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van:
aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
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Betreft:

Europees Semester 2022
- Routekaart

Hierbij gaat voor de delegaties de routekaart voor het Europees Semester 2022, opgesteld door het
huidige en het aantredende voorzitterschap.
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Gewoontegetrouw hebben het huidige en het aantredende voorzitterschap de routekaart gezamenlijk
opgesteld. Deze bevat de belangrijkste stappen van het Europees Semester 2022.
Doel van de routekaart is dat alle betrokken Raadsformaties en hun voorbereidende instanties op
gecoördineerde en consequente wijze tot een gedegen voorbereiding van de besprekingen van de
Europese Raad over het Europees Semester komen, en dat de Raad Algemene Zaken en het Coreper
toezicht kunnen houden op dit proces.
De routekaart is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is gedetailleerd en loopt tot de Europese
Raad van maart. De tweede fase is indicatief en bestrijkt de periode tussen de bijeenkomsten van de
Europese Raad in maart en juni 2022.
Het aantredende voorzitterschap begint besprekingen met de voorzitters van de comités, met het
oog op de coördinatie van hun werkzaamheden gedurende het Semester. Het zal het Coreper op de
hoogte houden.
Het voorzitterschap en het aantredende voorzitterschap onderkennen de parlementaire dimensie van
het Europees Semester, zowel op nationaal als op Europees niveau, en nemen nota van het plan om
in maart 2022 met het Europees Parlement een gezamenlijk debat over het Europees Semester te
voeren.
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EERSTE FASE
Aanloop naar de bijeenkomst van de Europese Raad van maart
5 oktober 2021: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Europees Semester 2021: opgedane ervaring en verdere stappen in het kader van de herstelen veerkrachtfaciliteit – Gedachtewisseling

–

Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – Stand van zaken / Gedachtewisseling

Medio oktober 2021
–

Indiening van de ontwerpbegrotingsplannen door de leden van de eurozone

15 oktober 2021: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken
–

Kernuitdagingen op werkgelegenheidsgebied: kernboodschappen van het Comité voor de
werkgelegenheid (EMCO) op basis van het jaarlijks prestatieverslag werkgelegenheid en
de werkgelegenheidsprestatiemonitor – Goedkeuring

–

Kernuitdagingen op sociaal gebied: kernboodschappen van het Comité voor sociale
bescherming (SPC) op basis van de jaarlijkse evaluatie van de prestatiemonitor sociale
bescherming – Goedkeuring

–

Besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van
de lidstaten (door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: art. 148, lid 2, VWEU) Vaststelling

–

De toekomst van het Europees Semester met een gewichtige rol voor de Europese pijler van
sociale rechten – Oriënterend debat

9 november 2021: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – Stand van zaken / Gedachtewisseling

–

Conclusies over de toekomst van het Europees Semester in de context van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit – Goedkeuring
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24 november 2021: Najaarspakket 2022 Europees Semester
–

Aanneming door de Commissie van de jaarlijkse duurzame-groeiananalyse, samen met het
voorstel voor de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone, het ontwerp van
gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2022 en het waarschuwingsmechanismeverslag

–

Aanneming door de Commissie van de adviezen betreffende de ontwerpbegrotingsplannen
voor de lidstaten van de eurozone

Tweede helft van november 2021
Onmiddellijk na de bekendmaking van de ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van
de eurozone worden de verdeling van het werk en de coördinatieafspraken tussen de comités en
de methoden voor het consolideren van de comitéstandpunten bevestigd.
25-26 november 2021: Raad Concurrentievermogen
–

Uitvoering van het herstelplan voor Europa – Oriënterend debat

(evt.) Eind november, medio december 2021
–

De comités (Comité voor de economische politiek in Eurogroepsamenstelling,
Eurogroepwerkgroep, Eurogroepwerkgroep (plaatsvervangers)) bereiden de
ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone voor, met inbegrip van de
gezamenlijke bijdrage van het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale
bescherming met betrekking tot de sociale en werkgelegenheidsaspecten.

6 december 2021: Eurogroep
–

Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone – presentatie door de Commissie

–

Beoordeling van de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone en van de
begrotingssituatie en -vooruitzichten van de eurozone

13452/21

4
GIP.B

NL

6-7 december 2021: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken
–

Europees Semester 2022 – Oriënterend debat

–

Jaarlijkse duurzame-groeiananalyse 2022, ontwerp van het gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid 2022 en ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone –
Presentatie door de Commissie

7 december 2021: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Europees Semester 2022: Jaarlijkse duurzame-groeiananalyse 2022,
waarschuwingsmechanismeverslag 2022 en aanbeveling over het economisch beleid van de
eurozone – Presentatie door de Commissie

–

Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – Stand van zaken / Gedachtewisseling

