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Persbericht

Luxemburg, 3 september 2020

Het Europees Semester: de lidstaten moeten beter gevolg geven aan
landspecifieke aanbevelingen, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) hebben de lidstaten
onvoldoende inspanningen geleverd om gevolg te geven aan de landspecifieke aanbevelingen
die de Raad van de EU tussen 2011 en 2018 heeft gedaan. Zij hebben slechts aan ongeveer een
kwart van de aanbevelingen volledig of in aanzienlijke mate gevolg gegeven, terwijl er met
nagenoeg een derde van de aanbevelingen beperkte of geen vooruitgang is geboekt. Hoewel
de EU aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de richting van de meeste van haar
begrotingsdoelstellingen op lange termijn voor 2020, loopt zij achter op het gebied van
armoedebestrijding en van onderzoek en ontwikkeling (O&O). Tegen de achtergrond van het
politieke akkoord dat de Europese Raad in juli 2020 heeft bereikt, benadrukken de controleurs
ook dat hervorming noodzakelijk is wat betreft de manier waarop de landspecifieke
aanbevelingen worden geformuleerd en uitgevoerd.
Het Europees Semester is een jaarlijkse cyclus van economische en begrotingscoördinatie in de
EU. De output hiervan bestaat uit landspecifieke aanbevelingen die de Raad op voorstel van de
Commissie aan elke lidstaat doet. De controleurs gingen na of de Commissie de procedures voor
de versterking van het toezicht op het beleid van de lidstaten doeltreffend had toegepast. Zij
voerden een gedetailleerde controle uit van de toepassing van deze procedures in België,
Finland, Hongarije, Italië, Nederland en Oostenrijk.
“Met het Europees Semester geeft de Commissie een deugdelijke analyse van de economische
vooruitgang van de lidstaten en doet relevante landspecifieke aanbevelingen,” aldus Alex
Brenninkmeijer, het lid van de ERK dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Het Semester zou
echter meer de aandacht moeten vestigen op de mate van uitvoering van de aanbevelingen, die
over het algemeen beperkt is. De afgelopen tien jaar had ook meer aandacht kunnen worden
besteed aan gebieden als armoedebestrijding en O&O”.
Slechts 26 % van de aanbevelingen werd volledig of in aanzienlijke mate uitgevoerd, terwijl er bij
44 % enige vooruitgang, en bij de resterende 30 % weinig of geen vooruitgang werd
geconstateerd. Bovendien heeft de Commissie niet van al haar bevoegdheden gebruikgemaakt
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om verder te gaan in haar aanbevelingen in de gevallen waarin gedurende een aantal jaren geen
aanzienlijke vooruitgang was geboekt.
Voor de EU als geheel werd over het algemeen positieve vooruitgang geboekt in de richting van
de Europa 2020-streefdoelen en wisselende vooruitgang al naargelang de lidstaten. Op EUniveau zouden zes van de acht streefdoelen voor 2020 op belangrijke gebieden, waaronder één
voor werkgelegenheid, drie voor energie en twee voor onderwijs, waarschijnlijk worden gehaald.
De maatregelen op het gebied van armoedebestrijding en onderzoek zullen echter niet worden
verwezenlijkt vanwege de trage vooruitgang door respectievelijk de financiële crisis van 2008 en
de beperkte uitgaven van de lidstaten voor O&O. De Commissie heeft echter niet altijd
aanbevelingen gedaan aan lidstaten die op deze gebieden geen vooruitgang in de richting van de
streefdoelen boekten. De controleurs hebben bijvoorbeeld gevallen aangetroffen waarin de
verslechtering van de situatie in bepaalde lidstaten en de impact van de financiële crisis
aanleiding zouden hebben gegeven tot meer aanbevelingen inzake rechtstreekse
armoedebestrijdingsmaatregelen.
De verslagen van de Commissie over de economische situatie van de lidstaten en hun
vooruitgang in de richting van de Europa 2020-streefdoelen wijzen op belangrijke risico’s en
dienen als een goede basis voor landspecifieke aanbevelingen. Ondanks het besluit van de
Commissie van 2015 om de aanbevelingen gerichter te maken door het aantal ervan te
verminderen, hebben sommige aanbevelingen van de afgelopen jaren nog steeds betrekking op
een mengeling van kwesties en niet-verwante beleidsdimensies. Bovendien zijn zij onvoldoende
gekoppeld aan het gebruik van EU-middelen ter ondersteuning van de hervormingen van de
lidstaten. De Commissie legt ook vaak niet duidelijk uit waarom zij bij de formulering van haar
aanbevelingen bepaalde hervormingen prioriteit geeft boven andere. Tegelijkertijd wordt in de
hervormingsprogramma’s van de lidstaten niet altijd duidelijk toegelicht hoe zij met de
voorgestelde hervormingen en maatregelen gevolg denken te geven aan de aanbevelingen en
doelstellingen van de EU.
De controleurs bevelen aan dat de Commissie de volgende elementen versterkt:
— de nadruk op de sociale en onderzoeksdimensies van het Europees Semester;
— de uitvoering en monitoring van landspecifieke aanbevelingen;
— de koppeling tussen EU-middelen en de aanbevelingen;
— de formulering van aanbevelingen;
— haar richtsnoeren en beoordelingen van nationale hervormingsprogramma's.
Noot voor de redactie
De controleurs hebben hun werkzaamheden vóór de COVID-19-uitbraak afgerond en daarom
wordt in dit verslag geen rekening gehouden met beleidsontwikkelingen of andere veranderingen
naar aanleiding van de pandemie. In juli 2020 heeft de Raad landspecifieke aanbevelingen
goedgekeurd die onder meer betrekking hadden op COVID-19-gerelateerde aspecten.
Het Europees Semester werd in 2010 in het leven geroepen om de economische en sociale
duurzaamheid van de EU na de financiële crisis te verbeteren en het hoofd te bieden aan
structurele uitdagingen zoals begrotingsbeleid, macro-economische onevenwichtigheden en
andere sociale kwesties. In dit verband is het van invloed op de budgettaire en economische
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beslissingen van de lidstaten. Het gemiddelde aantal landspecifieke aanbevelingen per lidstaat is
gedaald van 20 in 2014 tot 12,5 in 2019.
Europa 2020 is een tienjarige strategie om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve
economie te maken. Het aantal mensen in de EU dat risico loopt op armoede is gestegen van
116 miljoen in 2008 tot 122 miljoen in 2012, en begon na 2012 te dalen tot 109 miljoen in 2018
(het Europa 2020-streefdoel is 96 miljoen in 2020). De uitgaven voor O&O van de EU als geheel
stegen tot 2,12 % van het gezamenlijke bbp van de lidstaten (het Europa 2020-streefdoel is 3 %),
maar de EU loopt achter op andere geavanceerde economieën zoals de VS, Japan en Zuid-Korea,
terwijl China zijn achterstand snel aan het inlopen is. De O&O-uitgaven van de lidstaten in 2018
varieerden van 0,5 % van het bbp in Roemenië tot ongeveer 3,25 % van het bbp in Zweden.
Speciaal verslag nr. 16/2020 van de ERK “Het Europees Semester — Landspecifieke
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden
uitgevoerd” is in 23 EU-talen beschikbaar op haar website (eca.europa.eu). Het is het laatste van
een reeks van drie ERK-verslagen over het Europees Semester, waaronder een verslag over het
stabiliteits- en groeipact en een verslag over de procedure voor macro-economische
onevenwichtigheden. Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft
genomen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Perscontact voor dit verslag:
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