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Összefoglalás
I Az európai szemeszter az Uniónak az Európai Bizottság és a Tanács által irányított
éves gazdaság- és költségvetéspolitikai koordinációs ciklusa, amelynek célja az Unió
gazdasági és társadalmi fenntarthatóságának javítása. 2010-es létrehozása óta az
európai szemeszter változásokon ment keresztül.

II Az európai szemeszter lehetőséget nyújt a Bizottságnak, a tagállamoknak és a

szociális partnereknek arra, hogy egymással állandó párbeszédet folytassanak. Az
országjelentések figyelembe veszik a kormányzatokkal, a tagállami hatóságokkal és az
érdekeltekkel folytatott részletes, szakmai és politikai szintű eszmecserék
megállapításait is. Az európai szemeszter emellett a tagállamok költségvetési és
gazdaságpolitikai döntéseit is befolyásolja. Ebben az összefüggésben a Bizottság
mérlegelési jogkörével élve megállapítja, hogy az egyes tagállamokban melyek a
legfontosabb kihívások.

III Míg a Bizottság koordinációs szerepet tölt be, addig végső soron a Tanács feladata,

hogy iránymutatást nyújtson a tagállamoknak. A folyamat végeredményeként a Tanács
– a Bizottság javaslatai alapján – minden tagállamnak országspecifikus ajánlásokat
(CSR) fogalmaz meg. Ezek végrehajtását a Bizottság követi nyomon.

IV Jelentésünk elkészülte egybeesik az Európa 2020 stratégia 10 éves időszakának

végével és egy új stratégiai horizont kezdetével. Az európai szemeszterről szóló
számvevőszéki jelentések sorában ez a harmadik jelentésünk. 2018-ban egy-egy
jelentést tettünk közzé az európai szemeszter két dimenziójáról: a Stabilitási és
Növekedési Paktumról (SNP), illetve a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére
szolgáló eljárásról (MIP). Ezek együttesen átfogó áttekintést nyújtanak az uniós szintű
szakpolitikai koordináció eredményességéről.

V Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság eredményesen hajtja-e végre az európai

szemeszter eljárásait és hogy azok révén – az 1466/97/EU rendeletben (a
továbbiakban: a rendelet) meghatározottak szerint – erősödik-e a tagállami
szakpolitikák felügyelete. Ellenőrzésünk összegzi az Európa 2020 stratégia céljainak
megvalósítása terén elért eredményekből, az országspecifikus ajánlások
végrehajtásából, azok kidolgozásából és nyomon követéséből levonható tanulságokat.

VI Az Európa 2020 stratégia 2020-ra kitűzött nyolc célja közül hat tekintetében –

olyan meghatározó területeken, mint a foglalkoztatás, az iskolázottság és az energia –
kedvező eredmények születtek, és ezek valószínűleg teljes mértékben megvalósulnak.

5
A szegénységgel, valamint a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos célok tekintetében
azonban lassú az előrehaladás.

VII Az országspecifikus ajánlások fontos strukturális reformokat szorgalmaznak.

A Bizottság többéves értékelései azt mutatják, hogy a tagállamok a 2011 és 2018
közötti időszakban az országspecifikus ajánlások 26%-át jelentős mértékben vagy teljes
mértékben végrehajtották, mintegy 44%-uk esetében pedig legalább „némi előrelépés”
történt. Az ajánlások fennmaradó 30%-ának végrehajtása terén „korlátozott
előrelépés” történt, illetve „nem történt előrelépés”.

VIII Az európai szemeszter keretében készült dokumentumok vizsgálata során

megállapítottuk, hogy az országspecifikus ajánlások általában véve az
országjelentésekben meghatározott kérdésekkel, illetve az éves növekedési
jelentésben és az integrált iránymutatásokban meghatározott prioritásokkal
foglalkoznak. Az országspecifikus ajánlások meghatározzák a kezelendő szakpolitikai
területeket is, de gyakran nem indokolják meg kellően, hogy egyes reformok miért
sürgősebbek másoknál. A Bizottság országjelentései általában meghatározzák a
jelentős kockázatokat, és jó kiindulási alapként szolgálnak az országspecifikus ajánlások
megfogalmazásához.

IX A nemzeti reformprogramok a tagállamok saját kockázatértékeléseit és

szakpolitikai válaszlépéseit tartalmazzák. Több olyan esetet is találtunk azonban,
amikor a nemzeti reformprogramok nem tisztázták kellően azt, hogy javasolt
intézkedéseik mely prioritásokra és célokra irányulnak. A Bizottság nem adott írásbeli
visszajelzést, ha az egyes NRP-k esetében hiányosak voltak az információk.

X Megállapításaink alapján azt javasoljuk, hogy a Bizottság:
1)

az európai szemeszter folyamatában összpontosítson jobban a szociális és a
kutatási dimenzióra;

2)

szigorúbban kövesse nyomon az országspecifikus ajánlások végrehajtását;

3)

erősítse meg az uniós alapok és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolatot;

4)

javítsa az országspecifikus ajánlások megfogalmazását;

5)

szigorítsa a nemzeti reformprogramok értékelését.
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Megjegyzés az olvasónak:
Ellenőrzési munkánkat a COVID-19 járvány kitörése előtt véglegesítettük,
jelentésünk ezért nem veszi figyelembe a világjárvány nyomán bekövetkezett új
szakpolitikai fejleményeket és egyéb változásokat.
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Bevezetés
Az európai szemeszter folyamata

01 Az európai szemeszter az Uniónak az Európai Bizottság és a Tanács által irányított
éves gazdaság- és költségvetéspolitikai koordinációs ciklusa, amelynek célja az Unió
gazdasági és társadalmi fenntarthatóságának javítása és az Unió előtt álló strukturális
kihívások – a költségvetési politika, a makrogazdasági egyensúlyhiányok, valamint a
hosszú távú növekedési, foglalkoztatási és más szociális kérdésekhez kapcsolódó
strukturális reformok – kezelése.

02 Az európai szemesztert 2010-ben, az európai gazdasági és pénzügyi válságra

adott uniós válasz részeként hívták életre 1. Célja a létrehozott eljárások ütemezésének
egyeztetése annak érdekében, hogy a pénzügyi válságot követően jobban
összehangolják a nemzeti költségvetési, növekedési és foglalkoztatási politikák céljait
(lásd: I. melléklet). Az európai szemeszter több, összetett szakpolitikai területeket
lefedő és különböző koordinációs rendszerek szerint működő eljárást fog össze: a
Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) prevenciós ágát, a makrogazdasági
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást (MIP), valamint az Európa 2020 növekedési
és munkahelyteremtési stratégiát (lásd: 1. táblázat).

1

Az európai szemeszter 2010-ben, egy megállapodást követően, új elemként került
bevezetésre (lásd: A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése című bizottsági közlemény,
COM(2010) 250 végleges és A gazdaságpolitikai koordináció erősítése a stabilitás, a
növekedés és a munkahelyteremtés érdekében –az európai uniós gazdasági irányítás
megszilárdításának eszközei című bizottsági közlemény, COM(2010) 367/2, valamint a
2011-ben történt módosításokat követően: a 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, a költségvetési egyenleg felügyeletének
megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló
1466/97/EK tanácsi rendelet (HL L 306.,2011.11. 23., 12. o.).
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1. táblázat. Az európai szemeszter keretében koordinált szakpolitikai
dimenziók és eljárások
Európai szemeszter – szakpolitikai dimenziók
Terület
Uniós
iránymutatások
Uniós politika

Szakpolitikai ág

Költségvetési

Makrogazdasági

Mikrogazdasági és
strukturális

Integrált iránymutatások:
Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és foglalkoztatási iránymutatások
Stabilitási és Növekedési
Paktum (SNP)
SNP
prevenciós
ága

SNP
korrekciós
ága (EDP)*

Makrogazdasági
egyensúlyhiány
kezelésére szolgáló
eljárás (MIP)
MIP
megelőző
intézkedései

MIP
korrekciós
intézkedései

Európa 2020 stratégia

Foglalkoztatás

Növekedés

Megjegyzés:
* A túlzott hiány esetén követendő eljárás (EDP) a Stabilitási és Növekedési Paktum
(SNP) hatálya alá tartozik, és noha az európai szemeszter keretében végzett koordinációtól
függ, végrehajtására külön jogalap és külön jogi eljárások vonatkoznak.
Forrás: Európai Számvevőszék.

03 Az európai szemeszter lehetőséget nyújt a Bizottságnak, a tagállamoknak és a

szociális partnereknek arra, hogy egymással állandó párbeszédet folytassanak.
A tagállami felelősségvállalás elmélyítése érdekében mélyreható eszmecserére kerül
sor a Bizottság és a nemzeti kormányok, a tagállami hatóságok és az érdekelt felek
között. Az európai szemeszter befolyásolja a tagállamok költségvetési és
gazdaságpolitikai döntéseit. Ebben az összefüggésben a Bizottság mérlegelési
jogkörével élve megállapítja, hogy az egyes tagállamokban melyek a legfontosabb
kihívások.
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04 A Lisszaboni Stratégia helyébe lépő Európa 2020 munkahelyteremtési és

növekedési stratégiát 2 (az „Európa 2020 stratégia”) a pénzügyi és gazdasági válság
idején, 2010. június 17-én indították el. Az Európa 2020 stratégia 10 évre szól, és célja,
hogy támogassa az Uniót a válság leküzdésében és abban, hogy intelligens,
fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon. Az 1. háttérmagyarázat az Európa 2020
stratégia céljait mutatja be. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása
terén elért eredményeket az európai szemeszter keretében értékelik. A tagállamoknak
nemzeti reformprogramjaikban (NRP) be kell számolniuk arról, hogy milyen lépéseket
tettek céljaik felé 3.

1. háttérmagyarázat
Az Európa 2020 stratégia uniós célkitűzései
o

A 20–64 év közötti lakosság foglalkoztatási rátájának felemelése a jelenlegi
69%-ról legalább 75%-ra.

o

Annak az elérése, hogy a GDP 3%-át a K+F területén fektessék be elsősorban
a magánszféra e területet érintő befektetési feltételeinek javítása révén,
továbbá az innovációt nyomon követő új mutató bevezetése.

o

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások legalább 20%-os (illetve megfelelő
feltételek esetén 30%-os) csökkentése az 1990-es szintekhez képest, végső
energiafogyasztásunkban a megújuló energia arányának 20%-ra növelése, és
az energiahatékonyság 20%-os növelése.

o

Az iskolai lemorzsolódás csökkentése a jelenlegi 15%-ról 10%-ra, és a 30–34
év közötti, felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség arányának 31%-ról
legalább 40%-ra való növelése.

o

Az országos szegénységi küszöb alatt élő európaiak számának 25%-os
csökkentése, ezáltal 20 millió ember kiemelése a szegénységből.

Forrás: A Bizottság közleménye, „EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
stratégiája”, COM(2010) 2020, 2010.3.3., 1. melléklet, 30. o.

2

Lásd: a Bizottság közleménye, „EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája”, COM(2010) 2020, 2010.3.3., 1. melléklet, 30. o.

3

A Bizottság közleménye, „Az Európa 2020 stratégia kiaknázása az intelligens, fenntartható
és befogadó növekedés érdekében”, COM(2014) 130 final, 2014.3.19., 18. o.
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05 A Bizottság és a tagállamok folyamatosan alakították az európai szemesztert, és

jelenleg is megbeszélések folynak annak érdekében, hogy a fő költségvetési és
társadalmi-gazdasági szempontok mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a környezeti
fenntarthatóság és a jogállamiság. Az Unió 2020. évi éves növekedési jelentése az Unió
stratégiájának a fenntartható növekedés felé történő irányváltását mutatja. Az ENSZ
fenntartható fejlesztési céljait alapvető célkitűzéseként, az európai zöld megállapodást
új növekedési stratégiájaként határozza meg, a 2020-as országjelentések pedig a
fenntartható fejlesztési célok elemzését és nyomon követését is tartalmazzák 4. A
Bizottság egy külön közleményben vizsgálja, hogy a makrogazdasági felügyelet miként
járulhat hozzá bizonyos jogállamisággal kapcsolatos nehézségek feltárásához és
kezeléséhez 5.

06 Az európai szemeszter folyamata a következő dokumentumokat veszi alapul
(lásd: II. melléklet):
o

Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és foglalkoztatási iránymutatások,
összefoglaló nevükön „integrált iránymutatások”. A Bizottság által javasolt
iránymutatásokat a Tanács fogadja el; céljuk, hogy ezeken a területeken irányt
mutassanak a tagállami szakpolitikák számára. Míg az átfogó gazdaságpolitikai
iránymutatások nem korlátozódnak egy adott időszakra (a legutóbbi ilyen
iránymutatásokat 2015-ben hagyták jóvá), a foglalkoztatási iránymutatásokat
minden évben frissítik és megerősítik. Az iránymutatások ugyan nem kötelezőek a
tagállamokra nézve és nem is kikényszeríthetőek, de jogalapot teremtenek a
Bizottság számára az országspecifikus ajánlások kibocsátására. A rendelet
értelmében továbbá a Bizottságnak fel kell mérnie és meg kell vizsgálnia ezek
végrehajtását.

o

Az éves növekedési jelentés a Bizottság által kidolgozott közlemény, amelyet az
„őszi csomag” részeként terjesztenek elő novemberben. Ez a dokumentum
felvázolja az Unió és az euróövezet előtt álló legfőbb kihívásokat, meghatározza az
Unió általános gazdasági és társadalmi prioritásait, továbbá uniós szintű
szakpolitikai iránymutatást nyújt a tagállamoknak az elkövetkező évre. Az éves
növekedési jelentés az őszi csomagban szereplő más jelentések, illetve egyéb
releváns dokumentumok alapján határozza meg a prioritásokat, a 2018. évi éves
növekedési jelentés például „Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2017. évi

4

A Bizottság közleménye, „2020. évi éves fenntartható növekedési stratégia”;
COM(2019) 650 final, 2019.12.17.

5

Lásd: A Bizottság közleménye, „Az Unión belüli jogállamiság további erősítése”;
COM(2019) 163 final, 9–12. o.
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beszédén, a szociális jogok európai pillérén, az Európa jövőjéről szóló fehér
könyvön és az azt követő öt vitaanyagon alapul. Figyelembe veszi továbbá az
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, a többi uniós intézménnyel, a nemzeti
parlamentekkel és a szociális partnerekkel folytatott egyeztetéseket is”.
o

Az őszi csomag az éves növekedési jelentésen kívül a – makrogazdasági
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP) keretében alkalmazott – riasztási
mechanizmus keretében készült jelentést (AMR), valamint a közös foglalkoztatási
jelentéstervezetet (DJER) tartalmazza. Az őszi csomagba 2015 óta egy közlemény
is tartozik, amely összefoglalja az euróövezeti tagállamok által benyújtott, a
következő évre vonatkozó költségvetésiterv-javaslatok Bizottság általi értékelését,
valamint az euróövezetre vonatkozó ajánlásokat.

o

Az országjelentések a Bizottság által 2015 óta minden év februárjában benyújtott
bizottsági szolgálati munkadokumentumok (2015 előtt a Bizottság a nemzeti
reformprogram értékelését tartalmazó munkadokumentumot májusban tette
közzé, a részletes vizsgálatok (IDR) pedig egy külön dokumentumban, áprilisban
jelentek meg). Az országjelentések értékelik az egyes tagállamok gazdasági
helyzetét és azt, hogy az Európa 2020 céljai és az országspecifikus ajánlások
végrehajtása szempontjából milyen előrelépések történtek.

o

A stabilitási és konvergenciaprogramokat (SKP) és a nemzeti
reformprogramokat (NRP) a tagállamok minden év áprilisában nyújtják be.
A rendelet értelmében a stabilitási és konvergenciaprogramoknak tartalmazniuk
kell olyan költségvetési terveket, amelyek figyelembe veszik a költségvetési és
makrogazdasági egyensúlyhiány különböző kérdéseit. A rendelet előírja továbbá a
tagállamok számára, hogy olyan nemzeti reformprogramokat nyújtsanak be,
amelyek körvonalazzák terveiket, ugyanakkor figyelembe veszik az uniós szinten
nyújtott különböző többéves és éves iránymutatásokat, például a makrogazdasági
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó kérdéseket, az Unió
növekedési és foglalkoztatási stratégiáját (Európa 2020 stratégia), az integrált
iránymutatásokat (átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és foglalkoztatási
iránymutatások), valamint az éves növekedési jelentést. A Bizottság a nemzeti
reformprogramok formátumára és tartalmára vonatkozóan is készít
iránymutatásokat, ezeket minden évben levélben küldi meg a tagállamoknak.

o

A prevenciós ágra vonatkozó szolgálati munkadokumentumokat (SWD) a
Bizottság részlegei minden év májusában dolgozzák ki. Ezek tartalmazzák a
stabilitási és konvergenciaprogramok e részlegek által készített elemzését.
Kitérnek valamennyi feltárt költségvetési kockázatra, és beszámolnak a
költségvetés alakulásáról, valamint a stabilitási és növekedési paktum prevenciós
ágához tartozó költségvetési szabályozási keretnek való megfelelésről.
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o

Az országspecifikus ajánlásokat (CSR) a Bizottság javasolja a Tanácsnak minden év
májusában, majd a Tanács júliusban hagyja jóvá azokat. Ezt követően a Bizottság
követi nyomon azok végrehajtását, értékeli az elért eredményeket, majd ezekről a
következő évi országjelentésben számol be. Ha sem előrehaladásról, sem
romlásról nem lehet beszélni, akkor a Tanács a Bizottság javaslata alapján dönt
arról, hogy szükség van-e további kényszerítő lépésekre (például szankciókra vagy
olyan más intézkedésekre, mint az uniós finanszírozás korlátozására irányuló
határozatok).

o

Hasznosulási jelentések: Azon országok esetében, amelyekre nézve
makrogazdasági egyensúlyhiányt állapítottak meg, külön nyomon követik a
szakpolitikai menetrendhez és a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére
szolgáló eljáráshoz kapcsolódó országspecifikus ajánlások nyomán elért
eredményeket is. Erre a monitoringra a november-decemberi időszakban kerül
sor. A bizottsági monitoringjelentések tanácsi bizottságokban megvitatásra
kerülnek, majd azokat közzéteszik. A teljes monitoringra nézve a Tanács a
következő év januárjában teszi közzé következtetéseit.

07 A 2011 és 2018 közötti időszakban az európai szemeszter ütemtervében
bekövetkezett főbb változásokat a III. melléklet mutatja be.

08 2011 óta összesen négy tagállamot (Írország, Portugália, Ciprus és Görögország)

zártak ki az európai szemeszterből azokra az időszakokra, amikor makrogazdasági
kiigazítási program hatálya alá kerültek. Ily módon elkerülhető az e programokban
meghatározott intézkedésekre vonatkozó ajánlások megkettőzése.

Az európai szemeszterrel kapcsolatos felelősséget a Bizottság
és a tagállamok megosztva viselik

09 Végső felelősként a Tanács nyújt iránymutatást – a Bizottság ajánlásai alapján – a

tagállamoknak. Arról, hogy konkrétan mely intézkedésekre van szükség, saját
mérlegelési jogkörben a nemzeti hatóságok hoznak döntést. Erre a mérlegelési
jogkörre azért van szükség, hogy tagállami (nemzeti, regionális, helyi) szinten
megmaradjon a politikai elkötelezettség.

