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Pressmeddelande

Luxemburg den 3 september 2020

Den europeiska planeringsterminen: Medlemsstaterna måste
genomföra de landsspecifika rekommendationerna bättre, säger EU:s
revisorer
Medlemsstaterna har inte gjort tillräckliga ansträngningar för att följa de landsspecifika
rekommendationer som rådet lämnade mellan 2011 och 2018, enligt en ny rapport från
Europeiska revisionsrätten. Bara omkring en fjärdedel av rekommendationerna har genomförts
fullständigt eller till avsevärd del, medan begränsade eller inga framsteg har gjorts när det
gäller nästan en tredjedel av rekommendationerna. EU har gjort övergripande framsteg mot de
flesta av sina långsiktiga finanspolitiska mål för 2020 men ligger efter i fråga om
fattigdomsbekämpning och forskning och utveckling (FoU). Mot bakgrund av den politiska
överenskommelse som nåddes i Europeiska rådet i juli 2020 understryker revisorerna också
behovet av att reformera sättet att formulera och genomföra landsspecifika
rekommendationer.
Den europeiska planeringsterminen är en årlig cykel för ekonomisk och finanspolitisk samordning
inom EU. Dess output består i landsspecifika rekommendationer som rådet utfärdar till varje
medlemsstat på kommissionens förslag. Revisorerna bedömde om kommissionens tillämpning av
förfaranden för att stärka övervakningen av medlemsstaternas politik hade varit ändamålsenlig.
De kontrollerade tillämpningen av dessa förfaranden i detalj för Österrike, Belgien, Finland,
Ungern, Italien och Nederländerna.
”Genom den europeiska planeringsterminen har kommissionen gjort en grundlig analys av
medlemsstaternas ekonomiska framsteg och föreslagit relevanta landsspecifika
rekommendationer”, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar
för rapporten. ”Men den bör förstärka inriktningen på den i allmänhet låga andelen
rekommendationer som genomförs. Under de senaste tio åren kunde mer uppmärksamhet ha
ägnats åt områden som fattigdomsbekämpning och FoU.”
Endast 26 % av rekommendationerna hade genomförts fullständigt eller till avsevärd del, medan
vissa framsteg hade gjorts i fråga om 44 % och begränsade eller inga framsteg i fråga om de
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återstående 30 %. Vidare använde kommissionen inte alla sina befogenheter för att inskärpa
rekommendationerna i fall där inga avsevärda framsteg gjorts på flera år.
Framstegen mot att uppnå Europa 2020-målen var allmänt positiva för EU som helhet och
blandade för medlemsstaternas del. På EU-nivå förväntades sex av åtta mål för 2020 uppnås på
viktiga områden – ett om sysselsättning, tre om energi och två om utbildning. Men målen för
fattigdomsbekämpning och forskning kommer inte att uppnås, på grund av långsamma framsteg
som orsakats av finanskrisen 2008 respektive medlemsstaternas begränsade FoU-utgifter. Trots
detta lämnade kommissionen inte alltid rekommendationer till medlemsstater som inte gjort
framsteg inom dessa områden. Revisorerna fann till exempel fall där den förvärrade situationen i
vissa medlemsstater och inverkan av finanskrisen borde ha föranlett fler rekommendationer om
direkta åtgärder för att minska fattigdomen.
I kommissionens rapporter om medlemsstaternas ekonomiska situation och framstegen mot
målen i Europa 2020-strategin identifieras betydande risker, och de utgör ett bra underlag för
landsspecifika rekommendationer. Men trots kommissionens beslut från 2015 om att göra
rekommendationerna mer fokuserade och färre till antalet, hänvisar vissa rekommendationer
som lämnats på senare år fortfarande till en blandning av problem och olika politiska
dimensioner. Kopplingen är också alltför svag mellan användningen av EU-medel och stödet till
medlemsstaternas reformer. Vidare kan kommissionen ofta inte förklara varför den prioriterar
vissa reformer framför andra när den formulerar sina rekommendationer. Samtidigt förklaras det
inte alltid tydligt i medlemsstaternas reformprogram hur de föreslagna reformerna och
åtgärderna är tänkta att bidra till genomförandet av rekommendationerna och uppnåendet av
EU:s mål.
Revisorerna rekommenderar kommissionen att stärka
- den europeiska planeringsterminens fokus på den sociala dimensionen och forskningsaspekter,
- genomförandet och övervakningen av de landsspecifika rekommendationerna,
- kopplingen mellan EU-medel och rekommendationerna,
- formuleringen av rekommendationerna,
- sina riktlinjer för och bedömningar av nationella reformprogram.
Meddelande till redaktörer
Revisorerna slutförde sitt arbete före covid-19-pandemins utbrott, och därför tar den här
rapporten inte hänsyn till politisk utveckling och andra förändringar till följd av pandemin. I juli
2020 godkände rådet landsspecifika rekommendationer som innehöll covid-19-relaterade
aspekter.
Den europeiska planeringsterminen infördes 2010 för att förbättra EU:s ekonomiska och sociala
hållbarhet efter finanskrisen och hantera strukturella utmaningar, såsom EU:s finanspolitik,
makroekonomiska obalanser och andra sociala frågor. Mot den bakgrunden påverkar den
medlemsstaternas budgetmässiga och ekonomipolitiska beslut. Det genomsnittliga antalet
landsspecifika rekommendationer per medlemsstat minskade från 20 år 2014 till 12,5 år 2019.
Europa 2020 är en tioårig strategi som ska göra EU till en smart och hållbar ekonomi för alla.
Antalet personer som riskerar fattigdom i EU ökade från 116 miljoner 2008 till 122 miljoner 2012
och började minska efter 2012 till 109 miljoner 2018 (Europa 2020-målet är 96 miljoner 2020).
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FoU-utgifterna för EU som helhet ökade till 2,12 % av medlemsstaternas sammanlagda BNP
(Europa 2020-målet är 3 %), men EU halkar efter andra utvecklade ekonomier, såsom USA, Japan
och Sydkorea, och Kina är på god väg att komma i kapp. Medlemsstaternas FoU-utgifter 2018
varierade från 0,5 % av BNP i Rumänien till cirka 3,25 % av BNP i Sverige.
Revisionsrättens särskilda rapport 16/2020 Den europeiska planeringsterminen – De
landsspecifika rekommendationerna tar upp viktiga frågor men behöver genomföras bättre finns
på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Den är den sista i en serie på tre
rapporter från revisionsrätten om den europeiska planeringsterminen, varav en om stabilitetsoch tillväxtpakten och en annan om förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Information om
revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här.
Presskontakt för den här rapporten:
Damijan Fišer E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45510 M: +352 621552224
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