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Európsky semester: členské štáty musia lepšie vykonávať 
odporúčania pre jednotlivé krajiny, hovoria audítori EÚ  

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) členské štáty nevynaložili dostatočné úsilie 
o vykonanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných Radou EÚ v rokoch 2011 až 2018. V plnej 
alebo značnej miere vyriešili len približne štvrtinu odporúčaní, zatiaľ čo v prípade takmer tretiny 
odporúčaní došlo len k obmedzenému pokroku alebo nedošlo k žiadnemu pokroku. Hoci EÚ 
vo všeobecnosti pokročila v plnení väčšiny svojich dlhodobých fiškálnych cieľov na rok 2020, 
zaostáva v zmierňovaní chudoby a vo výskume a vývoji. V kontexte politickej dohody, ku ktorej 
dospela Európska rada v júli 2020, audítori zdôrazňujú, že je potrebné zreformovať spôsob 
formulovania a vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny. 

Európsky semester je ročný cyklus hospodárskej a fiškálnej koordinácie v EÚ. Jeho výstupom sú 
odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré vydáva Rada na návrh Komisie pre každý členský štát. 
Audítori posudzovali, či Komisia účinne uplatňuje postupy na posilnenie dohľadu nad politikami 
členských štátov. Uplatňovanie týchto postupov podrobne overovali v prípade Rakúska, Belgicka, 
Fínska, Maďarska, Talianska a Holandska. 

„Prostredníctvom európskeho semestra Komisia poskytovala dôkladnú analýzu hospodárskeho 
pokroku členských štátov a pre konkrétne krajiny navrhla relevantné odporúčania,“ uviedol  
Alex Brenninkmeijer, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Mala by sa však viac zamerať 
na všeobecne nízku mieru vykonávania odporúčaní. Za posledných desať rokov sa mohlo venovať viac 
pozornosti oblastiam ako zmierňovanie chudoby a výskum a vývoj.“ 

V plnej alebo značnej miere bolo vykonaných len 26 % odporúčaní, zatiaľ čo pri 44 % sa dosiahol určitý 
pokrok a pri zostávajúcich 30 % bol pokrok obmedzený alebo nebol žiadny. Komisia navyše nevyužila 
všetky svoje právomoci, aby v prípadoch, keď za niekoľko rokov nedošlo k výraznému pokroku, 
odporúčania zintenzívnila. 

Pokrok v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 bol za celú EÚ vo všeobecnosti pozitívny, 
no zmiešaný v jednotlivých členských štátoch. Na úrovni EÚ bude pravdepodobne splnených šesť 
z ôsmich cieľov stanovených na rok 2020 v kľúčových oblastiach – jeden sa týka zamestnanosti, tri 
energetiky a dva vzdelávania. Avšak ciele týkajúce sa zmierňovania chudoby a výskumu sa nedosiahnu 
pre pomalé napredovanie spôsobené finančnou krízou v roku 2008 a obmedzenými výdavkami 
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členských štátov na výskum a vývoj. Napriek tomu však Komisia nevydávala vždy odporúčania tým 
členským štátom, ktoré pri plnení cieľov v týchto oblastiach nepostupovali. Audítori napríklad našli 
prípady, keď by zhoršujúca sa situácia v určitých členských štátoch a vplyv finančnej krízy oprávňovali 
k vydaniu väčšieho počtu odporúčaní zameraných na priame opatrenia na zmiernenie chudoby. 

Komisia vo svojich správach o hospodárskej situácii členských štátov a ich napredovaní pri plnení 
cieľov stratégie Európa 2020 identifikuje dôležité riziká a tieto správy sú dobrým základom 
pre odporúčania pre jednotlivé krajiny. No aj napriek tomu, že sa Komisia v roku 2015 rozhodla znížiť 
počet odporúčaní a tým ich lepšie zamerať, niektoré odporúčania vydané v posledných rokoch stále 
zahŕňajú zmes rôznych tém a nesúvisiace rozmery politiky. Navyše nie sú dostatočne prepojené 
s využívaním finančných prostriedkov EÚ na podporu reforiem v členských štátoch. Komisia tiež často 
jasne nevysvetľuje, prečo pri formulovaní odporúčaní uprednostňuje určité reformy pred inými. 
Členské štáty zároveň vo svojich programoch reforiem nevysvetľujú vždy jasne, ako majú navrhované 
reformy a opatrenia viesť k splneniu odporúčaní a cieľov EÚ.  

Audítori odporúčajú Komisii zlepšiť: 

- zameranie európskeho semestra na sociálny a výskumný rozmer, 
- vykonávanie a monitorovanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
- prepojenie medzi finančnými prostriedkami EÚ a odporúčaniami, 
- formuláciu odporúčaní, 
- svoje usmernenia a hodnotenie národných programov reforiem. 

Poznámky pre redaktorov 

Prácu na audite audítori dokončili pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 a táto správa 
preto nezohľadňuje nový vývoj politiky ani iné zmeny, ku ktorým došlo v reakcii na pandémiu. V júli 
2020 Rada schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré zahŕňali aspekty súvisiace s ochorením 
COVID-19.  

Európsky semester bol zavedený v roku 2010 s cieľom zlepšiť hospodársku a sociálnu udržateľnosť EÚ 
po finančnej kríze a riešiť štrukturálne výzvy, ktorým čelí EÚ, ako sú fiškálna politika, 
makroekonomické nerovnováhy a iné sociálne otázky. V tomto kontexte má teda vplyv na rozpočtové 
a hospodárske rozhodnutia členských štátov. Priemerný počet odporúčaní pre jeden členský štát 
klesol z 20 v roku 2014 na 12,5 v roku 2019. 

Európa 2020 je stratégia na obdobie 10 rokov, ktorej cieľom je vytvoriť z EÚ inteligentné, udržateľné 
a inkluzívne hospodárstvo. Počet ľudí ohrozených chudobou sa v EÚ zvýšil zo 116 miliónov v roku 2008 
na 122 miliónov v roku 2012 a začal klesať po roku 2012, na 109 miliónov v roku 2018 (cieľom 
stratégie Európa 2020 je zníženie na 96 miliónov do roku 2020). Výdavky na výskum a vývoj sa v EÚ 
ako celku zvýšili na 2,12 % kombinovaného HDP členských štátov (cieľom stratégie Európa 2020 sú 
3 %), EÚ však zaostáva za ostatnými rozvinutými ekonomikami, ako sú Spojené štáty americké, 
Japonsko a Južná Kórea, pričom ich náskok rýchlo doháňa aj Čína. Výdavky členských štátov na výskum 
a vývoj boli v roku 2018 v rozmedzí od 0,5 % HDP v Rumunsku do 3,25 % HDP vo Švédsku. 

Osobitná správa EDA č. 16/2020 „Európsky semester – odporúčania pre jednotlivé krajiny riešia 
dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť“ je k dispozícii na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. Je záverečnou zo série troch správ EDA o európskom semestri 
a dopĺňa správu o Pakte stability a rastu a správu o postupe pri makroekonomickej nerovnováhe. 
Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=46430
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=44765
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
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Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou:  

Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu tel.: (+352) 4398 510/mobil: (+352) 621 55 22 24 
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