10 A Bizottság szerepe a koordináció, és csak a Stabilitási és Növekedési Paktummal

és a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással kapcsolatban
rendelkezik szankcionálási hatáskörrel, továbbá elvárható tőle, hogy tiszteletben tartsa
a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Emellett az éves növekedési jelentésért, az
országjelentésekért és az országspecifikus ajánlások tervezetéért, az Európa 2020

13
stratégiáért, az SNP prevenciós ágához kapcsolódó szolgálati
munkadokumentumokért, a közös foglalkoztatási jelentéstervezetért, az IDRjelentésért és az AMR-jelentésért, valamint minden monitoring- és hasznosulási
jelentésért is a Bizottság felelős. A Bizottság felelőssége továbbá ötévente a folyamat
felülvizsgálata, és szükség esetén a kiigazításokra vonatkozó javaslattétel 6.

11 A Bizottság Főtitkársága felelős az európai szemeszter felügyeletéért és

koordinálásáért, és ez irányítja a főigazgatóságok központi csoportját, amely a
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságból (DG ECFIN), a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és
Kkv-politikai Főigazgatóságból (DG GROW) és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságából ll (DG EMPL) áll. Az, hogy a központi
csoportban mely főigazgatóságok vesznek részt, az európai szemeszter folyamatának
prioritásaitól függően változhat. Az egyes ország-munkacsoportokat a Főtitkárságtól
részt vevő tisztviselők vezetik, a csoportok tagjai pedig a különböző főigazgatóságok
tisztviselői, valamint a tagállami uniós képviseletek európai szemeszterrel foglalkozó
tisztviselői.

12 A Tanács feladata az, hogy iránymutatást adjon a tagállamoknak. Elvárás, hogy
kövesse a Bizottság ajánlásait és javaslatait, egyet nem értése esetén pedig
nyilvánosan ki kell fejtenie álláspontját 7.

13 A tagállami felelősségvállalás koncepciója alapvető fontosságú az európai

szemeszter folyamatában. Az EUMSZ 120., 121. és 148. cikke, valamint a rendelet
rendelkezései alapján azt fejezi ki, hogy milyen mértékű elkötelezettségre és haladásra
van szükség a tagállamok részéről a gazdaságpolitikák szorosabb összehangolásának és
gazdasági teljesítményük tartós konvergenciájának a biztosításához. A koncepciót
idővel a Tanács és a Bizottság különböző közleményeiben, valamint a rendeletben
részletesebben is kidolgozták (lásd: 2. háttérmagyarázat).

6

Az 1466/97/EK rendelet 12a. cikke.

7

Az 1466/97/EK rendelet 2a. cikkének (3) bekezdése és 2-ab. cikkének (2) bekezdése.
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2. háttérmagyarázat
Az európai szemeszter végrehajtásával kapcsolatos tagállami
felelősségvállalás koncepciója
A gazdaságpolitika összehangolásáról szóló, 1997. évi luxembourgi állásfoglalással
összhangban a költségvetési politikák fokozott koordinálására a Szerződésben
szereplő szubszidiaritás elvének betartása mellett kerülhet sor, melynek során
tiszteletben kell tartani a nemzeti kormányoknak a strukturális és költségvetési
politikájuk meghatározására vonatkozó előjogait, és ugyanakkor a Szerződés,
valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseinek is eleget kell tenni 8.
Ezt a pontot a Stabilitási és Növekedési Paktum 2005-ben javasolt felülvizsgálata
ismételten tartalmazta 9.
2011-ben a tagállamok ismételten kijelentették, hogy „a gazdasági és monetáris
unió első évtizede során szerzett tapasztalatok és elkövetett hibák azt mutatják,
hogy az Unióban olyan megfelelőbb gazdaságirányításra van szükség, amelynek a
közösen megállapított szabályok és politikák iránti erőteljesebb tagállami
felelősségvállalásra, valamint a nemzeti gazdaságpolitikák szilárdabb uniós szintű
felügyeleti keretére kell épülnie” 10.
A tagállamoknak a következő évekre vonatkozó nemzeti költségvetésekkel
kapcsolatos kulcsfontosságú döntések meghozatala előtt a gazdasági,
foglalkoztatási és költségvetési szakpolitikáik kidolgozása során 11, valamint a rájuk
vonatkozó országspecifikus jelentés végrehajtásakor figyelembe kell venniük a
nekik nyújtott útmutatást. A tagállamok terveiket a nemzeti
reformprogramjaikban ismertetik és ugyanitt számolnak be az elért
eredményekről.

8

Az 1997. december 12–13-i luxembourgi Európai Tanács elnökségi következtetései és
1. melléklet: Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikának a GMU harmadik
szakaszában való koordinációjáról és a Szerződés 109. és 109b. cikkéről, 3. bekezdés.

9

A Tanács jelentése az Európai Tanácsnak – A Stabilitási és Növekedési Paktum
végrehajtásának javításáról, Brüsszel, 2005. március 21., 7423/05, UEM 97, ECOFIN 104, a
melléklet 4. oldala.

10

1173/2011/EU rendelet a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes
érvényesítéséről, (3) preambulumbekezdés, 2011. november 16.

11

Az 1466/97/EK rendelet 2a. cikke (3) bekezdésének második albekezdése.

15

A tagállami felelősségvállalás azt is jelenti, hogy az európai szemeszter ciklusának
minden szakaszában – rendszeres, politikai és technikai szintű helyszíni
látogatások keretében – párbeszéd folyik a Bizottság és a tagállamok számos
szereplője között 12.
A költségvetési fegyelem javítása és az uniós költségvetési szabályok iránti
tagállami felelősségvállalás növelése érdekében az uniós költségvetési keret arra
kötelezi a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti költségvetési kereteket és
független költségvetési intézményeket, amelyek feladata a számszerű
költségvetési szabályoknak való megfelelés nyomon követése és annak értékelése,
hogy szükség van-e a korrekciós mechanizmusok aktiválására.

12

Az 1466/97/EK rendelet 11. cikkének (1) és (2) bekezdése.
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere
14 Fő ellenőrzési kérdésünk arra irányult, hogy a Bizottság az európai szemeszterről
szóló 1466/97/EK rendelet (jelentésünkben: „a rendelet”) keretében eredményesen
koordinálta-e a gazdasági és strukturális politikákat. Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság
hogyan hajtotta végre a rendeletet. Áttekintettük az európai szemeszter keretét, az
Európa 2020 stratégiát, valamint az ahhoz kapcsolódó, a társadalmi és gazdasági
fenntarthatóság javításához szükséges strukturális reformokat.

15 Jelentésünk az európai szemeszterről szóló három számvevőszéki jelentésből álló
sorozat utolsó eleme. Az európai szemeszter első két dimenziójával, a Stabilitási és
Növekedési Paktummal és a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló
eljárással két 2018-ban közzétett különjelentés foglalkozott 13. Jelentésünkben a
következő ellenőrzési kérdésekre kerestük a választ:
a)

Elegendő volt-e az Európa 2020 stratégia céljainak elérése felé tett előrelépés, és
eredményesen sikerült-e a stratégiát az európai szemeszter keretében
összehangolni?

b)

Az országspecifikus ajánlások foglalkoztak-e az éves növekedési jelentésben és az
integrált iránymutatásokban meghatározott prioritásokkal, és a tagállamok
teljesen vagy kellő mértékben végrehajtották-e az országspecifikus ajánlásokat?

c)

A Bizottság gondosan figyelemmel kísérte-e az országspecifikus ajánlások
végrehajtását, és megfelelő információkat szolgáltatott-e?

d)

A Bizottság az országjelentésekben foglalt értékelései és a tagállamok nemzeti
reformprogramjaira vonatkozó értékelései alapján fogalmazott-e meg
országspecifikus ajánlásokat és készített-e el ajánlásokat a Tanácsnak?

16 Egy hat tagállamból (Ausztria, Belgium, Finnország, Magyarország, Olaszország és
Hollandia) álló mintán a 2011 és 2018 közötti időszakra nézve részletesen is
megvizsgáltuk az európai szemeszter folyamatát (arról, hogy a mintába miért ezeket a
tagállamokat válogattuk be, lásd: IV. melléklet). Adott esetben más tagállamokat is
vizsgáltunk.

13

Lásd: A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP) számvevőszéki
ellenőrzése – 3/2018. sz. különjelentés, és az SNP prevenciós ágának számvevőszéki
ellenőrzése – 18/2018. sz. különjelentés.
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17 Ellenőrzési kritériumaink a következőkön alapultak:
a)

a jogi keret követelményei, különös tekintettel az európai szemeszterhez
kapcsolódó 1466/97/EU rendeletre;

b)

az Európa 2020 stratégia, valamint a folyamatról és elődjéről, a Lisszaboni
Stratégiáról a Bizottság által végzett áttekintések;

c)

a Bizottság által az országreferensek, illetve a tagállamok számára készített belső
iránymutatások a különböző értékelések és jelentések készítéséről;

d)

uniós intézmények és más nemzetközi szervezetek által kiadott vagy a bevált
gyakorlatokat feltérképező kutatás eredményeként létrejött dokumentumok.

18 A dokumentumok teljes láncolatára (éves növekedési jelentések,

országjelentések, nemzeti reformprogramok, országspecifikus ajánlások, hasznosulási
jelentések) vonatkozóan végeztünk vizsgálatokat, két ciklusra (2014 és 2016) és a
mintában található valamennyi tagállamra nézve. Ennek révén vizsgáltuk a folyamat
működését, illetve azt, hogy a különböző dokumentumok eredményes és észszerű
módon épülnek-e egymásra és ha igen, hogyan.

19 Fő partnerünk a Bizottságnál a folyamat koordinálásáért elsősorban felelős

Főtitkárság volt, valamint a legfontosabb főigazgatóságok (vagyis a Gazdasági és
Pénzügyi Főigazgatóság, a Foglalkoztatási, Szociális és Kulturális Főigazgatóság és a
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság).

20 Ellenőrzési munkánkat a COVID-19 járvány kitörése előtt véglegesítettük,

jelentésünk ezért nem veszi figyelembe a világjárvány nyomán bekövetkezett új
szakpolitikai fejleményeket és egyéb változásokat.
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Észrevételek
Jelentős haladás az Európa 2020 stratégiai céljai felé
Az Európa 2020 stratégia nyolc célja közül hat minden valószínűség
szerint meg fog valósulni, a szegénység enyhítése és a kutatás területén
azonban a célokat nem fogják elérni

21 Az Európa 2020 stratégia nyolc célt tűz ki a tagállamok számára. Az Európa 2020

stratégia céljai esetében az elért eredmények az Unió egészére nézve általában
pozitívak, az egyes tagállamokban pedig vegyesek (lásd: V. melléklet). Uniós szinten a
foglalkoztatással, az energiával és az oktatással kapcsolatos célok valószínűleg
teljesülnek 2020-ban. A szegénység csökkentésére irányuló célok irányába tett
előrelépést azonban befolyásolta a 2008-as pénzügyi válság, és a tagállamokban a
kutatásra és fejlesztésre (K+F) vonatkozó kiadási célok felé csak szerény előrelépés
történt (lásd: 1. ábra és V. melléklet).

1. ábra. A célok felé 2008 és 2018 között tett haladás mérésére használt
EU 2020 mutatók
Foglalkoztatási ráta
A szegénység és a társadalmi
kirekesztettség kockázatának
kitett személyek

K+F kiadások

Üvegházhatásúgázkibocsátások

Felsőfokú végzettséggel
rendelkezők

A megújuló energiaforrások
részaránya a bruttó végső
energiafogyasztásban

Az oktatást és a képzést korán
elhagyók

Végső energiafogyasztás

Az Európa 2020 stratégia céljai

Primerenergia-fogyasztás

2008

Legfrissebb adatok (2016/2017)

Megjegyzés:
Két mutató, amely az elsődleges és a végső energiafogyasztást méri, az
energiahatékonyság 20%-os növelése mint cél felé tett előrelépés mérésére szolgál.
Forrás: Eurostat.
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22 A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma a

válságot közvetlenül követő években nőtt (2008 és 2012 között 116 millióról
122 millióra), majd 2012 után, az általános gazdasági fellendüléssel párhuzamosan
csökkenni kezdett (2012 és 2018 között 122 millióról 109,2 millióra)14. Az Európa 2020
stratégia célja azonban az volt, hogy 2020-ig 20 millió embert emeljenek ki a
szegénységből, illetve a társadalmi kirekesztettség helyzetéből, vagyis, hogy e
személyek száma a 2008. évi alapértékről 96,1 millióra csökkenjen.

23 Ami a K+F területét illeti, a lisszaboni stratégia keretében 2000-ben kitűzött cél az

volt, hogy az e területre fordított kiadásokat az egyes tagállamokban a GDP 3%-ára
növeljék, és az Uniót 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb
tudásalapú gazdaságává tegyék. Ezt a célt azonban soha nem sikerült elérni. Az
Európa 2020 stratégia ugyanezt a 3%-os célt tűzte ki, de ez esetben csak az Unió
egészére nézve, míg a tagállamok saját maguk határozhatták meg nemzeti
célkitűzéseiket. Amint azt a 2. ábra mutatja, a nemzeti célkitűzések jelentősen eltérnek
egymástól.

14

2008 volt a kezdeti referencia-időszak, amelyhez képest meghatározták a célkitűzéseket.
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2. ábra. Kutatásra és fejlesztésre (K+F) fordított kiadások 2008-ban és
2018-ban, valamint az Európa 2020 stratégia kutatásra és fejlesztésre
vonatkozó céljai tagállamonként
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2020-as tagállami célérték

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján; Szervezeten belüli K+F ráfordítás (GERD)
valamennyi K+F tevékenységet végző ágazatban [rd_e_gerdtot]; 2020. január 31.
Megjegyzés: A Csehországra vonatkozó K+F célérték csak a kormányzati K+F kiadásokra vonatkozik
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Europe_2020_indicators__research_and_development).

24 A 2000 és 2010 közötti 10 évben ez a szint a GDP 1,93%-ára emelkedett, ami

mindössze 0,16 százalékpontos növekedést jelent. A következő nyolc évben (2018-ig),
az Európa 2020 stratégia keretében a kiadások a GDP 2,12%-ára nőttek, ami mindössze
0,19 százalékpontos további növekedést jelent (lásd: 3. ábra).
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3. ábra. Kutatás-fejlesztésre fordított bruttó hazai kiadások az EU 28
tagállamaiban (a GDP százalékában)

GDP %-a

3%
1,77%

2000

1,93%

2010

2,12%

2018

Kutatás-fejlesztésre fordított bruttó hazai kiadások (a GDP %-ában)
Az Európa 2020 célértéke
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.

A Bizottság egyes tagállamokra nézve nem tett elegendő ajánlást a
szegénység és a kutatás kezelésére

25 2011 és 2016 között a Bizottság 14 tagállam esetében adott ki olyan

országspecifikus ajánlásokat, amelyek közvetlenül a szegénységgel foglalkoznak.
Elemzésünk azonban olyan esetekre is fényt derített, amikor a helyzet romlásakor ezt
nem tette meg. A 2. táblázat tanúsága szerint például 2016-ban az 18 tagállamból 11
esetében nem adtak ki szegénységre vonatkozó országspecifikus ajánlásokat, noha a
válság előtti szinthez képest (eltérő mértékben ugyan, de) nőtt a szegénységben,
illetve társadalmi kirekesztettségben élők száma.
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2. táblázat. Azon tagállamok, amelyek esetében 2016-ban nem adtak ki a
szegénység enyhítését célzó országspecifikus ajánlást
Tagállam*

Az ilyen személyek száma

Százalékpont

BE

+ 145 000

+ 0,4

CY

+ 53 000

+ 4,1

DK

+ 119 000

+ 1,6

FI

+ 17 000

- 0,1**

FR

+ 390 000

0,0

LU

+ 24 000

+ 3,5

MT

+ 18 000

+ 3,7

NL

+ 319 000

+ 1,6

PT

+ 106 000

+ 1,5

SE

+ 224 000

+ 0,8

UK

+ 1 202 000

+ 0,9

* Görögország nem szerepel, mivel az országra 2016-ban nem vonatkozott az európai szemeszter
folyamata, ugyanis még folyt a harmadik gazdasági kiigazítási program (2015–2018).
** A szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek százalékpontos arányának
csökkenése ellenére Finnország is szerepel a táblázatban, mivel az érintettek száma nőtt (az Európa 2020
kiemelt mutatója).
Forrás: Eurostat (a szegénységre és a társadalmi kirekesztettségre vonatkozó adatok); a Bizottság CESARadatbázisa (az országspecifikus ajánlások besorolására vonatkozóan).

26 A Bizottság egy sor országspecifikus ajánlást adott ki a szegénység enyhítése

érdekében, többek között a következő területeken: foglalkoztatás, a készségek
elsajátítása, az egész életen át tartó tanulás, gyermekgondozás, a marginalizálódott
polgárok munkaerőpiacra történő integrálása. Véleményünk szerint azonban az
Európa 2020 stratégiában kitűzött cél és a pénzügyi válságnak a haladás ütemére
gyakorolt hatása indokolttá tette volna, hogy több olyan országspecifikus ajánlás
szülessen, amely közvetlenül a szegénység csökkentését célzó intézkedésekre irányul.

27 A nagymértékű munkanélküliségre reagálva a Bizottság több fontos, az uniós

költségvetésből finanszírozott intézkedést vezetett be, amelyek többek között azokra a
régiókra irányultak, ahol magas a fiatalok munkanélküliségi rátája. Ezen intézkedések
ellenére 2008 és 2018 között a szegénység előfordulása, amelyet a „szegénység
kockázata” mutató mért, jelentősen eltért az egyes korcsoportok között. A szegénység
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kockázatának kitettek száma a 18–24 évesek korcsoportjában nőtt jelentős mértékben,
míg a 65 év felettiek körében nagymértékben csökkent. Ebből adódóan e két
korcsoport között a szegénységi rés 2018-ban elérte a 7,0 százalékpontot (2008-ban ez
az adat csupán 1,0 százalékpont volt 15) (lásd: 4. ábra). Az Eurostat meghatározása
szerint a mutató azon személyek arányát határozza meg, akiknek a rendelkezésre álló
ekvivalens jövedelme a szegénységi küszöb alatt van, amely küszöb a rendelkezésre
álló ekvivalens nemzeti mediánjövedelem 60%-a (a szociális transzfereket követően) 16.

4. ábra. A jövedelmi szegénység kockázatának kitettek száma
korcsoportonként az EU-27 országaiban, a teljes népesség százalékában,
2008–2017
25%
23%

GDP %-a

21%
19%
17%
15%
13%

2008

2009

18 és 24 év közötti

2010

2011

2012

25 és 49 év közötti

2013

2014

50 és 64 év közötti

2015

2016

2017

2018

65 éves vagy annál idősebb

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold,
age and sex – EU-SILC és ECHP felmérések [ilc_li02], frissítve 2020. január 31-én.

28 Ellenőrzésünk idején számos olyan új fejlemény történt, amelyek továbbra is a
foglalkoztatással és a szegénységgel kapcsolatos kérdésekre terelik a figyelmet:
o

2017-ben elfogadták a szociális jogok európai pillérét, amely 20 az Európai
Parlament, a Tanács és a Bizottság által jóváhagyott alapelvet tartalmaz 17,

15

Lásd még: az IMF Inequality and poverty across generations in the EU című belső
vitaanyaga, 2018. január.

