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Comunicat de presă 
Luxemburg, 3 septembrie 2020 

Semestrul european: statele membre trebuie să dea curs într-un mod 
mai adecvat recomandărilor specifice fiecărei țări, afirmă Curtea de 
Conturi Europeană  

Statele membre nu au depus suficiente eforturi pentru a acționa ca răspuns la recomandările 
specifice fiecărei țări formulate de Consiliul Uniunii Europene între 2011 și 2018, se arată într-un 
nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Statele membre au abordat integral sau cu 
progrese substanțiale doar aproximativ un sfert din recomandări, în timp ce aproape o treime din 
recomandări au fost puse în aplicare cu progrese limitate sau nu au înregistrat niciun progres. Deși 
UE a realizat progrese ample în direcția atingerii majorității țintelor sale fiscal-bugetare pe termen 
lung fixate pentru 2020, ea este în urmă în ceea ce privește atingerea obiectivelor vizând reducerea 
sărăciei și cercetarea și dezvoltarea. Pe fondul acordului politic convenit în cadrul Consiliului 
European în iulie 2020, Curtea subliniază, de asemenea, nevoia de reformă a modului în care 
recomandările specifice fiecărei țări sunt formulate și implementate. 

Semestrul european este un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și fiscal-bugetare din 
cadrul UE. În urma acestui proces, rezultă recomandări specifice fiecărei țări, pe care Consiliul le 
adresează fiecărui stat membru pe baza propunerilor formulate de Comisie. Curtea a examinat dacă 
Comisia a pus în aplicare în mod eficace procedurile menite să consolideze supravegherea politicilor 
statelor membre. Curtea a examinat în detaliu aplicarea acestor proceduri pentru Austria, Belgia, 
Finlanda, Ungaria, Italia și Țările de Jos. 

„Prin intermediul semestrului european, Comisia a prezentat o analiză solidă a progresului economic 
pentru statele membre și a propus recomandări specifice relevante în atenția acestora”, a declarat 
domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Totuși, 
Comisia ar trebui să își consolideze accentul pus pe rata în general scăzută de punere în aplicare 
a recomandărilor. În ultimii zece ani, s-ar fi putut acorda o atenție mai mare domeniilor precum 
reducerea sărăciei și cercetarea și dezvoltarea”. 

Doar 26 % din recomandări au fost puse în aplicare integral sau cu progrese substanțiale, în timp ce 
44 % au fost puse în aplicare cu unele progrese și restul de 30 % au fost puse în aplicare cu progrese 
limitate sau nu au înregistrat niciun progres. Mai mult, Comisia nu a recurs la toate prerogativele sale 
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pentru a-și consolida recomandările atunci când nu se realizase niciun progres substanțial timp de mai 
mulți ani. 

Progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020 fuseseră, în general, 
satisfăcătoare pentru nivelul de ansamblu al UE, dar neuniforme între statele membre. La nivelul UE, 
pentru șase dintre cele opt obiective stabilite pentru 2020 în domenii-cheie – unul privind ocuparea 
forței de muncă, trei privind energia și două privind educația–, era probabil că acestea vor fi 
îndeplinite. Totuși, obiectivele privind reducerea sărăciei și cercetarea nu vor fi îndeplinite, date fiind 
progresele lente cauzate de criza financiară din 2008 și, respectiv, de cheltuielile limitate privind 
cercetarea și dezvoltarea ale statelor membre. Cu toate acestea, Comisia nu a formulat întotdeauna 
recomandări în atenția statelor membre care nu realizau progrese în atingerea obiectivelor din aceste 
domenii. De exemplu, Curtea a identificat cazuri în care înrăutățirea situației din anumite state 
membre și impactul crizei financiare ar fi justificat un număr mai mare de recomandări axate în mod 
direct pe măsuri de reducere a sărăciei. 

Rapoartele Comisiei cu privire la situația economică a fiecărui stat membru, precum și la progresele 
realizate de fiecare stat membru în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020 identifică 
riscuri importante și servesc ca bază adecvată pentru recomandările specifice fiecărei țări. Totuși, în 
pofida deciziei din 2015 a Comisiei de a asigura o mai bună direcționare a recomandărilor prin 
reducerea numărului acestora, anumite recomandări formulate în ultimii ani fac referire în continuare 
la un mix de probleme și la dimensiuni de politică nelegate între ele. În plus, recomandările sunt 
insuficient corelate cu modul în care fondurile UE sunt utilizate pentru sprijinirea reformelor din 
statele membre. De asemenea, Comisia nu reușește adesea să explice în mod clar de ce anumite 
reforme, și nu altele, au fost considerate prioritare la momentul la care recomandările au fost 
formulate. În același timp, programele de reformă ale statelor membre nu conțin întotdeauna 
explicații clare ale modului în care se intenționează ca reformele și măsurile propuse să răspundă 
recomandărilor și să ducă la îndeplinirea obiectivelor UE.  

Curtea recomandă Comisiei să consolideze: 

- accentul pus de procesul semestrului european pe dimensiunile sociale și de cercetare; 
- punerea în aplicare și monitorizarea recomandărilor specifice fiecărei țări; 
- legătura dintre fondurile UE și recomandări; 
- modul în care sunt formulate recomandările; 
- orientările sale și evaluările pe care le efectuează cu privire la programele naționale de reformă. 

Note către editori 

Activitățile de audit ale Curții au fost finalizate înainte de declanșarea pandemiei de COVID-19 și, 
drept urmare, prezentul raport nu ține seama de evoluțiile în materie de politici sau de alte modificări 
care au apărut ca răspuns la pandemie. În iulie 2020, Consiliul a aprobat recomandări specifice fiecărei 
țări care includeau aspecte legate de pandemia de COVID-19.  

Semestrul european a fost instituit în 2010 cu scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea economică și 
socială a UE în urma crizei financiare și cu scopul de a răspunde provocărilor structurale precum 
politica fiscal-bugetară, dezechilibrele macroeconomice și alte aspecte sociale. În acest context, 
semestrul european influențează deciziile bugetare și economice ale statelor membre. Numărul 
mediu al recomandărilor specifice fiecărei țări per stat membru a scăzut de la 20 în 2014 la 12,5 
în 2019. 
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Gândită pe zece ani, scopul Strategiei Europa 2020 este de a ajuta UE să devină o economie 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie în UE 
a crescut de la 116 milioane în 2008 la 122 de milioane în 2012 și a început să scadă după 2012, până 
la 109,2 milioane în 2018 (obiectivul Strategiei Europa 2020 este de a se ajunge la un număr de 
96 de milioane până în 2020). Cheltuielile consacrate cercetării și dezvoltării la nivelul de ansamblu al 
UE au crescut la 2,12 % din PIB-ul combinat al statelor membre (obiectivul stabilit de Strategia 
Europa 2020 este de 3 %), însă UE este în urma altor economii avansate precum cea a Statelor Unite, 
cea a Japoniei și cea a Coreei de Sud, China recuperând rapid în materie de cercetare și dezvoltare. 
Cheltuielile statelor membre în materie de cercetare și dezvoltare în 2018 au variat de la 0,50 % din 
PIB în România până la aproximativ 3,25 % din PIB în Suedia. 

Raportul special nr. 16/2020 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Semestrul european – 
Recomandările specifice fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în aplicare 
trebuie să fie ameliorată”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
Raportul se înscrie într-o serie de trei rapoarte ale Curții având ca subiect semestrul european, inclusiv 
raportul referitor la Pactul de stabilitate și de creștere și un altul referitor la procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice. Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca 
răspuns la pandemia de COVID-19 sunt disponibile aici. 
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