bovengenoemde routekaart, zoals die wordt voorgelegd door het 
voorzitterschap. 

Deze routekaart is een herziene versie van de routekaart die door het aantredende Letse 
voorzitterschap werd gepresenteerd aan de Raad Algemene Zaken van december 2014 in verband 
met het Europees semester 2015 en de evaluatie halverwege van de Europa 2020-strategie.  Het 
voorzitterschap heeft besloten de routekaart bij te werken naar aanleiding van de beslissing van de 
Commissie de evaluatie halverwege van de Europa 2020-strategie naar een latere datum te 
verschuiven en van de uitgestelde presentatie van andere belangrijke documenten. 

Doel van de bijgewerkte routekaart is ertoe bij te dragen dat alle betrokken Raadsformaties en hun 
voorbereidende instanties hun werkzaamheden op gecoördineerde en samenhangende wijze kunnen 
voortzetten, en dat de Raad Algemene Zaken en het Coreper toezicht op het proces kunnen blijven 
uitoefenen. 
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De routekaart is opgedeeld in twee fasen: de eerste fase loopt tot de Europese Raad van maart, 

terwijl de tweede fase de periode tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad in maart en 

juni 2015 bestrijkt. In de eerste fase heeft het voorzitterschap de jaarlijkse groeianalyse 2015 

besproken in de vergaderingen van de Raadsformaties Ecofin, Epsco, Concurrentievermogen, 

Energie, Vervoer en Milieu1 in februari - maart 2015. Tijdens die debatten werd de aandacht 

speciaal gericht op bredere beleidsinitiatieven zoals het investeringsplan voor Europa, de energie-

unie en de toekomstige strategie voor de digitale eengemaakte markt en de strategie voor de interne 

markt van goederen en diensten.  De voorgestelde betrokkenheid van de Raad na de Europese Raad 

van maart heeft vooral betrekking op de bespreking en de goedkeuring van de landenspecifieke 

aanbevelingen volgens de praktijk en de geleerde lessen van vorige cycli van het Europees 

semester. 

________________ 
 

1 De Raadsformatie Telecommunicatie heeft een schriftelijke bijdrage geleverd. 
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EERSTE FASE 

Aanloop naar de Europese Raad van maart 

p.m. 28 november 2014: Jaarlijkse groeianalyse 2015 

• Aanneming door de Commissie van de jaarlijkse groeianalyse 2015, samen met het ontwerp voor 

het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en het verslag over het waarschuwings-

mechanisme 

p.m. 1-15 december 2014: Bilaterale bijeenkomsten Commissie - lidstaten 

• Stand van zaken bij de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen 

p.m. 9 december 2014: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Gedachtewisseling over de evaluatie halverwege van de Europa 2020-strategie 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015 en het waarschuwingsmechanismeverslag: presentatie door de 

Commissie en gedachtewisseling 

p.m. 11 december 2014: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015, het ontwerp voor het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 

en het waarschuwingsmechanismeverslag: presentatie door de Commissie en gedachtewisseling 

p.m. 16 december 2014: Raad Algemene Zaken 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015: presentatie door de Commissie 

• Presentatie door het aantredend voorzitterschap van het tijdschema 2015 voor de evaluatie 

halverwege van de Europa 2020-strategie en het Europees semester 

• Evaluatie halverwege van de Europa 2020-strategie: samenvattend verslag van de besprekingen 

in de Raad 

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

p.m. 18-19 december 2014: EUROPESE RAAD 

• Presentatie van het samenvattend verslag van het voorzitterschap over de besprekingen in de 

Raad inzake de evaluatie halverwege van de Europa 2020-strategie 

2-3 februari 2015: Parlementaire week in het kader van het Europees semester 

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

parlementen 
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p.m. 10 februari 2015: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad in maart: geannoteerde ontwerpagenda 

p.m. 17 februari 2015: Raad Economische en Financiële Zaken 

• De jaarlijkse groeianalyse 2015 en het waarschuwingsmechanismeverslag: Conclusies van de 

Raad 

p.m. 26 februari 2015: 

• Bekendmaking door de Commissie van landenspecifieke analyses (landenverslagen) met onder 

meer, indien van toepassing, diepgaande evaluaties in het kader van de procedure inzake macro-

economische onevenwichtigheden 

p.m. 2 maart 2015: 

• Bekendmaking van de mededeling van de Commissie met de resultaten van de openbare 

raadpleging over de Europa 2020-strategie, samen met een bijgewerkt voortgangsverslag over de 

strategie. 

