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Evropski semester: po besedah revizorjev morajo države članice bolje
obravnavati priporočila za posamezne države
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) si države
članice niso dovolj prizadevale za ukrepanje na podlagi priporočil za posamezne države, ki jih je
dal Svet EU med letoma 2011 in 2018. Le približno četrtino priporočil so izvedle v celoti ali
bistveno, pri skoraj tretjini pa je napredek majhen ali pa ga sploh ni. EU je sicer dosegla splošen
napredek pri uresničevanju svojih dolgoročnih fiskalnih ciljev za leto 2020, vendar pri
odpravljanju revščine ter raziskavah in razvoju zaostaja. Revizorji so ob upoštevanju političnega
dogovora, ki ga je sklenil Evropski svet julija 2020, poudarili tudi potrebo po reformi načina
oblikovanja in izvajanja priporočil za posamezne države.
Evropski semester je letni cikel ekonomskega in fiskalnega usklajevanja v EU. Njegovi izložki so
priporočila za posamezne države, ki jih Svet na predlog Komisije da vsaki državi članici. Revizorji
so ocenili, ali je Komisija uspešno uporabljala postopke za okrepitev nadzora nad politikami držav
članic. Uporabo teh postopkov so natančno preverili v Avstriji, Belgiji, na Finskem, Madžarskem, v
Italiji in na Nizozemskem.
„Komisija je skozi celoten evropski semester zagotavljala temeljito analizo gospodarskega
napredka držav članic in predlagala ustrezna priporočila za posamezne države,“ je povedal član
Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za poročilo. „Toda morala bi
okrepiti osredotočenost na na splošno nizko stopnjo izvajanja priporočil. V preteklih desetih letih
bi se lahko več pozornosti namenjalo področjem, kot so odprava revščine ter raziskave in razvoj.“
Le 26 % priporočil je bilo izvedenih v celoti ali bistveno, pri 44 % je bil dosežen določen napredek,
pri 30 % pa je bil napredek omejen ali pa ga sploh ni bilo. Poleg tega Komisija ni uporabila vseh
svojih pooblastil za okrepitev priporočil, kadar v več letih ni bil dosežen bistven napredek.
Napredek pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 je bil v celotni EU na splošno pozitiven, v
državah članicah pa mešan. Na ravni EU bo šest od osmih ciljev, določenih za leto 2020 na
ključnih področjih – eden glede zaposlovanja, trije glede energije in dva glede izobraževanja –
verjetno doseženih. Cilji na področju odprave revščine in raziskav pa ne bodo doseženi, in sicer
zaradi počasnega napredka, ki je posledica finančne krize iz leta 2008 oziroma majhne porabe
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držav članic za raziskave in razvoj. Kljub temu Komisija ni vedno dala priporočil za države članice,
ki na teh področjih ne dosegajo napredka pri uresničevanju ciljev. Revizorji so na primer odkrili
primere, v katerih bi bilo treba zaradi poslabšanja razmer v nekaterih državah članicah in učinka
finančne krize zagotovo dati več priporočil za neposredne ukrepe za odpravo revščine.
V poročilih Komisije o gospodarskih razmerah držav članic ter njihovem napredku pri doseganju
ciljev strategije Evropa 2020 so opredeljena pomembna tveganja. Poročila so tudi dobra podlaga
za priporočila za posamezne države. Toda čeprav se je Komisija leta 2015 odločila, da bo
zmanjšala število priporočil in jih tako bolj osredotočila, se nekatera priporočila iz zadnjih let še
vedno nanašajo na mešanico vprašanj in nepovezane razsežnosti politike. Poleg tega niso dovolj
povezana z uporabo sredstev EU za podporo reformam držav članic. Poleg tega Komisiji pogosto
ne uspe jasno razložiti, zakaj pri oblikovanju svojih priporočil nekatere reforme bolj prednostno
obravnava kot druge. Obenem v programih reform držav članic ni vedno jasno razloženo, kako
naj bi se s predlaganimi reformami in ukrepi obravnavali priporočila in cilji EU.
Revizorji Komisiji priporočajo, naj okrepi:
– osredotočenost evropskega semestra na socialno in raziskovalno razsežnost,
– izvajanje in spremljanje priporočil za posamezne države,
– povezavo med sredstvi EU in priporočili,
– oblikovanje priporočil,
– svoje smernice in ocene nacionalnih programov reform.
Pojasnila za urednike
Revizorji so svoje delo zaključili pred izbruhom COVID-19, zato v poročilu niso upoštevani
morebiten razvoj politike ali druge spremembe, do katerih je prišlo zaradi pandemije. Svet je
julija 2020 odobril priporočila za posamezne države, ki so vsebovala vidike, povezane s COVID-19.
Evropski semester je bil vzpostavljen leta 2010 za izboljšanje gospodarske in socialne trajnosti EU
po finančni krizi in obravnavo strukturnih izzivov, kot so fiskalna politika, makroekonomska
neravnotežja in druga socialna vprašanja. V tem kontekstu vpliva na proračunske in gospodarske
odločitve držav članic. Povprečno število priporočil za posamezne države na državo članico se je z
20 leta 2014 zmanjšalo na 12,5 leta 2019.
Strategija Evropa 2020 je desetletna strategija, katere cilj je zagotoviti, da EU postane pametno,
trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Število ljudi v EU, ki jim grozi revščina, se je s
116 milijonov leta 2008 povečalo na 122 milijonov leta 2012 in po letu 2012 začelo upadati ter
padlo na 109 milijonov leta 2018 (cilj strategije Evropa 2020 je 96 milijonov do leta 2020). Poraba
za raziskave in razvoj v EU kot celoti se je povečala na 2,12 % skupnega BDP držav članic (cilj
strategije Evropa 2020 je 3 %), vendar pa zaostaja za drugimi naprednimi gospodarstvi, kot so
Združene države Amerike, Japonska in Južna Koreja, ki jih tudi Kitajska hitro dohiteva. Poraba
držav članic za raziskave in razvoj se je leta 2018 gibala med 0,5 % BDP v Romuniji do približno
3,25 % BDP na Švedskem.
Posebno poročilo Sodišča št. 16/2020 – Evropski semester – s priporočili za posamezne države se
obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati – je na voljo na spletišču
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Z njim se zaključuje sklop treh poročil Sodišča o
evropskem semestru, v katerega spadata še poročilo o Paktu za stabilnost in rast ter poročilo o
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postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji. Informacije o ukrepih Evropskega
računskega sodišča v odziv na pandemijo COVID-19 so na voljo tukaj.
Kontaktna oseba za medije za to poročilo:
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 M: (+352) 621 55 22 24
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