14 december 2021: Raad Algemene Zaken
–

Routekaart voor het Europees Semester 2022 – presentatie door het huidige en het
aantredende voorzitterschap

17 januari 2022: Eurogroep
–

Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone

18 januari 2022: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Conclusies over de jaarlijkse duurzame-groeianalyse 2022 – Goedkeuring

–

Conclusies over het waarschuwingsmechanismeverslag 2022 – Goedkeuring

–

Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 2022 – Goedkeuring

–

(evt.) Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – Gedachtewisseling
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Januari 2022
–

Sociale en werkgelegenheidsaspecten van de ontwerpaanbeveling over het economisch beleid
van de eurozone 2022 – Goedkeuring

22 februari 2022: Raad Algemene Zaken
–

Voorbereiding van de Europese Raad van maart – geannoteerde ontwerpagenda

24 februari 2022: Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie)
–

Thematisch debat

(evt.) 25 februari 2022: Raad Concurrentievermogen (Onderzoek)
–

Thematisch debat

7-10 maart 2022: plenaire vergadering van het Europees Parlement
–

Gezamenlijk debat over het Europees Semester (nog te bevestigen)

14 maart 2022: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken (Sociaal Beleid)
–

Thematisch debat

–

Conclusies van de Raad over de jaarlijkse duurzame-groeianalyse 2022 en het gezamenlijk
verslag over de werkgelegenheid 2022 – Goedkeuring

–

Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2022 – Aanneming

15-16 maart 2022 (nog te bevestigen): parlementaire week in het kader van het Europees
Semester
–

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

17 maart 2022: Raad Milieu
–

Thematisch debat
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22 maart 2022: Raad Algemene Zaken
–

Voorbereiding van de Europese Raad van maart:
–

Ontwerpconclusies

–

Syntheseverslag over bijdragen van de Raad aan het Europees Semester 2022:
gedachtewisseling

–

Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone: toezending aan de
Europese Raad

–

Geactualiseerde routekaart voor het Europees Semester 2022

24-25 maart 2022: Europese Raad
–

Gedachtewisseling over de situatie op economisch en werkgelegenheidsgebied

–

Richtsnoeren voor de lidstaten over hun stabiliteits- en convergentieprogramma's en hun
nationale hervormingsprogramma's voor 2022

–

Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone – Goedkeuring
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TWEEDE FASE
Aanloop naar de bijeenkomst van de Europese Raad van juni
Vóór 30 april 2022
–

Aan de hand van de richtsnoeren van de Europese Raad dienen de lidstaten hun nationale
hervormingsprogramma en stabiliteits- of convergentieprogramma voor het jaar 2022 in.

5 april 2022: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone – Goedkeuring

Mei/juni 2022: voorjaarspakket
–

Indiening door de Commissie van haar landspecifieke analyse (landverslagen),
aanbevelingen 2022 voor aanbevelingen van de Raad met adviezen over de stabiliteits- en
convergentieprogramma's voor 2022 en de nationale hervormingsprogramma's
(landspecifieke aanbevelingen) alsmede, in voorkomend geval, diepgaande evaluaties in het
kader van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden

–

Bekendmaking door de Commissie van haar voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

–

Onmiddellijk na de bekendmaking van de landspecifieke aanbevelingen worden de verdeling
van het werk en de coördinatie- en samenwerkingsafspraken tussen de comités en de
methodes voor het consolideren van de comitéstandpunten bevestigd.

Begin juni 2022
–

Voorbereidend werk van het EFC, het EPC, het EMCO en het SPC met betrekking tot de
landspecifieke aanbevelingen voor 2022
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16-17 juni 2022: Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken
–

Thematisch debat

–

Advies van het EMCO en het SPC – Goedkeuring

–

Europees Semester 2022: landspecifieke aanbevelingen – Goedkeuring

17 juni 2022: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Europees Semester 2022: landspecifieke aanbevelingen – Goedkeuring

–

(evt.) Uitvoering van het stabiliteits- en groeipact - Aanbeveling in het kader van de
buitensporigtekortprocedure – Aanneming

21 juni 2022: Raad Algemene Zaken
–

Voorbereiding van de Europese Raad van juni: ontwerpconclusies

–

Goedkeuring van geïntegreerde landspecifieke aanbevelingen en toezending ervan aan de
Europese Raad

23-24 juni 2022: Europese Raad
–

Conclusies

–

Geïntegreerde landspecifieke aanbevelingen: goedkeuring

Juli 2022: Raad Economische en Financiële Zaken
–

Geïntegreerde landspecifieke aanbevelingen: aanneming

–

Conclusies van de Raad over de diepgaande evaluaties in het kader van de procedure voor
macro-economische onevenwichtigheden en uitvoering van de beleidshervormingsprioriteiten
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