16

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&
pcode=tessi012&language=en.

17

A Bizottság 2017. április 26-i ajánlása a szociális jogok európai pilléréről, C(2017) 2600 final.
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o

az ENSZ 2030-ra szóló fenntartható fejlesztési céljai kapcsán az uniós vezetők
elkötelezték magukat amellett, hogy az egyéb fenntarthatósági célok
(éghajlatváltozás) mellett legalább a felére csökkentik a szegénységben (annak
valamennyi formáját tekintve) élők arányát 18;

o

a Bizottság elnöke európai menetrendjében kijelentette: „a szociális jogok európai
pillérének teljes körű végrehajtására irányuló cselekvési terv” előterjesztésével
össze kívánja hangolni a „szociális” és a „piaci” szempontokat, továbbá hogy az
európai szemesztert ezentúl elsősorban „az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait
integráló eszköznek” kell tekinteni 19.

29 Az európai szemeszterben megvan a potenciál arra, hogy olyan fontos

szakpolitikai koordinációs folyamat legyen, amely több dimenzióban kezeli a
szegénység enyhítését: megfelelő költségvetési tartalékok biztosításával annak
érdekében, hogy válság idején és közvetlenül azt követően támogatást lehessen
nyújtani; ajánlások megfogalmazásával minden olyan ország számára, ahol a
szegénység szintje magas vagy romlik; valamint a reformok előmozdítása érdekében az
országspecifikus ajánlások és a költségvetésből nyújtott támogatás közötti kapcsolat
további erősítésével.

30 A kutatás és fejlesztés terén azt állapítottuk meg, hogy a Bizottság nem minden

olyan tagállam esetében bocsátott ki országspecifikus ajánlásokat, amelyek e terület
kiadásait tekintve nem közeledtek nemzeti céljaikhoz. 2017-ben például 17 ilyen
tagállam esetében nem készült a területhez kapcsolódó országspecifikus ajánlás (lásd:
a VI. melléklet 3. táblázata).

18

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott
határozat – Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja,
A/RES/70/1.

19

Ursula von der Leyen elnök pályázata során megfogalmazott politikai iránymutatásai a
következő, 2019 és 2024 közötti Európai Bizottság számára: „Ambiciózusabb Unió.
Programom Európa számára”, 9. o.
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31 Globális szinten az Unió elmarad más olyan fejlett gazdaságoktól, mint az Egyesült
Államok, Japán vagy Dél-Korea. A kutatás és a fejlesztés terén Kína rohamos tempóban
zárkózik fel (lásd: 5. ábra). A jelenlegi körülmények között, amikor a többi globális
szereplő fokozott versenyt folytat, az európai szemeszter keretében és azon túl is
többet kell tenni ezen a területen. Míg a tagállamok fenntartották a K+F-re fordított
közkiadásaik szintjét, az üzleti szektor lemaradt e kiadások terén, és ez az ágazat
rendelkezik a legnagyobb fejlődési potenciállal a jövőre nézve 20.

5. ábra. K+F kiadások az Unióban a GDP százalékában kifejezve, a többi
globális szereplőhöz képest
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Kína (Hong Kong nélkül)
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.

Az európai szemeszter hangsúlya áthelyezőben van a fenntartható
fejlesztési célokra

32 A Bizottság egy új („E”) melléklet bevezetésével kezdte nyomon követni, hogy a

nemzeti szakpolitikák milyen eredményeket értek el a fenntartható fejlesztési célok
szempontjából. Ez a melléklet az Eurostat fenntartható fejlesztési célokra vonatkozó
uniós mutatói alapján statisztikai értékelést ad a fenntartható fejlesztési célokkal
kapcsolatban a tagállamokban az elmúlt 5 évben megfigyelt trendekről. A Bizottság
20

Lásd: ESPC Strategic Notes, Európai Bizottság, 6/2015. szám, a 4. oldalon található 2. ábra.
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immár a fenntartható fejlesztési célokra vonatkozó országspecifikus ajánlásokat is
kibocsát. Ezekre a közelmúltban kiadott országspecifikus ajánlásokra ellenőrzési
munkánk nem terjedt ki.

33 Emellett kis számban olyan eseteket is találtunk, amikor az országjelentések a

jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre mutattak rá, például az igazságszolgáltatás
függetlenségére, a korrupcióra, az összeférhetetlenségre és a média szabadságára.
Ezek a példák jól szemléltetik, hogy az európai szemeszter hogyan járulhat hozzá a
jogállamisághoz.

Alacsony az aránya azoknak az országspecifikus ajánlásoknak,
amelyeket a tagállamok teljes vagy jelentős mértékben
végrehajtottak, és a Bizottság által végzett nyomon követés
nem mindig teljes körű
Az országspecifikus ajánlások több mint kétharmada esetében legalább
„némi előrelépés” volt tapasztalható a végrehajtás terén, de azoknak az
országspecifikus ajánlásoknak az aránya alacsony, amelyeket a
tagállamok teljes vagy jelentős mértékben végrehajtottak

34 A Bizottság CESAR néven belső adatbázist hozott létre, amely a különböző

főigazgatóságoknak az országspecifikus ajánlások végrehajtási szintjére vonatkozó
értékeléseit tartalmazza. A CESAR szerint a 2011 és 2017 közötti időszakban az
országspecifikus ajánlások 1,6%-át sorolták azon ajánlások kategóriájába, amelyeket a
kibocsátásukat követően egy éven belül „maradéktalanul végrehajtottak”, „jelentős
haladás” pedig 4,6%-uk esetében volt megfigyelhető (lásd: 6. ábra és
3. háttérmagyarázat). Az országspecifikus ajánlások döntő része a „némi haladás”
(50,9%) vagy a „korlátozott haladás” (35,5%), kategóriájába sorolható. Az
intézkedések, illetve a reformok nemzeti parlamentek általi vagy miniszteri határozat
útján történő elfogadása után az országspecifikus ajánlások gyakran a „némi haladás”
kategóriába kerülnek.
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6. ábra. Az országspecifikus ajánlások végrehajtási állapotának éves
értékelése
A 2011 és 2017 között elfogadott országspecifikus ajánlások
átfogó éves értékelése
4,4%

3,0% 1,6%

4,6%

Maradéktalanul végrehajtva
Jelentős haladás
Némi haladás

35,5%

Korlátozott haladás
Nincs haladás
50,9%

Nincs értékelve

Forrás: Európai Számvevőszék, Éves értékelés (2011–2017), a Bizottság CESAR-adatbázisa alapján.

35 Tény, hogy ez fontos lépést jelent az országspecifikus ajánlások teljesítése felé, a
Bizottság értékelése mégis helyesen véli úgy, hogy a tagállamok részéről még mindig
nagy mennyiségű munkára van szükség. Ez arra enged következtetni, hogy bár az
európai szemeszter jó koordinációs platformot biztosít az előrehaladás nyomon
követéséhez, a tagállamok nem hajtották végre kellő mértékben az országspecifikus
ajánlásokat a feltárt strukturális problémák kezeléséhez.

3. háttérmagyarázat
A Bizottság által meghatározott végrehajtási szintek
Az európai szemeszter elindításakor, 2011-ben az országspecifikus ajánlások
értékelése három értékelési kategória – „nincs haladás”, „részben végrehajtva”,
illetve „maradéktalanul végrehajtva” – szerint történt. Két szemeszterciklust
követően azonban az értékelési kategóriákat tovább pontosították és számukat
ötre emelték, a következők szerint: „nincs haladás”, „korlátozott haladás”, „némi
haladás”, „jelentős haladás”, „maradéktalanul végrehajtva”.
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A „némi haladás” kategóriája a következő esetekre alkalmazandó: a tagállam az
általa elfogadott intézkedésekkel részben eleget tett az országspecifikus
ajánlásnak; illetve eleget tesz az országspecifikus ajánlásnak, de az annak való
teljes körű megfeleléshez további munka szükséges, mivel az intézkedések közül
csak néhányat hajtottak végre. Például ha az intézkedést/intézkedéseket a
nemzeti parlament vagy miniszteri határozat útján elfogadták ugyan, de
hiányoznak a végrehajtási határozatok.
A „korlátozott haladás” kategóriájába az a tagállam sorolandó, amely bejelentett
bizonyos intézkedéseket, de ezek csak korlátozott mértékben tesznek eleget az
országspecifikus ajánlásnak; kormányzó vagy jogalkotó szervén belül előterjesztett
ugyan jogalkotási aktusokat, de ezeket még nem fogadták el, és számottevő
további nem jogalkotási munka szükséges az országspecifikus ajánlás
végrehajtásához; előterjesztett nem jogalkotási aktusokat, de ezeket nem
követték az országspecifikus ajánlásnak való megfeleléshez szükséges
intézkedések.

36 2017 májusában a Bizottság bevezette a többéves értékelést, amely egy hosszabb

időszakon keresztül tekinti át, hogy folyamatban van-e az országspecifikus ajánlások
végrehajtása. A többéves értékelés azokat az országspecifikus ajánlásokat veszi
számba, amelyekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk már több mint egy éve tart. A 2011
és 2018 közötti időszakra vonatkozó többéves értékelés alapján az derült ki, hogy az
országspecifikus ajánlások 9%-a volt „maradéktalanul végrehajtva”, „jelentős haladás”
pedig az ajánlások 17%-ára volt jellemző (lásd: 7. ábra).
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7. ábra. Az országspecifikus ajánlások végrehajtási állapotának többéves
értékelése
A 2011 és 2018 között elfogadott országspecifikus ajánlások
átfogó többéves értékelése
5,0%

9,0%

25,0%

17,0%
Maradéktalanul végrehajtva
Jelentős haladás
Némi haladás
Korlátozott haladás
Nincs haladás

44,0%

Forrás: Európai Számvevőszék, Többéves értékelés a Bizottság „2019. évi európai szemeszter:
országspecifikus ajánlások” (COM(2019) 500 final, 2019.6.5) című közleménye alapján.

37 Amennyiben a tagállam a megadott határidőn belül nem reagál megfelelően a

Tanács ajánlására, vagy ha kidolgozott szakpolitikái ellentétesek az ajánlással, a
Bizottság politikai figyelmeztetésben részesítheti 21. A Bizottságnak lehetősége van
arra, hogy ajánlásait erősítendő konkrét intézkedéseket helyezzen kilátásba arra az
esetre, ha a tagállamok nem hajtják végre az országspecifikus ajánlásokat 22. Az
ellenőrzött országspecifikus ajánlások mintája esetében a Bizottság nem javasolt
semmilyen konkrét intézkedést annak ellenére, hogy a tagállami szintű végrehajtás
lassúsága vagy részlegessége miatt számos országspecifikus ajánlás már évek óta
ismétlődött.

21

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 121. cikkének (4) bekezdése értelmében.

22

Az 1466/97/EK rendelet 2a. cikke (3) bekezdésének a) albekezdése értelmében.
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A Bizottság nem dokumentálta teljes körűen az országspecifikus
ajánlások végrehajtásának nyomon követését

38 Annak érdekében, hogy felmérjük a bizottsági jelentések alapjául szolgáló

monitoringfolyamat minőségét és megbízhatóságát, megvizsgáltuk a CESAR-ban
nyilvántartott információkat. Megállapítottuk, hogy az érintett főigazgatóságok a
mintánkban szereplő néhány esetben (202 többéves értékelésből 19 esetében) nem
dokumentálták értékeléseiket a CESAR-ban, vagy nem nyújtottak információkat az
országspecifikus ajánlások egyes részterületeire vonatkozóan (az ilyen részterületek
egy adott ajánlás különböző elemei). A CESAR hasznos eszköz az országspecifikus
ajánlások végrehajtásának nyomon követéséhez, de ahhoz, hogy a lehető legnagyobb
mértékben kiaknázható legyen, fontos az információk teljessége.

39 Arra irányuló áttekintésünkből, hogy a későbbi országjelentések és más bizottsági
jelentések nyomon követik-e az országspecifikus ajánlások végrehajtását, az derül ki,
hogy az országspecifikus ajánlások egyes részterületeit gyakran átcsoportosítják. Ez
megnehezíti az évek során elért haladási vagy a végrehajtási arányok
összehasonlítását.

40 A CESAR közzétételre nem alkalmas, belső adatbázis, a Bizottság pedig egy

többéves áttekintést tesz közzé, ám olyan konszolidált, nyilvánosan hozzáférhető
adatbázis nem létezik, amelyből könnyen le lehetne hívni az összes évre vonatkozó
országspecifikus ajánlásokat és a különböző évekre vonatkozó végrehajtási állapotukat.
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Az uniós költségvetési kiadások és az országspecifikus ajánlások
végrehajtása között nincs megfelelő kapcsolat

41 Az európai strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) vonatkozó közös

rendelkezések 23 értelmében ezen alapok felhasználását össze kell kapcsolni az európai
szemeszter célkitűzéseivel és különösen az országspecifikus ajánlásokkal. Egy a
Bizottság számára 2018-ban készített tanulmányból 24 kiderül, hogy az európai
strukturális és beruházási alapok milyen mértékben járultak hozzá az országspecifikus
ajánlások végrehajtásához (lásd: 4. háttérmagyarázat).

4. háttérmagyarázat
Kivonatok az esb-alapok által a 2012 és 2015 között kibocsátott
országspecifikus ajánlások végrehajtásához nyújtott támogatással
kapcsolatos főbb megállapításokból
o

Az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap keretében biztosított 281 milliárd
euróból mintegy 240 milliárd eurót különítettek el az alapok szempontjából
releváns országspecifikus ajánlásokra/strukturális problémákra. Más szóval
ezen alapok összes forrásának 85,1%-a járul hozzá az alap szempontjából
releváns országspecifikus ajánlások végrehajtásához, illetve az ilyen
strukturális problémák kezeléséhez (6.2.1. szakasz, 2. bekezdés, 124. o.).

o

A tagállamok esb-alapjaikból legkevesebb 38%-ot (pl. Németország), de akár
100%-ot is (pl. Lettország és Luxemburg) az országspecifikus ajánlások
végrehajtására fordítottak (6.2.1. szakasz, 5. bekezdés, 124. o.).

23

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 96. cikke.

24

Support of European Structural and Investment (ESI) Funds to the implementation of the
Country Specific Recommendations and to structural reforms in Member States, az Ismeri
Europa által a Bizottság számára készített jelentés, 2018.

32

o

A programozási dokumentumok és a strukturális reformok közötti
összefüggések általában többféleképpen értelmezhetőek és általánosak.
A partnerségi megállapodások és az operatív programok nem fejtik ki, hogy
az alapok hogyan fogják támogatni a reformok végrehajtását, céljait és
ütemezését (6.2.1. szakasz, 6. bekezdés, 124. o.).

o

A bizonyítékok arra utalnak, hogy az alapok támogatásait a strukturális
reformok szerinti igények kielégítésére fordítják, és azok hozzájárulnak az
országspecifikus ajánlások végrehajtásához. A bizonyítékok azonban nem
elegendőek annak értékeléséhez, hogy az eddigi beavatkozások megfelelőek
voltak-e, vagy hogy eredményeik hozzájárultak-e a szükséges változásokhoz
(6.2.2. szakasz, 4. bekezdés, 125. o.).

42 Olyan törekvések, hogy a strukturális reformok végrehajtását az uniós

költségvetésből származó pénzügyi ösztönzők révén támogassák, már az 1997-es
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat is jellemezték (a munkaerő-piaci
reformokkal kapcsolatban). A 2014–2020-as esb-alapok programozása során – előzetes
feltételrendszer, illetve célzott beruházás révén – minden vonatkozó országspecifikus
ajánlást figyelembe vettek. 2016 óta az országjelentések tájékoztatást nyújtanak arról
is, hogy az uniós költségvetés mennyiben járul hozzá a strukturális problémák
kezeléséhez. Mivel a végrehajtás jelenleg még folyamatban van, e beruházások
eredményeinek értékelése még időbe fog telni.
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43 A kohéziós politikai alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló

véleményünkben 25 ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan
lehetne eredményesebbé tenni a országspecifikus ajánlások végrehajtásához nyújtott
uniós költségvetés-támogatást. Elsősorban azt javasoltuk, hogy az országspecifikus
ajánlások a közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 15. cikkében javasolt
rendelkezések megfelelő alkalmazása érdekében legyenek világosak, egyértelműek és
operatív jellegűek. A közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 11. cikkének (2)
bekezdésével és 11. cikkének (4) bekezdésével kapcsolatban javasoltuk még, hogy a
Bizottság fogalmazzon meg a kapcsolódó országspecifikus ajánlásokkal összhangban
lévő kritériumok teljesítésének értékelésére vonatkozó rendelkezéseket.

44 2015 júliusában hozták létre a Strukturálisreform-támogató Szolgálatot (SRSS),

amely technikai segítséget nyújt a tagállamoknak strukturális reformjaik
megtervezéséhez és végrehajtásához. A Bizottság 2017-ben pénzügyi ösztönzők
bevezetését javasolta a strukturális reformok előmozdítása érdekében 26, 2018-ban
pedig a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben 25 milliárd eurót javasolt az új
reformtámogató program részeként. A Bizottság javaslata ellenőrzésünk idején
jogalkotási eljárás tárgyát képezte, és a javasolt reformtámogató program integrálása
előrelendíthette az országspecifikus ajánlások végrehajtásának ütemét.

25

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az
előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a
Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítására irányuló
európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatra irányuló, 6/2018. sz. számvevőszéki
vélemény 31–34. bekezdése és 4. ajánlása, valamint 36–39. bekezdése és 9. ajánlása.

26

„A gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről”, a Bizottság vitaanyaga, COM(2017)291,
2017.05.31., 24. o.
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Az országspecifikus ajánlások úgy irányulnak egyes releváns
kockázatokra, hogy nem adnak kellő magyarázatot arra, miért
kell bizonyos reformokat előnyben részesíteni másokkal
szemben
Az országspecifikus ajánlások és részterületeik száma 2015 óta csökken

45 Az országspecifikus ajánlások optimalizálásáról szóló 2015. évi bizottsági

határozat eredményeként a tagállamoknak adott országspecifikus ajánlások
részterületeinek átlagos száma a 2014. évi 20-ról 2019-re 12,5-re csökkent. Annak
ellenére, hogy az országspecifikus ajánlások számának csökkentése révén
célirányosabbá kívánták tenni azokat, az elmúlt években megfigyeltük, hogy az egyes
ajánlások számos, egymáshoz nem kapcsolódó szakpolitikai dimenzióra vonatkoznak,
vagy a szakpolitikák széles körét fedik le (lásd: 8. ábra, 5. háttérmagyarázat).

