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Wdrożenie europejskiego semestru w 2014 r.  
Politykę gospodarczą państw członkowskich koordynuje się na szczeblu UE za pomocą corocznego 
europejskiego semestru. Europejski semestr 2014 zamknięto w lipcu przyjęciem przez Radę zaleceń 
dla poszczególnych krajów, w których podkreślono  zasadniczą rolę zaleceń dla tworzenia wzrostu. 

Europejski semestr (ES), który synchronizuje czas składania sprawozdań dotyczących polityki gospodarczej i 
budżetowej oraz ich ocenę na szczeblu UE, a także wprowadza koordynację ex ante krajowych polityk 
gospodarczych, został wprowadzony w 2010 r. W ramach każdego cyklu ES Komisja Europejska analizuje 
politykę  budżetową i politykę reform strukturalnych każdego państwa członkowskiego oraz przedstawia 
zalecenia i monitoruje ich wdrażanie.   

W listopadzie 2013 r. Komisja rozpoczęła ES 2014, wydając roczną analizę wzrostu gospodarczego, w której 
wyznaczyła następujące priorytety: kontynuacja zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi 
gospodarczemu; przywrócenie kredytowania gospodarki; wspieranie wzrostu i konkurencyjności; walka z 
bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu oraz modernizacja administracji publicznej. Państwa 
członkowskie miały uwzględnić te priorytety przy kształtowaniu polityki gospodarczej na rok 2014. Ponadto 
w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej  Komisja dokonała szczegółowego 
przeglądu sytuacji w 17 państwach członkowskich i stwierdziła zakłócenia równowagi we wszystkich tych 
krajach, choć poziom tych zakłóceń nagromadzonych przez wiele poprzednich lat był zasadniczo niższy.  

W konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2014 r. Rada wydała strategiczne wytyczne polityczne dotyczące 
reform krajowych  i programów stabilności i konwergencji, które powinny rozwiązać problemy określone w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów oraz w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej na 2013 r. W związku z tym w czerwcu 2014 r. Komisja przyjęła szereg zaleceń dla 
poszczególnych krajów, aby pobudzić odbudowę europejskiej gospodarki, zwiększyć konkurencyjność i 
stworzyć nowe miejsca pracy w latach 2014-2015. W towarzyszącym temu komunikacie Komisja stwierdziła, 
że przywrócenie wzrostu gospodarczego pozostaje nierówne i niepewne, i zachęciła tym samym państwa 
członkowskie do dalszych reform. 

W czerwcu 2014 r. Rada Europejska potwierdziła zalecenia dla poszczególnych krajów, przyjęte następnie w 
lipcu przez ECOFIN. Rada zwróciła uwagę na szereg kroków, które przyczyniłyby się do wzrostu i stworzenia 
większej liczby miejsc pracy, takich jak: zmniejszenie klina podatkowego dotyczącego pracy; zreformowanie 
rynków towarów i usług; zreformowanie administracji publicznej; poprawa środowiska dla przedsiębiorstw i 
innowacji; ułatwienie dostępu do finansowania; poprawa funkcjonowania sieci przemysłu i zreformowanie 
edukacji. Rada podkreśliła, że wdrożenie zaleceń dla poszczególnych krajów ma zasadnicze znaczenie dla 
przyspieszenia wzrostu. Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2014 r. są skierowane do 26 państw 
członkowskich (oprócz Grecji i Cypru, które prowadzą programy dostosowań gospodarczych) oraz do strefy 
euro jako całości. Rządy muszą przestrzegać tych zaleceń przy opracowywaniu budżetu i reform 
strukturalnych, a także w zakresie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. 

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny następczej dotyczącej zaleceń ES stwierdzono, że tylko 
nieznacznie więcej niż 40% z nich zostało wdrożonych w ciągu poprzednich czterech tak. Komisja zauważyła, 
że wybory krajowe przyczyniają się do słabszego wdrożenia, natomiast gdy istnieje presja rynku lub w 
przypadku obszarów, w których UE ma uprawnienia wykonawcze (finanse publiczne) poziom wdrożenia jest 
wyższy. W niedawnej ocenie zaznaczono, że zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich strefy euro 
na lata 2014-2015 skupiają się na poprawie warunków dla zrównoważonego wzrostu, zatrudnienia i 
inwestycji prywatnych, a także na przeciwdziałaniu społecznym skutkom kryzysu, i są podobne do zaleceń z 
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poprzedniego roku. Niektórzy obserwatorzy uważają, że PE i Komisja powinny zawęzić priorytety dla każdego 
państwa członkowskiego zawarte w zaleceniach, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego.    

W swoim sprawozdaniu w sprawie europejskiego semestru w 2014 r. (sprawozdawca Philippe de Backer, ALDE, 
Belgia), Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) odnotowała bardzo niski poziom wdrożenia zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich i powolną modernizację gospodarki w wielu krajach strefy euro. Posłowie 
do PE wezwali Komisję, aby przedstawiła wniosek w sprawie jednolitej reprezentacji zewnętrznej strefy euro i 
podkreślili, że niektóre zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich są oparte na aktach prawnych UE, a 
zatem ich niewykonanie może powodować wszczęcie postepowania. Komisja ECON wezwała Komisję do składania 
kwartalnych sprawozdań z wdrażania zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich i zwróciła się do państw 
członkowskich o wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania zaleceń. W sprawozdaniu zauważono, że hamulcem 
wzrostu jest brak sprawnie funkcjonującego wewnętrznego rynku pracy, niski poziom inwestycji prywatnych i brak 
dostępu MŚP do finansowania. Komisja ECON zaapelowała o stworzenie wewnętrznego rynku kapitału, 
ubezpieczeń i unii bankowej.      
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