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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 3. september 2020

Det europæiske semester: Medlemsstaterne skal efterleve de
landespecifikke henstillinger bedre, siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret ydede medlemsstaterne ikke en
tilstrækkelig stor indsats for at efterleve de landespecifikke henstillinger fra EU-Rådet mellem
2011 og 2018. De gennemførte kun ca. en fjerdedel af henstillingerne fuldt ud eller i væsentligt
omfang, og næsten en tredjedel blev ikke gennemført eller kun gennemført i begrænset
omfang. EU har generelt gjort fremskridt hen imod de fleste af sine langsigtede finanspolitiske
mål for 2020, men halter bagefter med hensyn til fattigdomsbekæmpelse og forskning og
udvikling (FoU). På baggrund af den politiske aftale, som Det Europæiske Råd indgik i juli 2020,
understreger revisorerne også behovet for at reformere den måde, hvorpå de landespecifikke
henstillinger udarbejdes og gennemføres.
Det europæiske semester er en årlig cyklus for økonomisk og finanspolitisk samordning i EU.
Resultaterne er landespecifikke henstillinger, som Rådet udsteder til de enkelte medlemsstater
på Kommissionens forslag. Revisorerne vurderede, om Kommissionen havde gjort effektiv brug af
de procedurer, der skal styrke overvågningen af medlemsstaternes politikker. De kontrollerede
anvendelsen af disse procedurer i detaljer i Østrig, Belgien, Finland, Ungarn, Italien og
Nederlandene.
"Kommissionen foretog som led i det europæiske semester en grundig analyse af
medlemsstaternes økonomiske fremskridt og foreslog relevante landespecifikke henstillinger,"
siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
beretningen. "Men den bør styrke fokusset på den generelt lave gennemførelse af henstillingerne.
Områder som fattigdomsbekæmpelse og FoU kunne have fået større opmærksomhed i de sidste
10 år."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på eca.europa.eu.
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Kun 26 % af henstillingerne blev gennemført fuldt ud eller i væsentligt omfang, 44 % blev
gennemført i et vist omfang, og de resterende 30 % blev ikke gennemført eller kun gennemført i
begrænset omfang. Desuden havde Kommissionen ikke gjort brug af alle sine beføjelser til at
opregulere henstillingerne, hvis der ikke var sket væsentlige fremskridt i flere år.
Fremskridtene hen imod opfyldelsen af Europa 2020-målene har generelt været positive i EU som
helhed og blandede i medlemsstaterne. På EU-plan forventes det, at seks af de otte mål for 2020
på centrale områder - ét om beskæftigelse, tre om energi og to om uddannelse - vil blive nået.
Målene vedrørende fattigdomsbekæmpelse og forskning vil imidlertid ikke blive nået på grund af
de langsomme fremskridt, der er sket som følge af henholdsvis den finansielle krise i 2008 og
medlemsstaternes begrænsede FoU-udgifter. Alligevel fremsatte Kommissionen ikke altid
henstillinger til medlemsstater, der ikke gjorde fremskridt med hensyn til at nå målene på disse
områder. Revisorerne konstaterede f.eks. tilfælde, hvor forværringen af situationen i visse
medlemsstater og indvirkningen af den finansielle krise ville have berettiget flere henstillinger om
foranstaltninger vedrørende direkte fattigdomsbekæmpelse.
Kommissionens rapporter om medlemsstaternes økonomiske situation og deres fremskridt med
hensyn til Europa 2020-målene peger på væsentlige risici og udgør et solidt grundlag for de
landespecifikke henstillinger. Kommissionen besluttede i 2015 at gøre henstillingerne mere
fokuserede ved at reducere deres antal, men alligevel omhandler visse af de seneste års
henstillinger en blanding af forskellige spørgsmål og ikkebeslægtede politiske dimensioner.
Derudover er de ikke knyttet tilstrækkeligt sammen med anvendelsen af de EU-midler, der skal
støtte medlemsstaternes reformer. Kommissionen undlader også ofte at redegøre tydeligt for,
hvorfor den prioriterer visse reformer frem for andre, når den udarbejder sine henstillinger.
Samtidig bliver der i medlemsstaternes reformprogrammer ikke altid redegjort tydeligt for,
hvordan de foreslåede reformer og foranstaltninger skal gennemføre henstillingerne og opfylde
EU's mål.
Revisorerne anbefaler, at Kommissionen styrker:
- det europæiske semesters fokus på den sociale dimension og forskningsdimensionen
- gennemførelsen og overvågningen af de landespecifikke henstillinger
- forbindelsen mellem EU-midler og landespecifikke henstillinger
- udformningen af de landespecifikke henstillinger
- sine retningslinjer for og vurderinger af de nationale reformprogrammer.
Bemærkninger til redaktører
Revisorerne afsluttede deres arbejde inden covid-19-udbruddet. Denne beretning tager derfor
ikke højde for eventuelle politiske udviklinger eller andre ændringer som reaktion på pandemien.
I juli 2020 godkendte Rådet landespecifikke henstillinger, der omfattede covid-19-relaterede
aspekter.
Det europæiske semester blev indført i 2010 for at forbedre EU's økonomiske og sociale
bæredygtighed efter finanskrisen og tackle strukturelle udfordringer som f.eks. finanspolitik,
makroøkonomiske ubalancer og andre sociale spørgsmål. Det påvirker således medlemsstaternes
budgetmæssige og økonomiske beslutninger. Det gennemsnitlige antal landespecifikke
henstillinger pr. medlemsstat faldt fra 20 i 2014 til 12,5 i 2019.
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Europa 2020 er en 10-årig strategi, der skal gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv
økonomi. Antallet af personer i risiko for fattigdom steg i EU fra 116 millioner i 2008 til
122 millioner i 2012 og faldt efter 2012 til 109 millioner i 2018 (Europa 2020-målet er at nå ned
på 96 millioner senest i 2020). FoU-udgifterne i EU som helhed steg til 2,12 % af
medlemsstaternes samlede BNP (Europa 2020-målet er 3 %), men halter bagefter andre
avancerede økonomier såsom USA, Japan og Sydkorea, mens Kina hurtigt vinder terræn.
Medlemsstaternes FoU-udgifter spændte i 2018 fra 0,5 % af BNP i Rumænien til ca. 3,25 % af BNP
i Sverige.
Revisionsrettens særberetning nr. 16/2020 "Det europæiske semester: De landespecifikke
henstillinger tager fat på vigtige spørgsmål, men der er behov for en bedre gennemførelse af
dem" foreligger på dens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Det er den sidste i en serie på
tre beretninger fra Revisionsretten om det europæiske semester, hvor den første omhandlede
stabilitets- og vækstpagten og den anden omhandlede proceduren i forbindelse med
makroøkonomiske ubalancer. Oplysninger om Revisionsrettens foranstaltninger på baggrund af
covid-19-pandemien kan fås her.
Pressekontakt vedrørende denne beretning:
Damijan Fišer - E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45510 M: (+352) 621 55 22 24
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