8. ábra. Az országspecifikus ajánlások, illetve részterületeik átlagos
száma tagállamonként, 2011–2019
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Forrás: Európai Számvevőszék, a CESAR alapján.
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5. háttérmagyarázat
Egymáshoz nem kapcsolódó kérdések a 2016. évi országspecifikus
ajánlások ellenőrzési mintájában (példák)
A Hollandiára vonatkozó 3. országspecifikus ajánlás a nyugdíjrendszer második
pillérének reformjára, az ingatlanpiac torzulásaira, a háztartások eladósodásának
túlzott mértékére és a jelzáloghitel-kamatok adóból való leírhatóságára irányul.
Az Olaszországra vonatkozó 2. országspecifikus ajánlás a közigazgatási reformokra,
a korrupció elleni küzdelemre és a polgári igazságszolgáltatási eljárások hosszára
vonatkozik.
A Magyarországra vonatkozó 2. országspecifikus ajánlás az ágazatspecifikus
adókat, az alacsony jövedelműekre vonatkozó adóéket, a közbeszerzések
átláthatóságát, a korrupcióellenes keretet és a szolgáltatási és kiskereskedelmi
ágazatra vonatkozó korlátozó szabályozásokat érinti.
A Finnországra vonatkozó 3. országspecifikus ajánlás a szolgáltatások és a
kiskereskedelem terén alkalmazott versenypolitikákra, a vállalkozói készségre és a
befektetési politikára, valamint az adminisztratív és szabályozási terhekre
vonatkozik.
A Belgiumra vonatkozó 2. országspecifikus ajánlás a bérnövekedéssel, az aktív
munkaerő-piaci politikákkal, az oktatással és szakképzéssel, valamint a migránsok
integrációjával kapcsolatos politikákra irányul.
Az Ausztriára vonatkozó 1. országspecifikus ajánlás a Stabilitási és Növekedési
Paktum középtávú költségvetési célkitűzés teljesítése érdekében elérendő
költségvetési céljaira, az egészségügyi és nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára,
valamint a kormányzat különböző szintjein fennálló költségvetési felelősségekre
irányul.

Az integrált iránymutatások a prioritások meghatározására szolgálnak,
végrehajtásukról azonban a Bizottság nem tesz jelentést

46 Megállapítottuk, hogy az éves növekedési jelentésben és az országspecifikus

ajánlásokban a tagállamoknak adott éves iránymutatásban meghatározott prioritások
általában foglalkoztak az átfogó gazdasági és politikai iránymutatásokkal és a
foglalkoztatási iránymutatásokkal (a továbbiakban együttesen: integrált
iránymutatások). Bár az országspecifikus ajánlások preambulumbekezdései
általánosságban megemlítik, az egyes országspecifikus ajánlások nem utalnak
előzetesen arra, hogy az éves növekedési jelentés és az integrált iránymutatások mely
prioritásaira irányulnak (lásd: 9. ábra).
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47 Noha azt a rendelet27 előírja, nem készült utólagos értékelés arról, hogy a

tagállamok az országspecifikus ajánlások és az összes vonatkozó nemzeti szakpolitika
végrehajtása során milyen mértékben foglalkoztak az integrált iránymutatásokban
meghatározott prioritásokkal. Egy ilyen utólagos értékelés értékes visszajelzést adna az
integrált iránymutatásokban meghatározott prioritások végrehajtásáról.

9. ábra. Az európai szemeszterben a különböző szinteken kitűzött célok
nem követhetőek nyomon egyértelműen, és nincs világosan
értelmezhető visszajelzés

Átfogó gazdaságpolitikai és
foglalkoztatási iránymutatások (BEPG
és EG) és az Európa 2020 stratégia
Éves növekedési jelentés (AGS),
a riasztási mechanizmus keretében
készült jelentés (AMR), közös
foglalkoztatási jelentés (JER)

Nem készül utólagos
jelentés arról, hogy az
országspecifikus jelentések
végrehajtása hogyan
eredményez előrelépést az
integrált iránymutatások és
az AGS-prioritások terén

Országjelentések (CR) és szolgálati
munkadokumentumok (SWD)

Országspecifikus ajánlások (CSR)

Az orszáspecifikus ajánlások
előzetesen nem nyomon
követhetők az AGS-prioritások
alapján és az AGS-prioritások
sem az integrált
iránymutatások alapján

Forrás: Európai Számvevőszék.

27

Az 1466/97/EK rendelet 2a. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja előírja az átfogó
gazdaságpolitikai iránymutatások végrehajtásának felügyeletét, valamint a
foglalkoztatáspolitikai iránymutatások végrehajtásának felügyeletét.
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Az országspecifikus ajánlások tükrözik az országjelentésekben
azonosított kockázatokat, de nem fejtik ki világosan, hogyan határozzák
meg a prioritásokat

48 Az országjelentések az egyes ország-munkacsoportok által feltárt főbb

makrogazdasági és strukturális kockázatokat és hiányosságokat mutatják be, valamint
beszámolnak a tagállamok által mérlegelt szakpolitikai intézkedésekről is. Ezek
általában szilárd alapot jelentenek az országspecifikus ajánlások megfogalmazásához.

49 Minden országspecifikus ajánlás elején szerepel egy preambulumbekezdés, amely
megindokolja, miért van szükség az ajánlásra. Az országspecifikus ajánlásokból vett
mintánk preambulumbekezdéseinek vizsgálata során a következőket állapítottuk meg:
a)

nem adnak magyarázatot sem az egyes kérdések közötti fontossági sorrend
logikájára, sem arra, hogy miért nem vesznek figyelembe bizonyos, az
országjelentésekben korábban szereplő kérdéseket, sem pedig arra, hogy miért
szüntetnek meg egyes, a korábbi években nem teljes mértékben végrehajtott
országspecifikus ajánlásokat;

b)

nem tesznek említést arról, hogy a tagállamok nemzeti reformprogramjukban
alátámasztanák az egyes reformok vagy ajánlások végrehajtásának szándékát vagy
elköteleznék magukat ez iránt;

c)

nem fejtik ki, hogy az országspecifikus ajánlások hogyan (egymással ellentétesen
vagy egymástól függően) hatnak egymásra.

50 Az országspecifikus ajánlásokra irányuló javaslatokat egy a Főtitkárság által

koordinált belső eljárás során, a tagállamokkal a különböző kérdésekről folytatott
eszmecseréket követően alakítják ki. Bár a Bizottság kiterjedt elemzést végez és
részletes megbeszéléseket folytat a tagállamokkal, nem tudtuk megállapítani, hogy
milyen kritériumok alapján kezeltek egyes kérdéseket prioritásként és vonták őket az
országspecifikus ajánlások hatálya alá, míg másokat nem. A javasolt országspecifikus
ajánlások kiválasztásának kritériumait és indokait nem dokumentálták egyértelműen.
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51 Az országspecifikus ajánlások megvalósíthatósága attól is függ, hogy reális-e a

végrehajtásukhoz rendelt határidő. A bizottsági iránymutatások szerint az elvárás az,
hogy az országspecifikus ajánlásokat 12–18 hónapon belül hajtsák végre, az egyes
országspecifikus ajánlások azonban nem határozzák meg pontosan, hogy a
tagállamoknak milyen határidőn belül kell eljárniuk. Megjegyeztük, hogy egyes
országspecifikus ajánlások végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, mint a szokásos
12–18 hónap, ami azt eredményezi, hogy egyes országspecifikus ajánlások több éven
keresztül ismétlődnek.

52 Az ajánlások megvalósíthatósága részben függhet attól is, hogy azok nemzeti

szintű végrehajtásához rendeltek-e kellő mértékű pénzügyi eszközt. Több esetben is
azt tapasztaltuk, hogy az ajánlások mellett nem határozták meg a végrehajtásukhoz
szükséges pénzügyi forrásokat (lásd: 6. háttérmagyarázat).

6. háttérmagyarázat
A mintában szereplő országokra vonatkozó olyan országspecifikus
ajánlások, amelyek nem határozzák meg a végrehajtásukhoz
szükséges pénzügyi eszközöket (példák)
A Belgiumra vonatkozó 2. sz. országspecifikus ajánlás esetében a Bizottság úgy
ítélte meg, hogy – az adót a munka tényezőjéről más összetevőkre áthelyezve –
elegendő forrás áll rendelkezésre az adóreform finanszírozásához. Ezt követően, a
tagállamokkal tartott kétoldalú találkozók során kiderült, hogy az adóreform
esetében a GDP körülbelül 1,5%-át kitevő finanszírozási rés áll fenn, ami az
erőforrások szempontjából kevésbé teszi megvalósíthatóvá a reformot.
A Finnországra vonatkozó, 2013. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokban a
legtöbb bejelentett reform nem volt kellően részletes ahhoz, hogy megfelelő
értékelés készülhessen, illetve hogy értelmezhető legyen azok hatása. Kevés olyan
eset volt, amikor az intézkedéseket a költségvetésre nézve megtakarításként vagy
költségként számszerűsítették.
A Hollandiára vonatkozó 2013. és 2015. évi országspecifikus ajánlások esetében
azt tapasztaltuk, hogy a nemzeti reformprogram nem tartalmazott észrevételeket
az ajánlások pénzügyi megvalósíthatóságáról.
Ami Magyarországot illeti, a nemzeti reformprogramban nem találtunk említést az
országspecifikus ajánlások megvalósíthatóságáról, sem pénzügyi, sem más
tekintetben.
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A nemzeti reformprogramok nem mindig adnak visszajelzést az uniós
kiemelt célokról, illetve arról, hogy miként vonták be a nemzeti
érdekelteket

53 A rendelet értelmében minden tagállamnak nemzeti reformprogramot, valamint

stabilitási és konvergenciaprogramot kell benyújtania, a Bizottságnak pedig mindkettőt
értékelnie kell 28. Amint az az országspecifikus ajánlások preambulumbekezdéseiben is
szerepel, a Bizottság ezen ajánlások véglegesítése előtt áttekinti a benyújtott
dokumentumokat. Megállapítottuk azonban, hogy a Bizottság nem értékelte az
országspecifikus ajánlások tagállamok által jelentett végrehajtási arányát, illetve azt,
hogy a tagállamok hogyan szándékoznak kezelni a fontos gazdasági és foglalkoztatási
nehézségeket és az Európa 2020 céljaitól való elmaradást.

54 Továbbá a helyi és a regionális hatóságoknak az európai szemeszterbe – és ezen

belül a nemzeti reformprogramok kialakításába és végrehajtásába – való bevonása
nem volt kötelező, és a tagállamok nem is foglalkoztak formálisan ennek
megszervezésével. A helyi és a regionális hatóságok nem minősülnek partnereknek a
folyamat során, noha az országspecifikus ajánlások jelentős része nem hajtható teljes
körűen végre e szereplők aktív szerepvállalása nélkül. E hatóságok felelősek például a
közszféra beruházásainak több mint a feléért az Unióban 29. A Bizottság azonban
általában nem tett észrevételt a helyi és a regionális hatóságokkal és egyéb érdekelt
felekkel való konzultáció hiánya miatt.

55 Emellett a 2014-ben és 2016-ban benyújtott nemzeti reformprogramok

áttekintése során olyan eseteket is találtunk, amikor azokban nem szerepelt a
Bizottság iránymutatása szerinti információ (lásd: 7. háttérmagyarázat).

28

Az 1466/97/EU rendelet 2a. cikke (2) bekezdésének d) pontja.

29

A Régiók Európai Bizottságának véleménye az európai szemeszter irányításának javításáról:
a helyi és regionális önkormányzatok bevonására vonatkozó magatartási kódex,
123. plenáris ülés, 2017. május 11–12.
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7. háttérmagyarázat
Olyan nemzeti reformprogramok, amelyek nem adnak a bizottsági
iránymutatásoknak megfelelő visszajelzést (példák)
Megállapításunk szerint a nemzeti reformprogramokban javasolt intézkedések
nem kapcsolódtak az éves növekedési jelentésben vagy az integrált
iránymutatásokban meghatározott prioritásokhoz (pl. Ausztria, Belgium,
Magyarország, Hollandia és Finnország 2014. és 2016. évi nemzeti
reformprogramja, valamint Olaszország 2016. évi nemzeti reformprogramja).
Az is előfordult, hogy az éves növekedési jelentésben szereplő, valamely
tagállamra vonatkozó egyes prioritásokat maga a nemzeti reformprogram nem
vett figyelembe (pl. Olaszország 2016. évi nemzeti reformprogramja egyáltalán
nem tér ki olyan fontos kérdésekre, mint a beruházások újraindítása, a digitális
menetrend vagy a rugalmas biztonság).
Azt tapasztaltuk, hogy a mintánkban szereplő nemzeti reformprogramok
hiányosak a tekintetben, hogy a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a fő
nehézségekről és az ezekre adott stratégiai válaszokról a bevezető szakaszban nem
számolnak be világos és összegző formában (noha azt előírja az iránymutatás), és
ezeket a kérdéseket általában csak a fő szövegrész tárgyalja (pl. Magyarország
(2014, 2016), Hollandia (2016)).

56 Ellenőrzésünk során nem találtunk olyan nyilvántartást, amely dokumentálná a

nemzeti reformprogramok Bizottság általi értékelését. A Bizottság emellett nem ad
hivatalos írásbeli visszajelzést a tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaikban észlelt
hiányos információkról.
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Következtetések és ajánlások
57 Az európai szemeszter egy olyan fontos szakpolitikai koordinációs folyamat,

amely minden tagállamról alapos éves gazdasági elemzést nyújt, valamint az egyes
országokra vonatkozó uniós gazdaság- és szociálpolitikai iránymutatásokat, éves
prioritásokat és országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg. A költségvetési, gazdasági,
szociális és fenntarthatósági politika dimenzióinak és a kapcsolódó eljárásoknak széles
körét öleli fel.

58 A Bizottság átfogó vizsgálódás után saját megítélése alapján – véleményünk

szerint megfelelően – meghatározza, hogy általában véve melyek a legfontosabb
kihívások az egyes tagállamokban. Megállapításunk szerint noha az Unió és a
tagállamok széleskörű munkát végeznek a koordinációs folyamat keretében, a
tagállamokban mégis alacsony a teljes vagy jelentős mértékben végrehajtott
országspecifikus ajánlások aránya. Azt is megállapítottuk, hogy a Bizottság nem
használta fel a rendelet értelmében alkalmazható valamennyi rendelkezést az
országspecifikus ajánlások szigorítására olyankor, ha egyes ajánlások tekintetében több
éven keresztül nem történt jelentős előrelépés.

59 Az Európa 2020 stratégia céljaihoz mérten az elért eredmények az Unió egészére

nézve általában pozitívak, az egyes tagállamokban pedig vegyesek. Az Unió szintjén a
nyolc célkitűzésből hat – a foglalkoztatás területén egy, az energiaügy területén három,
az oktatás területén pedig kettő – minden valószínűség szerint megvalósul 2020-ra, a
szegénység enyhítése és a K+F területén kitűzött célok azonban nem. Megállapításunk
szerint ugyanakkor a Bizottság az országspecifikus ajánlásokban nem sürgette
kellőképpen a fellépést azon tagállamok esetében, amelyek e területeken nem
közeledtek céljaikhoz (lásd: 21–31. bekezdés). Fontos fejlemény a jövőre nézve, hogy
az európai szemeszter keretében immár a környezeti fenntarthatósággal és a
jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket is figyelembe veszik (lásd: 32–33. bekezdés).

42

1. ajánlás. Az európai szemeszter folyamatában kerüljön nagy
hangsúly a szociális és a kutatási dimenzióra
A Számvevőszék javasolja a Bizottságnak, hogy összpontosítson az alábbiakra:
a)

a szegénység enyhítése az európai szemeszter keretében: a közvetlenül a
szegénység csökkentését célzó, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos
országspecifikus ajánlások kiegyensúlyozott kombinációja révén;

b)

kutatás és fejlesztés: országspecifikus ajánlások kiadása minden olyan tagállam
számára, amely e tekintetben nem ért el előrelépést;

Határidő: A 2021. évi országjelentésektől kezdve

60 Néhány tagállam nem hajtotta végre teljes mértékben az országspecifikus

ajánlásokat. A többéves értékelés azt mutatja, hogy a tagállamok a 2011 és 2018
közötti időszakban az országspecifikus ajánlások 26%-át jelentős mértékben vagy teljes
mértékben végrehajtották. A tagállamok nem törekedtek eléggé a teljes körű
végrehajtásra az országspecifikus ajánlások azon mintegy 44%-ának az esetében, ahol
már történt némi előrelépés. Az országspecifikus ajánlások végrehajtásának többéves
értékelése jobb képet ad, mint az éves értékelések, mivel a végrehajtást az
országspecifikus ajánlás kiadását követő összes évre nézve méri fel. Mindazonáltal a
Bizottság nem használta ki kellőképpen hatáskörét arra, hogy konkrét intézkedéseket
javasoljon azon tagállamoknak, amelyek nem tesznek eleget az országspecifikus
ajánlásoknak (lásd: 34–37. bekezdés).

61 Megvizsgáltuk az országspecifikus ajánlások végrehajtásának nyomon követésére

használt CESAR adatbázist is. Néhány, a mintánkban szereplő esetben (202-ből 19)
egyes főigazgatóságok nem dokumentálták értékeléseiket az adatbázisban. Az
adatbázis jobban használható lenne, ha a benne lévő információk teljesek lennének. Az
országspecifikus ajánlások gyakori átcsoportosítása miatt egy adott ajánlás, illetve
annak egyes részterületei az évek során egyre kevésbé követhetők nyomon
(lásd: 38–40. bekezdés).
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2. ajánlás. Az országspecifikus ajánlások végrehajtása és
nyomon követése legyen szigorúbb
Javasoljuk, hogy a Bizottság:
a)

gondoskodjon arról, hogy valamennyi érintett főigazgatóság dokumentálja
értékelését a CESAR-ban;

b)

hozzon létre egy, az összes országspecifikus ajánlást és azok végrehajtásának
állapotát tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető többéves adatbázist;

c)

mérlegelje konkrét intézkedések ajánlását azokban az esetekben, amikor a
tagállamok nem tesznek eleget a korábbi években kapott iránymutatásoknak (az
1466/97/EK rendelet 2a. cikke (3) bekezdésének a) pontja);

Határidő: Az a) és a c) rész esetében 2021-től, a b) rész esetében 2022-től kezdődően

62 Az országjelentések pontosan leírják a tagállamokban feltárt kockázatokat és

hiányosságokat, és átfogóan beszámolnak a tagállamok által mérlegelt szakpolitikai
intézkedésekről. Ezek a dokumentumok képezik általában az országspecifikus ajánlások
kiválasztásának és megfogalmazásának az alapját, de a reformokat támogató uniós
források felhasználása és az országspecifikus ajánlások nem kapcsolódnak össze
kellően szorosan (lásd: 29. és 41–44. bekezdés).

3. ajánlás. Legyen szorosabb az uniós alapok és az
országspecifikus ajánlások közötti kapcsolat
A Bizottság tegye szorosabbá a tagállami reformfolyamatokat támogató uniós alapok
és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolatot. Az országspecifikus ajánlásokat
figyelembe kell venni a költségvetési folyamatok különböző szakaszaiban.
Határidő: A 2021. évi országjelentésektől kezdve

63 Megállapításunk szerint az európai szemeszter keretében a Bizottság megfelelő

koordinációt végez ahhoz, hogy az országjelentésekben és az országspecifikus
ajánlásokban azonosíthatóak legyenek a releváns kockázatok. Az országspecifikus
ajánlások általában foglalkoznak az éves növekedési jelentésben és az integrált
iránymutatásokban meghatározott prioritásokkal; bizonyos esetekben azonban
egymással össze nem függő kérdések halmazából álltak, és rendszerint nem
tartalmaztak egyértelmű határidőket és költségeket. Az országspecifikus ajánlások az
országjelentésekben azonosított kockázatokat tükrözik, de nem fejtik ki eléggé, hogyan
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határozzák meg a prioritásokat. Az európai szemeszter eredményessége attól is függ,
hogy a tagállamok milyen mértékben vállalnak felelősséget és mennyire elkötelezettek
az országspecifikus ajánlások észszerű időn belüli végrehajtása iránt
(lásd: 45–52. bekezdés).