• Aanneming, door de Commissie, van voorstellen voor richtsnoeren inzake werkgelegenheid en 

globale richtsnoeren voor het economisch beleid 

p.m. 2-3 maart 2015: Raad Concurrentievermogen 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015: gedachtewisseling over de eengemaakte markt, het 

concurrentievermogen van de industrie, onderzoek- en innovatie-aspecten. Aanneming van 

conclusies van de Raad over het toekomstige beleid van de EU voor de eengemaakte markt. 

p.m. 5 maart 2015: Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (energie) 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015 en het energiebeleid: Besprekingen over energie-infrastructuur, 

onder verwijzing naar onder meer de jaarlijkse groeianalyse 2015 

p.m. 6 maart 2015: Raad Milieu 

• Jaarlijkse groeianalyse 2015: gedachtewisseling over vergroening van het Europees semester, 

met de nadruk op het potentieel van hulpbronnenefficiëntie en van ICT voor de groene economie 

p.m. begin maart 2015: 

• Goedkeuring van de werkprogramma's van 2015 door het Economisch en Financieel Comité, het 

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

sociale bescherming 
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9 maart 2015: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken 
• Jaarlijkse groeianalyse 2015: gedachtewisseling en conclusies van de Raad (onder meer over 

volksgezondheidsaspecten van de jaarlijkse groeianalyse 2015) 
• Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid: aanneming 
• Verslag van het Comité voor sociale bescherming over de sociale situatie in de EU: 

bekrachtiging van de kernboodschappen 
• Landenverslagen: presentatie door de Commissie 
• Richtsnoeren voor werkgelegenheid: presentatie door de Commissie 

10 maart 2015: Raad Economische en Financiële Zaken 
• Landenverslagen over het Europees semester: presentatie door de Commissie 

11 maart 2015: Plenaire vergadering van het Europees Parlement 
• Gecombineerd debat over het Europees semester 2015 

13 maart 2015: Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (vervoer) 
• Wijze waarop de ontwikkeling van het vervoersbeleid bijdraagt aan concurrentievermogen, groei 

en banen binnen de EU: gedachtewisseling 

Maart tot en met mei: 
• Voorbereidend werk door het Economisch en Financieel Comité, het Comité voor de 

economische politiek, het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale 
bescherming met betrekking tot landenspecifieke analyses met onder meer, indien van 
toepassing, diepgaande evaluaties in het kader van de procedure inzake macro-economische 
onevenwichtigheden 

17 maart 2015: Raad Algemene Zaken 
• Voorbereiding van de Europese Raad in maart: 

– Ontwerpconclusies 
– Syntheseverslag over bijdragen van de Raad aan het Europees semester 20152 
– Bijgewerkte routekaart voor het Europees semester 2015 

19-20 maart 2015: EUROPESE RAAD 
• Gedachtewisseling over de economische situatie 
• Richtsnoeren voor de lidstaten over hun stabiliteits- en convergentieprogramma's en nationale 

hervormingsprogramma's voor 2015 

2 Onder meer telecommunicatie-aspecten, op basis van schriftelijke bijdragen van de delegaties 
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TWEEDE FASE 

Aanloop naar de Europese Raad van juni 

Maart - april 2015: Bilaterale bijeenkomsten Commissie - lidstaten 

• Stand van zaken 

• Openstaande landenspecifieke vraagstukken 

medio april 2015: 

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

hervormingsprogramma's en stabiliteits- en convergentieprogramma's in te dienen. 

12 mei 2015: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Procedure voor macro-economische onevenwichtigheden - diepgaande evaluaties: Conclusies 

van de Raad 

19 mei 2015: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad in juni: geannoteerde ontwerpagenda 

medio mei 2015 [datum is afhankelijk van de timing van de nationale documenten]: 

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

aanbevelingen 

• 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 

18-19 mei 2015: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport 

• Strategisch kader "Onderwijs en Opleiding 2020" evaluatie halverwege: oriënterend debat 

Eind mei - begin juni: 

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

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

bescherming over de landenspecifieke aanbevelingen3 

3 Met input van het Onderwijscomité en de Groep volksgezondheid (op hoog niveau) 
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18 juni 2015: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 

• (evt.) Werkgelegenheidsrichtsnoeren: Algemene oriëntatie 

• Goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2015 over het werkgelegenheidsbeleid 

en het 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 2015 en de uitvoering van 

de landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 

• Bekrachtiging van de prestatiemonitor werkgelegenheid en benchmarks 

• Beoordeling van het pakket landenspecifieke aanbevelingen voor 2015 over horizontale 

aangelegenheden: Verslag van het Comité voor sociale bescherming 

(evt.) 19 juni 2015: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken (volksgezondheid) 

• (evt.) Gedachtewisseling over het intensiever betrekken van de gezondheidssector bij het 

Europees semester 

19 juni 2015: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2015 en adviezen van de Raad over de 

bijgewerkte stabiliteits- en 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.) Uitvoering van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden 

• (evt.) Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 

23 juni 2015: Raad Algemene Zaken 

• Voorbereiding van de Europese Raad: ontwerpconclusies 

• Goedkeuring van de geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen en toezending ervan aan de 

Europese Raad 

25-26 juni 2015: EUROPESE RAAD 

• Bekrachtiging van de geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen 

14 juli 2015: Raad Economische en Financiële Zaken 

• Vaststelling van de geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen 
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	– Ontwerpconclusies
	– Syntheseverslag over bijdragen van de Raad aan het Europees semester 20151F
	– Bijgewerkte routekaart voor het Europees semester 2015

