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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 12 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Budjetti (BUDG)  

 

 Keskustelu: Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi sen väliarvioinnin ja 

yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella (Nils Torvalds, ALDE) 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Euroopan strategisten investointien rahaston 

voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan 

investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen (José Manuel 

Fernandes, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Talous- ja raha-asiat (ECON) 

 

 Taloudellinen vuoropuhelu ja keskustelu euroryhmän puheenjohtajan Jeroen 

Dijsselbloemin kanssa 

 Mietintöluonnoksen hyväksyminen:Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja 

eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (Sirpa Pietikäinen, 

PPE) 

 Julkinen kuulemistilaisuus EKP:n valvontaelimen puheenjohtajan Danièle 

Nouyn kanssa 

 

Esityslistaan 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

 Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan teollisuuden digitalisointi (Marju 

Lauristin, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/budg/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/econ/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/empl/draft-agendas.html
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Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

 Keskustelu työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä 

vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa ekologista 

suunnittelua koskevasta työsuunnitelmasta 2016–2019 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

 Tarkistusten käsittely: Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (Michał Boni, PPE) 

 EPRS:n asiantuntijat esittelevät tutkimuksen "The European Implementation 

Assessment on Horizon 2020" 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (Henna 

Virkkunen, PPE) 

 

Esityslistaan  

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

 Keskustelu TEN-T-koordinaattoreiden Pat Coxin, Carlo Secchin ja Kurt 

Bodewigin kanssa älykkäiden liikennejärjestelmien edistämisestä ja 

innovatiivisesta rahoituksesta sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 

 Kuulemistilaisuus aiheesta "Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 

eurooppalainen strategia" 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI) 

 

 Keskustelu työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä 

vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa 

 Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: 

rahoitusvälineet ja tuet EU:n koheesiopolitiikassa (Andrey Novakov, PPE) 

 Mietintöluonnoksen käsittely: EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 

jälkeen (Kerstin Westphal, S&D) 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Teknisen avun tulevaisuudennäkymät 

koheesiopolitiikassa (Ruža Tomašić, ECR) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bENVI-OJ-20170320-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bTRAN-OJ-20170322-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bREGI-OJ-20170320-1%2b03%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/parliamentary-committees.html
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KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

 

 

NEUVOSTOT 

21.3 

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 

 Neuvosto keskustelee ehdotuksesta EU:n alv-direktiivin muuttamiseksi, jotta sähköiset 

julkaisut, kuten sähköiset kirjat, sanomalehdet ja aikakauslehdet, voisivat hyötyä 

alennetuista alv-kannoista vastaavasti kuin fyysiset julkaisut. 

Lisätietoja 

 

20.3 
 

Euroryhmä 

 
 Talousarviosuunnitelmat ja vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano 

 

Lisätietoa 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10060&language=en&CFID=5569288&CFTOKEN=3fd41bdce4c16fab-D53B436D-EFB6-8DC6-02BCAFF90A37DAC1&jsessionid=9504a1b48e88e450f9ba5c1a69653e1b2130TR
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2017/03/21/
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/eurogroup/2017/03/20/