4. ajánlás. Javítsák az országspecifikus ajánlások
megfogalmazását
A Bizottság biztosítsa, hogy az egyes országspecifikus ajánlások egyszerre egy közös
politikai problémával foglalkozzanak, mérhető célokat és reális (éves vagy többéves)
időkeretet tartalmazzanak, és teljes körűen dokumentált indokolást nyújtsanak arról,
hogy az adott kérdés miért élvez prioritást az országspecifikus ajánlásokba fel nem vett
egyéb kérdésekkel szemben.
Határidő: A 2021. évi országjelentésektől kezdve

64 Megállapítottuk, hogy a nemzeti reformprogramok gyakran nem fűznek

magyarázatot a hatóságok által tervezett intézkedések pontos tartalmához, várt
ütemezéséhez, a végrehajtás mérföldköveihez és költség-, illetve hatásbecsléséhez.
Ezek gyakran csak igen általános formában kerülnek bemutatásra. Noha a rendelet
előírja a Bizottság számára a nemzeti reformprogramok értékelését, megállapítottuk,
hogy a Bizottság nem dokumentálta a nemzeti reformprogramok minőségére és
teljességére irányuló értékelését (lásd: 53–56. bekezdés).

5. ajánlás. A nemzeti reformprogramok értékelése legyen
egyértelmű
Javasoljuk, hogy a Bizottság:
a)

a nemzeti reformprogramokról kiadott iránymutatásában írja elő az uniós szinten
meghatározott prioritásokra és célokra adott tagállami szakpolitikai válaszok
feltérképezését, valamint annak egyértelmű leírását, hogy a tagállamok hogyan
kívánják végrehajtani az egyes országspecifikus ajánlásokat, tájékoztatást adva a
határidőkről és a költségekről is;

b)

dokumentálja a nemzeti reformprogramokban szereplő információk minőségére
és teljességére irányuló értékelését, és ha az információk hiányosak, kérjen
további tájékoztatást.

Határidő: A 2021. évi nemzeti reformprogramoktól kezdve
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A jelentést 2020. június 30-i luxembourgi ülésén fogadta el az Alex BRENNINKMEIJER
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök
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Mellékletek
I. melléklet. A gazdaságpolitikai koordináció alakulása 1993 óta
2010. november
Az európai szemeszer
elindítása

1999. január 1.
Az SNP korrekciós ágának hatálybalépése
2009. december 1.
A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése

1998. július 1.
Az SNP prevenciós ág ának hatálybalépése
2000. március 23.
Lisszaboni stratégia

1997. november 1.
Európai foglalkoztatási
stratégia

1992

1994

1995

1996

1997

1998

2013. május 31.
A kettes csomag
hatálybalépése

2015. augusztus 23.
Az Unió helyzetéről
szóló beszéd

2005. június 27.
A SNP módosításai

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2011. november 16. 2013. május 21.
Hatos csomag
Kettes csomag

2007. december 13.
Lisszaboni Szerződés

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2016. május 20.
A 2017–2020-as SRSP
hatálybalépése
2017. szeptember 13.
Az Unió helyzetéről
szóló beszéd

2016. szeptember 15.
Az Unió helyzetéről
szóló beszéd

2011. március 25. 2012. március 2.
Euró Plusz Paktum
TSCG

1997. július7.
Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP)

1993

2011. december 13.
A hatos csomag
hatálybalépése

2010. március 3.
Európa 2020

1993. november 7.
A MaastrichtI Szerződés hatálybalépése
1992. február 7.
MaastrichtI Szerződés

Európai szemeszter

2013. január 1.
A g azdasági és monetáris unióbeli stabilitásról,
koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (TSCG)
hatálybalépése

2013

2016. május 17.
SRSP (2017–2020)

2014

2015

2016

2017

Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások
Foglalkoztatási iránymutatások

1993. december 22.

2011. július 12.

1997. december 15.
Országspecifikus iránymutatások

Országspecifikus ajánlások

Euróövezeti iránymutatások

1998. július 6.

Euróövezeti ajánlások
2011. június 8.

2003. június 26.
Közös foglalkoztatási jelentéstervezet (DJER)
1997. október 1.
Nemzeti cselekvési tervek (foglalkoztatás)
1998. március

Jelmagyarázat
1998. június

Szerződések és másodlagos jogszabályok

A stabilitási és konvergenciaprogramok bizottsági értékelése

A s zerz ődések és a más odlagos jogs zabályok hatálybalépése
Iránymutatások és aján lások

Nemzeti reformprogramok
2005. október
Stabilitási és konvergenciaprogramok

1998. szeptember

Stratégiák

A s tabilitási és konvergenciap rogramokról szóló b izottsági s zolgálati
mu nkadoku mentumok
A nemzeti reformprogramokról szóló szolgálati
munkadokumentumok

2011. június 8.

Az Unió helyz etéről szóló bes zéd
Kormán yközi megállap odás és szerződés

2015. május 27.
Éves növekedési jelentés

Az európai s zemeszterrel bevezetett új elemek

2011. január 12.

2012. május 30.

Forrás: Európai Számvevőszék.

AMR-jelentés

2012. február 14.
IDR-vizsgálatok
2015. március 26.
Országjelentések
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II. melléklet. Az európai szemeszter folyamatának főbb elemei 2015 óta
Együttes foglalkoztatási jelentés (JER)
A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés (AMR),
Beruházási és egyéb, gazdasági és szociális reformmal
kapcsolatos jelentések

Az országjelentéseknek és a nemzeti reformprogramoknak
figyelembe kell venniük az uniós iránymutatásokat
Átfogó
gazdaságpolitikai
iránymutatások

Foglalkoztatási
iránymutatások

Éves növekedési
jelentés
(AGS)

Európa 2020 stratégia
A Bizottság ötéves
prioritásokról és más
szakpolitikai
prioritásokról szóló
bejelentései

Bizottsági
országjelentések (CR),
beleértve a részletes
vizsgálatokat (IDR)
tartalmazó
országjelentéseket

Tagállami
nemzeti
reformprogramok
(NRP)

Az országspecifikus ajánlásokhoz felhasznált adatok

A Bizottság országspecifikus
ajánlásokat fogalmaz meg

Éves ciklus

Tízéves cíklus
Ötéves cíklus és

éves nyilatkozatok
Többéves
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások,
éves ciklusú foglalkoztatási iránymutatások

Tagállami jelentés
az előző év országspecifikus ajánlásainak
végrehajtásáról és
az Európa 2020 stratégia célértékei felé tett
előrelépésekről

A Tanács elfogadja az
országspecifikus
ajánlásokat

A tagállamok
visszajelzése az
országspecifikus
ajánlások
végrehajtásáról

Bizottsági monitoring

Forrás: Európai Számvevőszék.
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III. melléklet. Az európai szemeszter menetrendje – főbb változások a 2011 és 2018 közötti időszakban
ŐSZ

Ciklus
2011
2012

TÉL


Őszi csomag
(beleértve az AGS-t
és a JER-t is)

AMR

2014
2015
2016
2017
2018

IDR



2013

IDR
Őszi csomag (része
az AGS, az AMR és
a JER is)

TAVASZ



SWD
(az SKP és az NRP
értékelése)


SKP és NRP


Az euróövezetre
vonatkozó
ajánlások

Az euróövezetről
szóló SWD

Országjelentések
(része az IDR is)

SWD
(az SKP értékelése)

Megjegyzések:








NYÁR

AGS

Az AGS az őszi csomagban szerepel, 2011 után 2012-ben januárról novemberre tevődik át
Az AMR az őszi csomagban szerepel, 2012-ben februárról novemberre tevődik át
Az IDR 2012 után 2013-ban áprilisról február-márciusra tevődik át
2015-ben az IDR a (február-márciusban közzétett) országjelentés része lesz
Az NRP-ről szóló SWD-értékelés az országjelentések részévé válik és 2014 után 2015-ben májusról február-márciusra tevődik át
Az euróövezetre vonatkozó ajánlások 2015 után 2016-ban májusról novemberre tevődnek át

Forrás: Európai Számvevőszék.

Országspecifikus
ajánlások
tervezetei
(Bizottság)

Az euróövezetre
vonatkozó
ajánlások



Végleges
országspecifikus
ajánlások (Európai
Tanács)
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IV. melléklet. Tagállamok kiválasztása az ellenőrzési mintához

01 Az európai szemeszterrel kapcsolatos eljárások ellenőrzése során hat (öt

euróövezeti és egy azon kívüli) tagállamra összpontosítottunk. Az SNP prevenciós ágára
irányuló ellenőrzésünk során ugyanezt a mintát használtuk.

02 Az ellenőrzés hatóköréből kizártuk azokat a tagállamokat, amelyek az ellenőrzött

időszak során mindvégig túlzotthiány-eljárás alatt álltak vagy kiigazítási programban
vettek részt, valamint azokat, amelyekkel már foglalkoztunk a túlzotthiány-eljárásról,
Görögországról vagy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásról
(MIP) szóló ellenőrzéseink keretében (kivéve: Olaszország30). A fennmaradó tagállamok
közül azokat válogattuk ki, amelyek hosszabb időt töltöttek a korrekciós ágban,
amelyek strukturális egyenlege a közelmúltban romlásnak indult, illetve amelyek a
leginkább el voltak maradva középtávú költségvetési céljuktól (lásd: 1. táblázat).

30

Olaszország esetében 2013 júniusában zárult le a túlzotthiány-eljárás, az ez előtti időszak
egy része a túlzotthiány-eljárásról szóló számvevőszéki jelentés tárgyát képezte. Az országot
részben az Unióban végbemenő makrogazdasági fejlemények szempontjából való
fontossága miatt, részben pedig amiatt vettük be a mintába, mert a prevenciós ágban
nagymértékben alkalmazza a rugalmassági rendelkezéseket.
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1. táblázat. Tagállamok kiválasztása az ellenőrzési mintához
A tagállamoknak az európai szemeszter keretében végzett ellenőrzésekhez vett mintába való beválogatása során alkalmazott kritériumok és választások elemzése

EMU

Strukturális egyenleg (SB)

Tagállam

Megjegyzések

A középtávú költségvetési céltól (MTO) való távolság
(SBt-1 – MTOt)*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bel gi um

-4,03

-3,42

-2,73

-2,85

-2,48

-2,10

el l enőrzés

És ztors zá g
Írors zá g

0,27

-0,10

-0,40

0,31

0,31

0,18

cél t

-7,52

-6,45

-4,32

-3,22

-2,99

-2,15

Lettors zá g

-1,26

-0,03

-0,94

-1,76

-2,09

-1,85

-1,19

-0,26

Li tvá ni a

-3,59

-2,60

-2,27

-1,42

-1,20

-1,43

-2,29

-2,59

Luxemburg

1,38

2,47

2,06

2,15

0,71

0,90

0,00

0,88

Hol l a ndi a

-3,58

-2,26

-0,94

-0,53

-1,07

-1,40

-3,03

Aus ztri a

-2,53

-1,82

-1,24

-0,67

-0,59

-1,01

Preventív á gba n cs a k 2016-ba n
2013–2014-ben tel jes ítette a középtá vú
köl ts égvetés i cél t
2015–2016-ba n tel jes ítette a középtá vú
köl ts égvetés i cél t
Mi ndvégi g tel jes íti a középtá vú köl ts égvetés i
cél t
Az európa i s zemes zter keretében végzett
el l enőrzés (1 évvel tová bb túl zotthi á ny-el já rá s
a l a tt, mi nt LT és LV)
Az európa i s zemes zter keretében végzett
el l enőrzés (1 évvel tová bb túl zotthi á ny-el já rá s
a l a tt, mi nt LT és LV)

Portugá l i a

-6,22

-3,09

-2,50

-1,37

-1,82

-2,33

Mi ndvégi g túl zotthi á ny-el já rá s a l a tt

Szl ová ki a

-4,11

-3,56

-1,69

-2,05

-2,06

-2,04

Fi nnors zá g

-0,85

-1,14

-0,98

-1,75

-1,75

-1,52

Ál l a ma dós s á g mi ndvégi g a GDP 60%-a a l a tt
Az európa i s zemes zter keretében végzett
el l enőrzés

Dá ni a

-0,50

0,04

-0,18

0,56

-2,26

-1,36

Kevés bé ta rtós és a l a cs onya bb hi á ny/a dós s á g,
mi nt HU

Horvá tors zá g

n.a .

n.a .

-3,57

-3,85

-3,49

-3,84

Ma gya rors zá g

-4,52

-1,44

-1,47

-2,50

-2,35

-2,63

Euróövezet

Euróövezeten
kívüli
Lengyel ors zá g
tagállamok

2013–2016-ba n túl zotthi á ny-el já rá s a l a tt
Az európa i s zemes zter keretében végzett
el l enőrzés
Kevés bé ta rtós és a l a cs onya bb hi á ny/a dós s á g,
mi nt HU
Kevés bé ta rtós és a l a cs onya bb hi á ny/a dós s á g,
mi nt HU
Mi ndvégi g tel jes íti a középtá vú köl ts égvetés i
cél t

2011

2012

2013

2014

2015

2016**

-4,61

-4,78

-4,17

-3,48

-3,60

-3,23

0,17

0,27

-0,10

-0,40

0,31

0,31

-8,83

-7,52

-6,45

-4,32

-3,22

-2,99

0,97

0,06

-0,76

-1,09

-1,60

-1,27

-0,42

-0,20

1,97

1,56

1,65

0,21

-3,08

-1,76

-0,44

-0,03

-0,57

-2,76

-2,08

-1,37

-0,79

-0,22

-0,14

-7,60

-5,72

-2,59

-2,00

-0,87

-1,32

-6,65

-3,61

-3,06

-1,19

-1,55

-1,56

-0,61

-0,35

-0,64

-0,48

-1,25

-1,25

-0,22

0,00

0,54

0,32

1,06

-1,76

n.a .

n.a .

-4,08

-3,57

-3,85

-3,49

-1,88

-2,82

0,26

0,23

-0,80

-0,65

-7,26

-5,07

-3,04

-2,44

-1,65

-2,01

-4,59

-1,98

-1,01

-0,07

0,37

0,22

1,77

1,00

1,10

0,81

0,18

-0,04
-3,23

-6,07

-4,04

-3,44

-2,65

-3,01

-2,65

Romá ni a

-2,98

-2,01

-1,07

-0,63

-0,78

-2,74

Svédors zá g

0,00

0,10

-0,19

-0,82

-1,04

-0,96

Egyes ül t Ki rá l ys á g

-5,84

-6,56

-4,55

-5,15

-4,48

-3,30

Mi ndvégi g túl zotthi á ny-el já rá s a l a tt

-6,00

-4,59

-5,31

-3,30

-3,90

Németors zá g

-1,34

-0,12

0,27

0,82

0,92

0,71

Túl zotthi á ny-el já rá s

-1,68

-0,84

0,38

0,77

1,32

1,42

Görögors zá g

-6,40

-0,43

1,98

0,57

-1,13

-0,27

Görögors zá gra i rá nyul ó el l enőrzés

-9,65

-5,90

0,07

2,48

1,07

-0,63

Spa nyol ors zá g

-6,17

-3,35

-1,90

-1,80

-2,53

-2,61

MIP

-7,04

-6,17

-3,35

-1,90

-1,80

-2,53

Fra nci a ors zá g

-5,09

-4,26

-3,53

-2,79

-2,74

-2,39

EDP/MIP

-5,50

-4,69

-3,86

-3,13

-2,39

-2,34

Ol a s zors zá g

-3,27

-1,28

-0,87

-1,06

-0,98

-1,50

EDP

-3,27

-3,27

-1,28

-0,87

-1,06

-0,98

Ci prus

-5,50

-5,14

-1,69

2,02

0,35

0,22

EDP

-5,06

-5,50

-5,14

-1,69

2,02

0,35

Má l ta

-2,78

-3,65

-2,47

-2,39

-2,09

-1,65

EDP

-4,02

-2,78

-3,65

-2,47

-2,39

-2,09

-2,48

MIP

-2,13

A Számvevőszék egyéb ellenőrzései

Már
ellenőrzött

Szl ovéni a

-4,79

-2,13

-2,16

-2,16

-2,75

Bul gá ri a

-1,87

-0,48

-0,76

-2,48

-2,56

-2,43

MIP

-1,51

-0,87

0,52

0,24

-1,48

-1,56

Cs ehors zá g

-2,63

-1,48

0,08

-0,78

-1,96

-1,42

EDP

-3,06

-1,63

-0,48

1,08

0,22

-0,96

-2,75

-2,69

Forrás: A Bizottság adatai (preventív ág – 2015. őszi előrejelzés)
* MTO-tól va l ó tá vol s á g (nega tív = MTO a l a tti SB, pozi tív = MTO fel etti SB)

** Előrejelzett adatok alapján
Prevenciós ágban
A 2015. decemberi bizottsági értékelés szerint nem éri el MTO-ját
Szerepelt a Számvevőszék MIP-eljárással kapcsolatos ellenőrzési mintájában
Szerepelt a Számvevőszék túlzotthiány-eljárással kapcsolatos ellenőrzési mintájában
Szerepelt a Számvevőszék Görögországgal kapcsolatos ellenőrzési mintájában
Szerepelt a Számvevőszék európai szemeszterrel kapcsolatos ellenőrzési mintájában

-4,55

-4,79

-2,69
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V. melléklet. Az Európa 2020 elsődleges mutatói az EU-28 országaira nézve
Téma

Kiemelt mutató
Foglalkoztatási arány, 20–64 éves korcsoport, összesen (a népesség %-a)
Foglalkoztatás
• Foglalkoztatási arány, 20–64 éves korcsoport, nők (a népesség %-a)
• Foglalkoztatási arány, 20–64 éves korcsoport, férfiak (a népesség %-a)
Kutatás-fejlesztésre fordított bruttó hazai kiadások (¹) (a GDP %-ában)
• Üzleti vállalkozás
K+F
• Kormányzat
• Felsőoktatás
• Magán nonprofit
Üvegházhatásúgáz-kibocsátások (²) (Index 1990 = 100)
Éghajlatváltozás A megújuló energiaforrások részaránya a bruttó végső energiafogyasztásban (%)
Elsődleges energiafogyasztás (millió tonna olajegyenérték)
és energia
Végső energiafogyasztás (millió tonna olajegyenérték)
Az oktatást és a képzést korán elhagyók, összesen (³) (a 18–24 éves népesség %-a)
• Az oktatást és a képzést korán elhagyók, nők (³) (a 18–24 éves népesség %-a)
• Az oktatást és a képzést korán elhagyók, férfiak (³) (a 18–24 éves népesség %-a)
Oktatás
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők, összesen (³) (a 30–34 éves népesség %-a)
• Felsőfokú végzettséggel rendelkezők, nők (³) (a 30–34 éves népesség %-a)
• Felsőfokú végzettséggel rendelkezők, férfiak (³) (a 30–34 éves népesség %-a)
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett személyek, EU-27
(⁴)(⁷) (millió)
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett személyek, EU-28
(⁴)(⁷) (millió)
Szegénység és
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett személyek, EU-28
társadalmi
(⁴)(⁶)(⁷) (a népesség %-a)
• Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő személyek, EU-28 (⁶)(⁷) (a
kirekesztés
0–59 éves népesség %-a)
• A szociális transzfereket követően a szegénység kockázatának kitettek száma, EU28 (⁶)(⁷) (a népesség %-a)
• Súlyos anyagi nélkülözésben élők, EU-28 (⁶)(⁷) (a népesség %-a)

2008
70,30
62,80
77,90
1,84
1,16
0,24
0,42
0,02
90,60
11,10
1 693,00
1 180,00
14,70
12,70
16,70
31,20
34,30
28,00

2009
69,00
62,30
75,70
1,94
1,19
0,26
0,46
0,02
83,80
11,90
1 595,00
1 108,00
14,20
12,30
16,10
32,30
35,70
28,90

2010
68,50
62,00
75,00
1,93
1,19
0,25
0,47
0,02
85,70
12,50
1 654,00
1 160,00
13,90
11,90
15,80
33,60
37,20
30,00

2011
68,60
62,20
75,00
1,97
1,24
0,25
0,46
0,02
83,00
13,10
1 593,00
1 105,00
13,40
11,50
15,30
34,80
38,60
31,00

2012
68,40
62,40
74,60
2,01
1,27
0,25
0,47
0,02
82,10
14,40
1 585,00
1 106,00
12,70
10,90
14,50
36,00
40,20
31,80

2013
68,40
62,60
74,30
2,02
1,28
0,25
0,47
0,02
80,40
15,20
1 571,00
1 108,00
11,90
10,20
13,60
37,10
41,40
32,80

2014
69,20
63,50
75,00
2,03
1,30
0,24
0,47
0,02
77,50
16,20
1 511,00
1 066,00
11,20
9,60
12,70
38,00
42,30
33,60

2015
70,10
64,30
75,90
2,04
1,31
0,24
0,47
0,02
78,10
16,70
1 537,00
1 088,00
11,00
9,50
12,40
38,70
43,40
34,00

2016
71,10
65,30
76,90
2,04
1,32
0,23
0,47
0,02
77,80
17,00
1 547,00
1 110,00
10,70
9,20
12,20
39,20
43,90
34,40

2017
72,20
66,50
78,00
2,06
1,36
0,23
0,46
0,02
78,30
17,50
1 562,00
1 123,00
10,60
8,90
12,10
39,90
44,90
34,90

2018
73,20
67,40
79,00
2,12
1,41
0,23
0,46
0,02
:
:
:
:
10,60
8,90
12,20
40,70
45,80
35,70

Cél
75,00
:
:
3,00
:
:
:
:
80,00
20,00
1 483,00
1 086,00
<10,00
:
:
>=40,00
:
:

116,10

114,50

117,00

119,60

122,20

121,60

120,80

117,80

116,90

111,84

109,23

96,10

:

:

:

121,00

123,60

122,80

122,00

119,00

118,10

113,00

:

:

23,70

23,30

23,70

24,30

24,70

24,60

24,40

23,80

23,50

22,40

:

:

9,20

9,10

10,10

10,40

10,50

11,00

11,30

10,70

10,50

9,50

:

:

16,60

16,40

16,50

16,80

16,80

16,70

17,20

17,30

17,30

16,90

:

:

8,50

8,20

8,40

8,90

9,90

9,60

8,90

8,10

7,50

6,60

6,00

:
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Megjegyzések:
1)
Teljes kibocsátás, beleértve a nemzetközi légiközlekedést és a közvetett CO2-kibocsátást is, de nem beszámítva a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és
erdőgazdálkodás (LULUCF) kibocsátásait.
2)
Törés az idősorban: 2014 (áttérés az ISCED 97-ről az ISCED 2011-re).
3)
A „Szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek” mutató a következő csoportok összességét jelenti: szociális transzfereket követően a szegénység
kockázatának kitettek, súlyos anyagi nélkülözésben élők vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők. Minden személyt csak egyszer vesz
számításba, még ha több almutatóban is jelen vannak.
4)
Az átfogó uniós cél szerint 2020-ig legalább 20 millióval kell csökkentenünk azok számát, akik ki vannak téve a szegénység, illetve a kirekesztődés kockázatának.
Mivel egyes adatok nem állnak rendelkezésre, a célt csak az EU-27 tagállamaira nézve értékeltük.
5)
2008-ra vonatkozó EU-27 adatok.
6)
A 2018-ra vonatkozó adatok becslések.
Forrás: Eurostat, Smarter, greener, more inclusive?, 2015–2019. évi kiadványok.
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VI. melléklet. Az Európa 2020 stratégiai céljai felé tett eddigi
előrelépések értékelése

01 A kilenc jóváhagyott kiemelt mutató elemzése azt mutatja, hogy az Unió milyen
előrelépéseket tett a 2020-ra elérendő átfogó célok felé a következő öt területen:
foglalkoztatás, kutatás, energiaügy, oktatás és a szegénység enyhítése (lásd:
1. táblázat és 4. ábra). A mutató ugyanakkor nem jelzi az egyes tagállamok
teljesítménye közötti eltéréseket és a tagállamoknak az uniós átlaghoz viszonyított
helyzetét.

1. táblázat. Az Unió előrehaladása a 2020-ra kitűzött átfogó célok
teljesítése felé öt szakpolitikai területen

A 2020-as stratégia
Unióra vonatkozó
célkitűzései

Kezdő
időpont

A
rendelkezésre
álló
legfrissebb
adat

Az időszakon
belül megfigyelt
legfontosabb
fejlemények

73,2% (2018)

Fokozatosan
javuló és a válság
előtti szint fölé
emelkedő
foglalkoztatási
ráta. A
részmunkaidő és
az ifjúsági
munkanélküliség
növekedése egyes
tagállamokban.
A nemek közötti
különbség
csökken, de még
mindig jelentős
mértékű.

2020-ra
valószínűleg
elért
végeredmények,
a legfrissebb
trendek alapján

Foglalkoztatás

A 20–64 év közötti
lakosság
foglalkoztatási
rátájának legalább
75%-ra való
emelése

68,6%
(2010)

A 75%-os cél
valószínűleg
teljesül
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A
rendelkezésre
álló
legfrissebb
adat

Az időszakon
belül megfigyelt
legfontosabb
fejlemények

2020-ra
valószínűleg
elért
végeredmények,
a legfrissebb
trendek alapján

1,93%
(2010)

2,12% (2018)

Az Unióban a GDP
százalékában
számított K+F
kiadás
marginálisan 2%
fölött stagnált.
Továbbra is az
üzleti szféra volt a
K+F terület
legjelentősebb
befektetője. Az
Unión belül
továbbra is nagy
különbségek
figyelhetők meg,
mivel a K+F
területén az üzleti
szféra nagyobb
mértékben van
jelen az északi és a
nyugati uniós
tagállamokban.

A 3%-os cél nem
fog teljesülni

a) Az
üvegházhatásúgázkibocsátások
legalább 20%-os
csökkentése az
1990-es szinthez
képest

14%
(2010)

21,7% (2017)

b) A végsőenergiafogyasztáson belül a
megújuló
energiaforrások
arányának 20%-ra
történő növelése

12,5%
(2010)

17,5% (2017)

Mindhárom cél
esetében jelentős
volt az előrelépés.
Az uniós gazdaság
fellendülése miatt
kétséges az összes
cél elérése.

Valószínűleg
mindhárom cél
teljesül
2020. évi
célértékek:
minden cél
esetében 20%

A 2020-as stratégia
Unióra vonatkozó
célkitűzései

Kezdő
időpont

Kutatás

A köz- és
magánszféra
együttes K+F
beruházásainak a
GDP 3%-ára való
növelése

Energia
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A 2020-as stratégia
Unióra vonatkozó
célkitűzései
c) Az
energiahatékonyság
20%-os növelése
felé történő
elmozdulás (az
elsődleges
energiafogyasztás
terén)

Kezdő
időpont

A
rendelkezésre
álló
legfrissebb
adat

5,7%
(2010)

15,7% (2017)

a) Az iskolai
lemorzsolódás 10%
alá szorítása a 18–
24 éves népesség
körében

13,9%
(2010)

10,6% (2018)

b) A felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők
arányának legalább
40%-ra növelése a
30–34 éves
korosztály körében

33,8%
(2010)

40,7% (2018)

Az időszakon
belül megfigyelt
legfontosabb
fejlemények

2020-ra
valószínűleg
elért
végeredmények,
a legfrissebb
trendek alapján

Oktatás
Mindkét cél
esetében
megfelelő az
előrelépés. Nő a
nemek közötti
különbség a
felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők
körében.

Valószínűleg
mindkét cél
teljesül
2020. évi
célértékek: ≤
10%, illetve ≥
40%
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A 2020-as stratégia
Unióra vonatkozó
célkitűzései

Kezdő
időpont

A
rendelkezésre
álló
legfrissebb
adat

Az időszakon
belül megfigyelt
legfontosabb
fejlemények

2020-ra
valószínűleg
elért
végeredmények,
a legfrissebb
trendek alapján

A szegénység vagy
a társadalmi
kirekesztődés
kockázatának
kitettek száma
2012-ben volt a
legnagyobb
(122 millió)
Számuk azóta
fokozatosan
csökkent, 2017-re
109,23 millióra. A
súlyos anyagi
nélkülözésben
élők aránya
valamelyest javult,
a szegénység két
másik formája
(jövedelmi
szegénység és
nagyon alacsony
munkaintenzitás)
tekintetében
azonban nem volt
tényleges
előrelépés.

A cél nem fog
teljesülni
2020. évi
célérték:
20 millió fővel
csökkenjen a
szegénység vagy
a társadalmi
kirekesztődés
kockázatának
kitettek száma
(azaz 96,1 millió
főre)

Szegénység

Legalább 20 millió
ember kiemelése a
szegénység vagy
társadalmi
kirekesztettség
kockázatának való
kitettség
helyzetéből (a 2008as bázisévhez
képest)

0,5 millió
fős
növekedés
(2010)

6,9 millió fős
csökkenés
(2018)

Forrás: A Számvevőszék értékelése (lásd: VI. melléklet); Bizottság, 2019. évi európai szemeszter: Az
1176/2011/EU rendelet szerinti értékelés a strukturális reformok terén elért haladásról, a
makrogazdasági egyensúlyhiány megelőzéséről és korrekciójáról, továbbá a részletes vizsgálat
eredményeiről, 2. függelék – Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése, 19. o., 2019. február 27.;
Eurostat, Smarter, greener, more inclusive?, 2019. évi kiadás.
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A szegénység enyhítése terén elért eredmények – a legfontosabb tények
és akadályok

02 Az Európa 2020 stratégia szegénység enyhítésére irányuló célja a „szegénység

vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma” kiemelt mutatón
(AROPE-mutató 31) alapul. Ez az összevont mutató három szempontból közelíti meg a
szegénységet: 1) jövedelmi szegénység a szociális transzfereket követően 32; 2) súlyos
anyagi nélkülözés 33; és 3) a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők 34.

03 Noha az Európa 2020 stratégia egyik célja, hogy a válság előtti, 2008. évi szinthez

képest 20 millió embert kiemeljen a szegénységből, illetve a társadalmi kirekesztettség
helyzetéből 35, az AROPE-mutató szerint 2018-ben 109 millió főt, vagyis az EU-27
országok tekintetében a népesség majdnem egynegyedét (22%) még mindig érintette

31

A szegénységre vonatkozó adatokat körültekintően kell értelmezni. Az összevont AROPEmutató alakulását például elsősorban „a szociális transzfereket követően a jövedelmi
szegénység kockázatának kitettek száma” mutató befolyásolja. Az utóbbi relatív
szegénységi mérce, és küszöbértéke tagállamonként nagymértékben eltér. A mutató az idő
múlásával is változik, mivel követi az egy főre jutó nemzeti mediánjövedelem alakulását:
néhány tagállamban a küszöbérték vagy csökkent a 2008 és 2017 közötti időszakban
(Görögország és Ciprus), vagy nagyjából változatlan maradt (Spanyolország és Olaszország).

32

Egy háztartásban élő azon személyek száma, akiknél a rendelkezésre álló ekvivalens
jövedelem a szociális transzferek után nem éri el a nemzeti mediánjövedelem 60%-át. Ez a
megállapodáson alapuló küszöbérték azt a jövedelemszintet jelenti, amely ahhoz szükséges,
hogy valaki tisztességes körülmények között élhessen.

33

Súlyos anyagi nélkülözésben élnek azok az emberek, akik az alábbi kilenc dolog közül
legalább hármat nem engedhetnek meg maguknak: lakbér, jelzáloghitel vagy közműszámlák
kifizetése; az otthon megfelelő kifűtése; váratlan kiadások fedezése; rendszeres hús-, illetve
fehérjefogyasztás; üdülés; televíziókészülék; mosógép; autó; telefon. Ezt a listát az Unió
2017-ben aktualizálta, és azt további hét elemmel bővítette: használt ruhák és bútorok
lecserélése; két pár cipő; kis pénzösszeg saját célra való elköltése; rendszeres szabadidős
tevékenységek, havonta egyszer étteremben történő ital-/ételfogyasztás,
internetcsatlakozás. A felülvizsgált listáról törölték a mosógépet, a TV-t és a telefont mint a
nélkülözés nem megfelelő mércéit.

34

Olyan háztartásban élő, 0 és 59 év közötti életkorú személyek, ahol a munkaképes korú
felnőttek (a 25 évnél fiatalabb diákok kivételével) az előző évben a teljes munkapotenciáljuk
kevesebb, mint 20%-át töltötték munkával.

35

A 2020-ra elérendő célhoz kapcsolódóan és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
fenntartható fejlesztési menetrendje keretében az Unió tagállamai elkötelezték magukat
amellett, hogy 2030-ig a szegénységet annak valamennyi formájában a felére csökkentik.
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ez a veszély, és az addigi eredmény (6,9 millió fő) csekélynek volt mondható 36. A
pénzügyi válság a kiemelt szegénységi mutató (AROPE) jelentős romlását
eredményezte a 2009 és 2012 közötti időszakban, amit 2018-ig fokozatos javulás
követett (lásd: 1. ábra).

1. ábra. AROPE-mutató. A szegénység, illetve a társadalmi
kirekesztettség kockázatának kitettek száma, EU-27 (millió fő),
2008–2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cél: 96,1

109,2
111,8
116,1

114,4
116,6

117,8

119,5
122,4

116,9

121,6 120,8

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2020. januári adatai alapján.

04 Az összevont mutató általános javulása ellenére a haladás mértéke jelentősen

eltér az egyes tagállamok között és különösen a szegénység kockázatának kitett
legnagyobb népességgel rendelkező országok tekintetében. A 2. ábra a szegénység
vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett tagállami népesség összesített
különbségét mutatja 2018-ban, a 2008. évi állapothoz képest (ezer fő). Összességében
ugyanebben az időszakban a 27 tagállamból 12-ben nőtt az érintettek száma.

36

Mivel 2008-ra nem állt rendelkezésre összehasonlító adat, Horvátországot nem vettük
figyelembe a számításokhoz (a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának
kitettek száma 2017-ben: 1,1 millió fő).
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2. ábra. A szegénység, illetve a társadalmi kirekesztődés kockázatának
kitettek számának változása (ezer fő), EU-27, 2018 és 2008 összevetése
2 000
1 000

ezer fő

0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2020. januári adatai alapján.

05 Az országok közötti különbségeket néhány almutató jobban láttatja, mint a

szegénység kockázatának kitettek arányának egyszerű összevetése. 2018-ban például
néhány tagállamban a súlyos anyagi nélkülözés gyakorlatilag nem létezett, míg más
tagállamokban a népesség mintegy ötödét érintette (lásd: 2. táblázat). Az országok
közötti különbségeket néhány almutató jobban láttatja, mint a szegénység
kockázatának kitettek arányának egyszerű összevetése.

2. táblázat. Nagymértékű eltérés a tagállamok között a szegénységi,
illetve a társadalmi kirekesztettségi almutatók alapján, 2018. évi állapot
Magasabb
kockázat

Alacsonyabb kockázat

A szociális transzfereket követően a
jövedelmi szegénység kockázatának
kitettek száma
(EU-28: 17,1%)

23,5% (Románia)
23,3% (Lettország)
22,9% (Litvánia)

9,6% (Csehország)
12% (Finnország)
12,2% (Szlovákia)

Súlyos anyagi nélkülözésben élők
(EU-28: 5,9%)

20,9% (Bulgária)
16,8% (Románia)
16,7%
(Görögország)

1,3% (Luxemburg)
1,6% (Svédország)
2,4% (Hollandia)

Nagyon alacsony munkaintenzitású
háztartásokban élő személyek (EU-28:
8,8%)

14,6%
(Görögország)
13,1% (Írország)
12,1% (Belgium)

4,5% (Csehország)
5,2% (Szlovákia)
5,2% (Észtország)

Forrás: Eurostat, 2020. januári adatok.
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06 A munkaerőpiaci fejlemények fontos szerepet játszottak a szegénység és a

társadalmi kirekesztettség alakulása szempontjából. A gazdasági recesszióból (2009–
2013) adódó nagymértékű csökkenést követően 2018-ban az Unió 20 és 64 év közötti
népességének 73,2%-a volt állásban (2008: 70,3%; lásd: 3. ábra). Ez volt 2002 óta a
legmagasabb arány, és ekkorra a nők és férfiak közötti különbség is jelentős mértékben
lecsökkent (2018-ban 11,6%, míg 2008-ban 15,1%). A foglalkoztatási ráta
növekedésére kedvezően hatott ugyanakkor a részmunkaidő arányának fokozatos
növekedése is (2018: 18,5%, 2008: 16,8%) 37.

3. ábra. Foglalkoztatási arány az EU-28 tagállamaiban (20–64 évesek
korcsoportja, összesen, a teljes népesség arányában), 2008–2018
Célérték 75,0%
73,2%
72,2%
71,1%
70,3%

70,1%
69,0%

2008

2009

68,5% 68,6% 68,4% 68,4%

2010

2011

2012

2013

69,2%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2020. januári adatai alapján.

07 Az Unióban a szociális dimenzió további erősítése céljából 2017-ben került sor a

szociális jogok európai pillérének aláírására. A szociális jogok európai pillére 20
területen tartalmazza azoknak az alapelveknek a jegyzékét, amelyek célja a közösségi
vívmányok (acquis communautaire) garantálása és további javítása. Sikere a tagállami
szintű végrehajtástól és az elköteleződés szintjétől függ majd. A jelen szakaszban,
ellenőrzésünk keretében azonban még korai lenne megállapítani, hogy hoz-e javulást
az európai szemeszter az e téren eddig elért gyenge teljesítménye tekintetében.

37

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&
pcode=tesem100&plugin=1.
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A K+F kiadások terén elért eredmények – a legfontosabb tények és
akadályok

08 A GDP-hez viszonyított K+F kiadások terén az Unió marginálisan 2% fölött stagnált
az elmúlt években, és nem valószínű, hogy eléri a 3%-os célt (lásd: 4. ábra).

4. ábra. Kutatás-fejlesztésre fordított bruttó hazai kiadások az EU-28
tagállamaiban (a GDP százalékában), 2008–2018
3,00%

2,03% 2,04% 2,03% 2,06%
1,97% 2,01% 2,02%
1,93%
1,94%
1,84%

2,12%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alapérték: 2008

Előrelépés a 2008. évi szinthez képest

Megjegyzés: 2018-ra vonatkozóan főként előzetes adatok.
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2020. januári adatai alapján.

09 A kutatás-fejlesztés tekintetében megállapítottuk, hogy a K+F kiadásukban

alacsony, sőt negatív növekedést mutató tagállamok országspecifikus ajánlásaiban ez a
kérdés nem kapott különösebb figyelmet (lásd: 3. táblázat).
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3. táblázat. Azok a negatív vagy lassú haladást mutató tagállamok,
amelyekre nézve nem bocsátottak ki kutatás-fejlesztésre vonatkozó
országspecifikus ajánlást, 2016–2017
2016. évi CSR

Tagállam

K+F kiadások
(a GDP
százalékában),
2015

A 2020-as célok
felé tett
előrelépések
2015-ben elért
eredményeinek
50%-át nem
elérő
tagállamok

2017. évi CSR

K+F-re vonatkozó CSR
vagy al-CSR, 2016

K+F kiadások
(a GDP
százalékában),
2016

A 2020-as célok
felé tett
előrelépések
2016-ban elért
eredményeinek
50%-át nem
elérő
tagállamok

K+F-re
vonatkozó CSR
vagy al-CSR,
2017

AT

3,05

40,3%

NINCS

3,09

43,7%

NINCS

BG

0,96

48,6%

0,78

31,4%

NINCS

DK

2,96

82,6%

2,87

43,5%

NINCS

FI

2,90%

Negatív

2,75

Negatív

NINCS

HR
HU
IT

0,84
1,36
1,34

Negatív
46,3%
48,6%

0,84
1,21
1,29

Negatív
28,0%
35,1%

NINCS
NINCS
NINCS

LT

1,04

22,5%

NINCS
Ösztönözze a
vállalkozások és az
egyetemek közötti
együttműködést
Mozdítsa elő a
vállalkozói szellemet
és a beruházásokat,
hogy ezzel is
hozzájáruljon a magas
hozzáadott értéket
képviselő termelés
bővüléséhez
NINCS
NINCS
NINCS
Javítsa az új
technológiák átvételét
és elterjedését;
koordinálja az
innovációs
szakpolitikákat

0,74

Negatív

NINCS

1,24

Negatív

Fokozza a
gazdaság
diverzifikációját,
többek között a
beruházásokat
és az innovációt
hátráltató
akadályok
felszámolása
révén

0,44

Negatív

NINCS

0,61
0,97

5,4%
33,6%

NINCS
NINCS

LU

1,27

Negatív

LV

0,63

5,4%

MT
PL

0,77
1,00

16,3%
36,4%

Számolja fel a
beruházások és az
innováció előtt álló
akadályokat, amelyek
az üzleti szolgáltatások
ágazatában
korlátozzák a
gazdasági fejlődést
Konszolidálja a
kutatóintézeteket és
biztosítson
ösztönzőket az
innovációra irányuló
magánberuházásokhoz
NINCS
NINCS
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PT
RO
SE
SI
SK

Ösztönözze az
egyetemek és az üzleti
1,24
Negatív
szféra közötti
együttműködést
0,49
Negatív
NINCS
3,27
Negatív
NINCS
2,20
41,6%
NINCS
1,18
97,3%
NINCS
2016-ban a Bizottság a 2020-ra elérendő tagállami cél
tekintetében negatív vagy alacsony (<50%) végrehajtási
arányt jegyző 15 tagállamból 10 esetében nem javasolt
egyetlen közvetlenül kapcsolódó országspecifikus ajánlást
sem

1,27

Negatív

NINCS

0,48
Negatív
NINCS
3,25
Negatív
NINCS
2,00
27,0%
NINCS
0,79
44,6%
NINCS
2017-ben a Bizottság a 2020-ra elérendő tagállami
cél tekintetében negatív vagy alacsony (<50%)
végrehajtási arányt jegyző 17 tagállamból 16
esetében nem javasolt egyetlen közvetlenül
kapcsolódó országspecifikus ajánlást sem

Megjegyzés: Csehország és az Egyesült Királyság esetében nem tudtuk elvégezni a számításokat, mivel e
két ország nem határozott meg egyértelmű célt 2020-ra. Görögországra továbbá a három
gazdasági kiigazítási program (2010, 2012, és 2015) miatt nem vonatkozott az európai
szemeszter folyamata.
Megjegyzés: Írország és az Egyesült Királyság esetében 2016. évi adatok.
Forrás: Eurostat (K+F adatok); a Bizottság CESAR-adatbázisa (az országspecifikus ajánlások besorolására
vonatkozóan).

10 Emellett továbbra is fennmaradtak az uniós tagállamok közötti jelentős

különbségek a K+F kiadások tekintetében (2017: Romániában a GDP 0,50%-a,
Svédországban 3,33%-a). A K+F beruházások (különösen az üzleti szféra által
finanszírozott beruházások) terén nagyobbak a különbségek az északi és a nyugati
uniós tagállamokban, ami általában az ipari struktúrák, a tudásintenzitás és a kutatási
kapacitás különbségeit tükrözi.
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Mozaikszavak és rövidítések
AGS: Éves növekedési jelentés
AMR: A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés (AMR)
BEPG: Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások
CESAR: A Bizottság országspecifikus ajánlások végrehajtását figyelő adatbázisa
CPR: A közös rendelkezésekről szóló rendelet
CR: Országjelentés
DG: Főigazgatóság
(D)JER: Közös foglalkoztatási jelentés(tervezet)
EDP: Túlzott hiány esetén követendő eljárás (túlzotthiány-eljárás)
EG: Foglalkoztatási iránymutatások
Esb-alapok: Európai strukturális és beruházási alapok
Európa 2020: A növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégia
IDR: Részletes vizsgálat
IG: Integrált iránymutatások (részei az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és a
foglalkoztatási iránymutatások)
K+F: Kutatás-fejlesztés
LRA: Helyi és regionális önkormányzatok
MIP: A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás
NRP: Nemzeti reformprogram
SKP: Stabilitási és konvergenciaprogram
SNP: Stabilitási és Növekedési Paktum
SWD: Szolgálati munkadokumentumok
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Glosszárium
A gazdaságpolitikára vonatkozó átfogó iránymutatások: Az uniós tagállamok
gazdaságpolitikái tekintetében a Bizottság által javasolt, majd a Tanács által
jóváhagyott közös prioritások és célok, amelyeket az Európai Unió működéséről szóló
szerződés irányoz elő. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak mind az Unió
egészére, mind az egyes tagállamokra nézve érinteniük kell a makrogazdasági és
strukturális politikákat.
A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP): Felügyeleti
mechanizmus, amelynek célja azon potenciálisan káros makrogazdasági
egyensúlyhiányok feltárása, megelőzése és kezelése, amelyek hátrányosan érinthetik
egy adott tagállam, az euróövezet vagy az Unió egészének gazdasági stabilitását.
A mechanizmus 2012 óta az európai szemeszter része.
Európa 2020 stratégia: Az Európai Unió 2010-ben indított, 2020-ig tartó tízéves
munkahelyteremtési és növekedési stratégiája. Hármas prioritása az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés; minden prioritáshoz egy vagy több célértéket
rendel (összesen nyolcat), öt tematikus területen (foglalkoztatás, kutatás és fejlesztés,
éghajlatváltozás és energiaügy, oktatás, valamint szegénység és társadalmi
kirekesztettség). A stratégiához hét tematikus kiemelt kezdeményezés is tartozik.
Fenntartható fejlesztési célok (SDG): A nemzetközi közösség által 2015
szeptemberében elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrend célja, hogy reagáljon a globális trendekre és kihívásokra. A 2030ig tartó időszakra vonatkozó menetrend középpontjában 17 fenntartható fejlesztési cél
és a hozzájuk kapcsolódó, ugyancsak 2030-ig elérendő célkitűzések állnak.
A nemzetközi közösség új, ambiciózus keretrendszerében minden ország együtt tud
működni a közös kihívásokkal kapcsolatban. Most először a fenntartható fejlesztési
célok minden országra egyetemesen alkalmazandók, az Unió pedig elkötelezett a
kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedések végrehajtásában.
Foglalkoztatási iránymutatások: Az uniós tagállamok foglalkoztatáspolitikái
tekintetében a Bizottság javaslatára a Tanács által megfogalmazott közös prioritások és
célok, amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés is előirányoz.
A foglalkoztatási iránymutatások és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások
együttesen alkotják az integrált iránymutatásokat.
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Országspecifikus ajánlások: A Bizottság által a tagállamoknak évente nyújtott
szakpolitikai iránymutatás arról, hogyan tarthatják fenn államháztartásuk rendezett
állapotát. A Bizottság az ajánlásokat júliusban, az európai szemeszter keretében
jóváhagyásra benyújtja a Tanácsnak.
Részletes vizsgálat (IDR-vizsgálat): A Bizottság által összeállított elemző dokumentum,
amelynek célja a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében
a makroökonómiai egyensúlyhiányok azonosítása és súlyosságának értékelése. 2015
óta az IDR-vizsgálatok az európai szemeszterhez kapcsolódó éves bizottsági
országjelentések részét képezik.
Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP): Minden uniós tagállam számára 1997 óta
kötelező (2005-ben és 2011-ben megreformált) megállapodás, amely a Maastrichti
Szerződésben foglalt, a tagállamok költségvetési politikájának fenntarthatóságáról
szóló rendelkezések végrehajtására vonatkozik, és ezt elsősorban a költségvetési hiány
és államadósság elfogadható szinten tartásával kívánja elérni.
Stabilitási program (konvergenciaprogram): Az euróövezeti, illetve az euróövezeten
kívüli tagállamok által évente elkészített dokumentum, amely bemutatja, hogy a
tagállamok milyen szakpolitikák és intézkedések révén törekedtek költségvetési
politikájuk fenntarthatóságának biztosítására, költségvetési pozíciójuknak a középtávú
költségvetési célnak (MTO) megfelelő vagy azt meghaladó értéken való fenntartására,
illetve az e cél felé való konvergencia biztosítására, és ezzel egyidejűleg milyen célszerű
adósságcsökkentési intézkedéseket tettek az adósságszabály és a Szerződésben
meghatározott 60%-os referenciaszint betartása érdekében.
Továbbgyűrűző hatások: Egy adott országban bekövetkező esemény(ek) esetleges
hatása más országok gazdaságára. Noha előfordulnak kedvező továbbgyűrűző hatások
is, a kifejezés leginkább a világ más részeire kedvezőtlen hatást gyakorló belföldi
eseményekre vonatkozik.
Többéves pénzügyi keret (TPK): Az Unió költségvetésének hétéves szabályozási kerete,
amelyet az Európai Parlament egyetértését követően egy egyhangúlag elfogadott
tanácsi rendelet határoz meg. A pénzügyi keret meghatározza, hogy éves szinten
legfeljebb mekkora összeg fordítható az egyes átfogó szakpolitikai területekre
(„fejezetek”), és rögzíti a kötelezettségvállalási előirányzatokra és a kifizetésekre
vonatkozó átfogó felső határértékeket is.

67
Túlzott hiány esetén követendő eljárás (túlzotthiány-eljárás): A Stabilitási és
Növekedési Paktum (SNP) korrekciós ága, amely meghatározza, hogy az országoknak
hogyan kell fellépniük, amennyiben államadósságuk vagy költségvetési hiányuk az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének rendelkezései értelmében
túlzottnak minősül. A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) korrekciós ága, amely
meghatározza, hogy az országoknak hogyan kell fellépniük, amennyiben
államadósságuk vagy költségvetési hiányuk az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 126. cikkének rendelkezései értelmében túlzottnak minősül.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÉGLEGES VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
KÜLÖNJELENTÉSÉRE
„EURÓPAI SZEMESZTER: AZ ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK FONTOS
KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZNAK, DE VÉGREHAJTÁSUK MÉG NEM MEGFELELŐ”

ÖSSZEFOGLALÁS
Az európai szemeszter (a továbbiakban: szemeszter) az Európát tíz évvel ezelőtt sújtó gazdasági és
pénzügyi válságra adott uniós válasz részeként jött létre. Azóta az Európai Bizottság és a tagállamok a
Tanács közreműködésével folyamatosan fejlesztették annak érdekében, hogy összehangoltan kezeljék
a társadalmi-gazdasági kérdéseket, többek között a termelékenységet, a versenyképességet és az üzleti
környezetet, valamint az éghajlattal, az energiaüggyel és a fenntarthatósággal kapcsolatos átfogóbb
kihívások gazdasági és társadalmi aspektusait.
A szemeszter célja, hogy továbbra is reagáljon ezekre, hatóköre és hangsúlya pedig folyamatosan
változik.
A Covid19-világjárvány (a továbbiakban: válság) váratlan megjelenése és a kialakuló rendkívüli
zavarok olyan sokkot jelentettek, amely megrendítette a tagállamokat. A válság jelentős rövid távú
kárt okozott, és hatása hosszú távon is érzékelhető lesz. E válság leküzdéséhez elengedhetetlen az
összehangolt fellépés. A Bizottság válaszlépéseket tett, és megközelítését a szóban forgó
egészségügyi, társadalmi és gazdasági válsághoz igazította, ugyanakkor erőteljes hangsúlyt fektetett a
válság utáni helyreállításra. A szemeszter felbecsülhetetlen értékűnek bizonyul annak biztosításában,
hogy a gazdaságot és a foglalkoztatást ért kár kezelése az uniós válaszlépések és a tagállamok egyedi
válaszlépéseinek összehangolásával történjen. A Bizottság és a Tanács megállapodott arról, hogy
alkalmazza a szabályok keretében rendelkezésre álló rugalmasságot annak érdekében, hogy a
kormányok támogatni tudják a gazdasági tevékenységet, valamint szociális védőhálót tudjanak
biztosítani az uniós polgárok számára. A 2020-as országspecifikus ajánlások a közvetlen válság
egészségügyi és társadalmi hatásával, valamint a helyreállítási szakaszban kezelendő strukturális
kihívásokkal foglalkoznak. A Covid19-világjárvány utáni időszakban a Bizottság és a tagállamok még
szorosabb együttműködést folytatnak majd a reformok összehangolásának és megfelelőbb
végrehajtásának biztosítása érdekében.
Az Európai Számvevőszék megjegyezte, hogy az országspecifikus ajánlások 30 %-ának végrehajtása
terén „korlátozott előrelépés” történt, illetve „nem történt előrelépés” 2011 és 2018 között. A 2011–
2019 közötti időszakra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásának mértékére vonatkozó
aktualizált adatok szerint a tagállamok jelentős mértékben vagy teljes mértékben végrehajtották az
országspecifikus ajánlások 22 %-át, azok 46 %-a esetében legalább „némi előrelépés” történt, az
ajánlások fennmaradó 32 %-ának végrehajtása esetében pedig „korlátozott előrelépés” történt, illetve
„nem történt előrelépés”. Az európai szemeszter sikerét jelzi, hogy az ajánlások csaknem 70 %-a
esetében történt legalább „némi” előrelépés. Ez azt bizonyítja, hogy a Bizottság szigorúan nyomon
követi a reformokat, ugyanakkor azt is igazolja, hogy a Bizottság folyamatosan törekszik a
végrehajtás továbbfejlesztésére. A Bizottság ezenkívül i. több elemzést végez a fenntarthatóságról a
szemeszterhez kapcsolódó dokumentumokon belül, ii. továbbra is erősíti az uniós alapok
felhasználása és a szemeszter keretében tett ajánlások közötti összefüggést, iii. integrálja a
reformtámogató programot, valamint iv. kidolgozza az országspecifikus ajánlások nyomon
követésének minőségi szempontú bizottsági értékelését.
A válságot követő időszakban, amikor nagyon hasonló problémák merülnek fel a tagállamokban, a
Bizottság a tagállamokkal együttműködésben még hangsúlyosabban fogja támogatni a
reformmenetrendet.

HU

HU
1

Az Európai Számvevőszék azt az észrevételt teszi, hogy bár az Európa 2020 stratégia kitűzött nyolc
célja közül hat valószínűleg teljes mértékben megvalósul, a szegénységgel, valamint a kutatással és
fejlesztéssel kapcsolatos célok tekintetében lassú az előrehaladás.
A Bizottság rendkívül komolyan veszi a szegénység elleni küzdelmet. A szociális kérdésekre
helyezett hangsúlyt oly módon erősítette meg, hogy a szociális jogok európai pillérét és a szociális
eredménytáblát beépítette az európai szemeszterbe. A Bizottság az európai foglalkoztatási és szociális
fejleményekről szóló éves jelentésében nyomon követi a szegénységet befolyásoló fejleményeket és
tényezőket is. Az évek során megfogalmazott országspecifikus ajánlások jelentős része kitér a
foglalkoztatásra, a készségek elsajátítására, a felnőttképzésre, a gyermekgondozásra, valamint a
munkaerőpiacról leginkább kiszorult személyek integrálására. Mindezek hasznosak a szegénység
kezelésében.
A kutatás és fejlesztés (K+F) esetében egyes tagállamok jóval gyorsabbak voltak más tagállamoknál.
Németország és Dánia 2020 előtt elérte kitűzött céljait. Uniós szinten a K+F intenzitás a 2000. évi
1,81 %-ról 2018-ban 2,19 %-ra nőtt. Noha az EU összességében nem teljesíti a K+F beruházási célját,
a 3 %-os cél egyértelműen mozgósító hatású. A K+F-re fordított közkiadások emelkedése, valamint
az üzleti szféra K+F-ben való jelenlétéhez nyújtott köztámogatás emelkedése nem következett volna
be a 2008-as válságot követő erőteljes költségvetési konszolidáció éveiben, ha a szakpolitika nem
kezeli hangsúlyosan a K+F gazdasági növekedés szempontjából betöltött szerepét.
A jelenlegi válság nyomán a Bizottság hangsúlyozza, hogy a tagállamok mindkét területen fellépnek,
azaz a szegénység visszaszorítását, valamint a kutatást és innovációt is a helyreállítási stratégia
prioritásának tekintik.
Az Európai Számvevőszék azt az észrevételt teszi, hogy a Bizottság nem ad írásbeli visszajelzést a
tagállamoknak a nemzeti reformprogramokról. A Bizottság álláspontja szerint az érintett nemzeti
hatóságokkal folytatott célirányos párbeszéd eredményesebb, mint a nemzeti reformprogramokról
adott általános jellegű írásbeli visszajelzés. A Bizottság hiányosságok feltárása esetén felveszi a
kapcsolatot a hatóságokkal a hiányzó információk bekérése érdekében. A Bizottság más forrásokat
(például tényfeltáró missziókat, valamint a tagállamokkal és az európai szemeszterrel foglalkozó
tisztviselőkkel folytatott kétoldalú tárgyalásokat) is igénybe vesz azért, hogy teljes és
kiegyensúlyozott képet szerezzen.
Az európai szemeszter a Bizottság, a Tanács és a tagállamok szoros partnersége. Az Európai
Parlament szintén fontos résztvevő a gazdasági párbeszédekben való részvételével. Összegyűjti a
tagállamok és az Európai Unió prioritásait ahhoz, hogy strukturális reformokat valósítsanak meg a
zöld és fenntartható jövőbe való befektetés mellett. A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy az
ajánlásokat az Európai Tanács jóváhagyta, és a Tanács – különböző tanácsi bizottságok általi részletes
vizsgálatot követően – elfogadta.
A Bizottság figyelembe vette az Európai Számvevőszék különböző észrevételeit és a kapcsolódó
ajánlásokat. Noha a Bizottság nyitott a szemeszter folyamatának esetleges tökéletesítése iránt, nem ért
egyet azzal a felvetéssel, hogy nem fordított elég figyelmet a szociális és kutatási dimenzióra a
szemeszter keretében.
BEVEZETÉS
01–08. bekezdés – Az európai szemeszter folyamata
A Bizottság az országjelentésben közölt, tényeken alapuló elemzés keretében határozza meg az egyes
tagállamok legfontosabb kihívásait. E jelentéseket közzéteszi és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. A
szemeszter az idő múlásával változik, és a költségvetési, foglalkoztatási és szociális szempontokra
helyezett kezdeti hangsúlyán túlmenően jelenleg hangsúlyt fektet az ENSZ fenntartható fejlődési
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céljaira is, amennyiben azokra kiterjednek a szemeszter jogalapjai. Erre vonatkozó elemzést már a
2020-as országjelentések is tartalmaztak. A válság feltárt néhány sürgősen kezelendő egészségügyi,
szociális és gazdasági tényezőt. Ennek ellenére a válság utáni helyreállítás időszakában a
fenntarthatóság a szemeszter központi témájává vált, és minden beruházást a fenntarthatóság fog
irányítani. Európának egyedülálló lehetősége nyílik arra, hogy a környezeti fenntarthatóságon és a
klímasemlegességen alapuló gazdasági modell előmozdítása érdekében fejlessze készségeit, az általa
folytatott kutatást és innovációt, valamint infrastruktúráját.
A Bizottság hajlandó részt venni a lehetséges szakpolitikai megoldások megvitatásában, és – kérés
esetén – hajlandó technikai támogatást nyújtani. A Bizottság a tagállamokra bízza a megállapított
prioritások kezeléséhez legmegfelelőbb szakpolitikai intézkedések meghatározását. A rövid éves
ciklusra, valamint a reformszükségletek egymást követő években való ismétlődésének lehetőségére
tekintettel a tagállami hatáskörbe tartozó szakpolitikai területekbe való beavatkozás eddig nem
minősült szükségesnek. A reformokhoz nyújtott segítséget a Bizottság esb-alapokhoz kapcsolódó
programjai, valamint a
Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság (DG REFORM)
közreműködésével biztosított technikai segítségnyújtás tette lehetővé.
A jogállamisági mechanizmus a szemesztertől független eszköz. A jogállamiság hangsúlyosabbá
tétele érdekében megbeszélések folynak az új jogállamisági mechanizmus bevezetése keretében.
09–19. bekezdés – Az európai szemeszterrel kapcsolatos felelősséget a Bizottság és a tagállamok
megosztva viselik
A Bizottság valójában számos intézkedést tett annak biztosítása érdekében, hogy rendszeres
párbeszéd és információcsere folyjon a tagállamokkal a szemeszteri ciklus során.
ÉSZREVÉTELEK
21–31. bekezdés és 59. bekezdés – Az Európa 2020 stratégia nyolc célja közül kettő minden
valószínűség szerint nem fog megvalósulni. A Bizottság egyes tagállamokra nézve nem tett
elegendő ajánlást a szegénység és a kutatás kezelésére. További problémák, például a
jogállamiság.
A Bizottság megjegyzi, hogy a foglalkoztatással és az oktatással kapcsolatos célok megvalósítása az
alacsonyabb mértékű szegénység és a nagyobb mértékű kutatás és fejlesztés elérésének előfeltétele. A
pénzügyi válság utáni szerkezetátalakítás és reformok a pénzügyi ágazatra, valamint az ifjúsági
munkanélküliség és a korai iskolaelhagyás égető problémáira összpontosítottak. Ez eredményesnek
bizonyult, mivel rekordmagas foglalkoztatáshoz és a korai iskolaelhagyás mérséklődéséhez vezetett,
és hatással volt a szegénységcsökkentésre is.
A Bizottság rendkívül komolyan veszi a szegénység elleni küzdelmet. A Bizottság az európai
helyreállítási terv részeként elindított, REACT-EU elnevezésű eszköz keretében azt javasolta, hogy az
Európai Szociális Alaphoz rendelendő további források prioritásként kezeljék többek között a
gyermekszegénység kezelését célzó intézkedéseket. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó, javasolt
többéves pénzügyi keretet az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) tekintetében módosító
javaslatban szerepel az a követelmény, hogy az egyes tagállamoknak az ESZA+ céljára elkülönített
forrásaik 5 %-át a gyermekszegénység kezelését célzó intézkedésekre kell fordítaniuk. Ezek a
források közvetlenül hozzá fognak járulni a gyermekgarancia elnevezésű jövőbeli szakpolitikai
eszköz végrehajtásához is, amelyre a Bizottság 2021-ben fog javaslatot tenni.
A Bizottság a szociális kérdésekre fektetett hangsúlyt oly módon erősítette meg, hogy a szociális
jogok európai pillérét és a szociális eredménytáblát beépítette az európai szemeszterbe. A Bizottság
hangsúlyozza, hogy nem „automatikusan” ad ki ajánlásokat olyan tagállamok számára, amelyeknek
valamelyik mutatója romlott. A Bizottság figyelembe veszi a szociális területen bekövetkezett
fejleményeket, a tagállamok folyamatban lévő szakpolitikáit, valamint a kapcsolódó reformok terén
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tett előrelépést. Ezenfelül az évek során megfogalmazott országspecifikus ajánlások jelentős része
kitér a foglalkoztatásra, a készségek elsajátítására, a felnőttképzésre, a gyermekgondozásra, valamint
a munkaerőpiacról leginkább kiszorult személyek integrálására. Mindezek hasznosak a szegénység
kezelésében. Ezért a gazdasági és pénzügyi válság 2012-es tetőzése óta jelentős előrelépés történt a
szegénység csökkentése terén, a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett
személyek aránya jóval a válság előtti szint alá csökkent. 2018-ban 110 millióan voltak kitéve a
szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának az EU-28 területén, 13,9 millióval kevesebben,
mint a 2012-es tetőzéskor, és 7,5 millióval kevesebben, mint a válság előtti szinten (2008). Ezen
túlmenően 8 tagállam (Ausztria, Bulgária, Dánia, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Románia
és Finnország) 2019-re vonatkozóan rendelkezésre álló számadatai a szegénység és társadalmi
kirekesztődés kockázatának kitett népesség további csökkenését mutatják.
A kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások nagyon eltérő szinten voltak a tagállamokban, és ez az
egyes országok kiindulási pontjától függően továbbra is jellemző volt. Németország és Dánia 2020
előtt elérte kitűzött céljait és megerősítette az innováció terén elért előnyét. Más tagállamok lassabban
haladnak a kutatás és az innováció tudományos és üzleti környezetben történő általános alkalmazására
irányuló törekvéseik során.
Az Európai Számvevőszék azon értékelése, miszerint a Bizottság egyes tagállamokra nézve nem tett
elegendő ajánlást a szegénység és a kutatás kezelésére, ellentmondásba kerül annak elismerésével,
hogy a Bizottság egy sor országspecifikus ajánlást adott ki a szegénység enyhítése érdekében, többek
között a következő területeken: foglalkoztatás, a készségek elsajátítása, az egész életen át tartó
tanulás, gyermekgondozás, a marginalizálódott személyek munkaerőpiacra történő integrálása. Az
Európai Számvevőszék a szociális jogok európai pillérével és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival
kapcsolatos munkát is elismeri. Ez bizonyítja, hogy a Bizottság hangsúlyt fektet a szegénység
alapvető okainak kezelésére: a munkaerőpiacra jutásra, a készségekhez és a gyermekgondozáshoz
való hozzáférésre. A jelenlegi válság nyomán a Bizottság kiemelt figyelmet fordít a
jövedelemtámogatási és a közvetlen szegénységcsökkentési intézkedésekre. Ez már a 2020-as
országspecifikus ajánlásokban is nyilvánvaló. A Tanácshoz intézett 2020-as ajánlásaival a Bizottság
további törekvése, hogy a gazdaság „zöldítése” és a klímasemlegességre vonatkozó európai
kötelezettségvállalás kínálta lehetőség megragadásához kutatási és fejlesztési beruházásokra kerüljön
sor.
A tagállamok üzleti környezetének elemzése során a Bizottság más szempontokat vesz figyelembe,
amennyiben létezik makrogazdasági kapcsolat. Ami az Európai Unió egyik legfontosabb értékének, a
jogállamiságnak a védelmezését illeti, a Bizottság minden évben közzé fog tenni a jogállamiságról
szóló jelentést, amelyen belül az egyes tagállamokra vonatkozó fejezetek lesznek.
34–40. bekezdés, valamint az 58. és a 61. bekezdés – Az országspecifikus ajánlások tagállamok
általi végrehajtására vonatkozóan a Bizottság által készített többéves értékelés
Az Európai Számvevőszék azt az észrevételt teszi, hogy alacsony az aránya azoknak az
országspecifikus ajánlásoknak, amelyeket a tagállamok teljes vagy jelentős mértékben végrehajtottak,
és a Bizottság által végzett nyomon követés nem mindig teljes körű.
A Bizottság a tagállamokkal együtt dolgozik azon, hogy javuljanak a teljes vagy jelentős mértékű
végrehajtásra vonatkozóan rögzített adataik. Az a tény, hogy az európai szemeszter 2011-es elindítása
óta az országspecifikus ajánlások több mint kétharmadának végrehajtása legalább „némi előrelépést”
eredményezett, megerősíti, hogy fontos reformok zajlanak, bár előfordulhat, hogy hosszabb időt
vesznek igénybe. Egyes reformok erőteljes politikai és társadalmi ellenállásba ütköznek még akkor is,
ha a kormány bizonyítja elkötelezettségét.
A tagállamok az évek során a legtöbb előrelépést a pénzügyi szolgáltatásokra, a finanszírozáshoz
jutásra, a fizetésképtelenségi keretrendszerekre, a munkahelyek védelmére vonatkozó jogszabályok és
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az aktív munkaerőpiaci politikák terén érték el, ami azt tükrözi, hogy a gazdasági és pénzügyi
válságra adott válasz keretében a pénzügyi ágazat stabilizálása prioritást élvezett, amihez határozott
politikai fellépésre volt szükség. Hasonlóképpen, a határozatlan időre szóló szerződésekkel ösztönzött
munkahelyteremtés előmozdítása, valamint a munkaerőpiac szegmentálódásának kezelése érdekében
tett intézkedések a vonatkozó ajánlások hatékony végrehajtását tükrözik. A fiskális politikával és a
költségvetési irányítással kapcsolatos ajánlások végrehajtása szintén jelentős mértékű volt, annak
érdekében, hogy a pénzügyi válság nyomán rendezetté váljon az államháztartás.
Az egyensúlyhiány elmúlt években megfigyelhető fokozatos javulása vagy korrekciója önmagában
szintén a reformok sikeres végrehajtását tanúsítja.
A Bizottság az országspecifikus ajánlásokhoz kapcsolódó éves és többéves értékelést minden
szemeszteri ciklusban kétszer végzi el. Az értékelési módszertan és a végrehajtási kategóriák
Bizottság általi besorolása az idők során javult és nagyon szigorú, mégpedig azért, hogy továbbra is
nyomást gyakoroljon a tagállamokra a reformok folytatásával és véghezvitelével kapcsolatban. Az
elemzés megkönnyítése, valamint az évek során elért előrehaladás mértékének könnyebb
összehasonlíthatósága érdekében a Bizottság szintetikus mutatót alkalmaz az országspecifikus
ajánlások terén elért előrelépés értékelésére.
Tartósan nem megfelelő végrehajtás esetén a Bizottság aktívan kapcsolatot tart a tagállamokkal a
szakpolitikai kihívások és prioritások meghatározásának és megfelelő kezelésének biztosítása
érdekében. A Bizottság véleménye szerint további tanácsi ajánlások és egyedi intézkedések nem
vezetnek konstruktív párbeszédhez a megoldáskeresés során. A Bizottság megítélése szerint ez inkább
úgy érhető el a leghatékonyabban, ha a rendelkezésre álló uniós forrásokat az országspecifikus
ajánlások teljesítésére fordítják. A Bizottság a kohéziós politikai alapokat a szemeszterhez igazította,
míg a Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság (DG REFORM) technikai segítségnyújtást biztosít
a tagállamoknak. Az újonnan javasolt Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (561 milliárd EUR)
teljes egészében a szemeszterhez kapcsolódó szakpolitikai reformokra irányul.
A teljes vagy jelentős mértékű végrehajtás fokozása érdekében a Bizottság szorosabb konzultációt
folytat a tagállamokkal, külön szervezeti egység közreműködésével nyújt támogatást a reformokhoz,
valamint biztosítja az európai alapok és a reformok jobb összekapcsolását.
Ami az országspecifikus ajánlásokhoz létrehozott CESAR-adatbázist illeti, funkciói folyamatosan
javulnak. Az adatbázis belső munkaeszköz, amelyet a Bizottság 2019 decembere óta megoszt a
tagállamokkal.
41–44. bekezdés – Az uniós költségvetés és az országspecifikus ajánlások végrehajtása közötti
kapcsolat
Az Európai Számvevőszék azt állítja, hogy „az uniós költségvetési kiadások és az országspecifikus
ajánlások végrehajtása között nincs megfelelő kapcsolat”. A Bizottság azonban meg tudja erősíteni,
hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó európai strukturális és beruházási alapok
programozása során minden releváns országspecifikus ajánlást figyelembe vett. Szem előtt kell
tartani, hogy az európai strukturális és beruházási alapok a jelenlegi programozási időszakban tíz éves
intervallumban hajthatók végre (az N+3 szabály miatt). A beruházási teljesítmények és eredmények
természetesen még hosszabb időintervallumban konkretizálódnak, ezért az országspecifikus ajánlások
végrehajtásának előmozdítását célzó vetület hatékonyságát hosszú távon kell megítélni. Az Európai
Számvevőszék által említett „tanulmány” megerősíti az esb-alapok programozási dokumentumai (a
partnerségi megállapodások és az operatív programok) és az európai szemeszter országspecifikus
ajánlásai közötti összefüggéseket. Az összefüggések „többféleképpen értelmezhető és általános”
jellege a partnerségi megállapodások általános jellegéből fakad, amelyek programozási
„keretdokumentumok”, és ennélfogva nem konkrét végrehajtási követelményekhez készülnek.
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A közös rendelkezésekről szóló rendelet szerint a programozási dokumentumok egyebek mellett
figyelembe veszik a releváns országspecifikus ajánlásokat a beavatkozásokkal kapcsolatos döntések
meghozatalakor. A partnerségi megállapodások és az operatív programok az esb-alapok hét év alatti
végrehajtását célzó stratégiai dokumentumok, és nem kizárólag az országspecifikus ajánlások
végrehajtására hivatottak. Mindazonáltal az országjelentések 2016 óta rendszeresen beszámolnak
arról, hogy az uniós költségvetés hozzájárul a strukturális kihívások kezeléséhez. Ezenfelül a
szemeszter és az uniós források felhasználása közötti szinergiák számottevően erősödtek az évek
során, és várhatóan továbbra is fennmaradnak a következő többéves pénzügyi keret idején. A 2021–
2027 közötti időszakra a Bizottság azt javasolta, hogy a tagállamok határozzák meg, hogy a releváns
országspecifikus ajánlásokat hogyan veszik figyelembe a programozási dokumentumok kidolgozása
során. A 2021–2027 közötti programozási időszak alatt a tagállamoknak rendszeresen be kell
mutatniuk a monitoringbizottság és a Bizottság számára az országspecifikus ajánlások teljesítéséhez
hozzájáruló programok végrehajtása terén elért eredményeket. A félidős felülvizsgálat során a
tagállamoknak többek között mérlegelniük kell, hogy a programozási időszak kezdetét követően
elfogadott vagy módosított, releváns országspecifikus ajánlások érvényesítése érdekében szükség vane a programok módosítására.
2020. május 27-én a Bizottság a NextGenerationEU Eszközről szóló javaslatot terjesztett elő. A
helyreállítási terv első pillére és központi eleme az új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz lesz.
Ez az eszköz a reformösztönző eszközön alapul, és a konvergenciát és versenyképességet szolgáló
költségvetési eszközt váltja fel, amelyről a közelmúltban megbeszélések folytak a társjogalkotókkal.
A Bizottság egy önálló rendeletben javaslatot tett a technikai támogatási eszközre is, amely a meglévő
strukturálisreform-támogató program folytatása.
45–52. bekezdés – Az országspecifikus ajánlások észszerűsítése és a reformprioritások
meghatározása
Az Európai Számvevőszék által említett, összetett országspecifikus ajánlások mindegyikének közös a
témája: konkrétan a fiskális politika, a foglalkoztatási és a szociális politika, az üzleti környezet és a
beruházás. Az ajánlások egyes részei azokra a különböző szakpolitikai területekre vonatkoznak,
amelyeken a tagállamoknak – hasonló határidőn belül – válaszlépéseket kell tenniük különböző
minisztériumaik és közigazgatási szerveik közreműködésével. Ez azt a tényt tükrözi, hogy egy-egy
konkrét társadalmi-gazdasági kihívás kezelése különböző területeken végrehajtandó szakpolitikai
fellépést tesz szükségessé. Ami a reformprioritások meghatározását illeti, a Bizottság által javasolt
ajánlások a megteendő kiemelt intézkedésekkel kapcsolatos bizottsági álláspontot tükrözik.
A Tanácson belüli folyamat biztosítja, hogy a tagállamok megvitathassák az ajánlásokat azok
véglegesítése előtt. Végül a Tanács fogadja el az ajánlásokat. Ezenfelül arra helyeződik a hangsúly,
hogy a prioritások és konkrét reformok meghatározása érdekében folyamatos párbeszéd legyen a
tagállamokkal és az érdekeltekkel. A Bizottság álláspontja szerint ezek a mechanizmusok biztosítják,
hogy a végül elfogadott ajánlások megvalósíthatók legyenek. A Bizottság természetesen tisztában van
azzal, hogy egyes reformok időigényesebbek másoknál, ezért dolgozta ki a végrehajtás terén elért
előrehaladás többéves értékelését.
Az ajánlásoknak az integrált iránymutatásokra való hivatkozása kapcsán megjegyzendő, hogy már
jelentős mennyiségű hivatkozás található az ajánlásokkal kapcsolatos dokumentumokban, és sem a
tagállamok, sem a Bizottság részéről nem merült fel olyan igény, hogy legyen még több hivatkozás.
Ami az ajánlások megfogalmazását és indokolását illeti, fontos megjegyezni, hogy minden egyes
ajánlásban találhatók alátámasztó preambulumbekezdések, továbbá az országjelentés alátámasztó
elemzést tartalmaz. A tagállamok és a Bizottság közötti sokrétű kapcsolattartásra tekintettel nem
merül fel az üzenetek kétértelműsége.
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53–56. bekezdés: A nemzeti érdekeltek bevonása és a nemzeti reformprogramok értékelése
A Bizottság előírja a tagállamok számára, hogy vonják be az érdekelteket, és maga is így tesz a
tényfeltáró missziók során. Ezen túlmenően az alapok programozásakor rendszeres eszmecsere folyik
a Bizottsággal és a helyi hatóságokkal. A helyi és a regionális hatóságok megfelelően be vannak
vonva a kohéziós politikai alapok programozási és végrehajtási ciklusába. A Bizottság azt javasolta,
hogy ez maradjon meg a 2021–2027 közötti programozási időszakban.
A nemzeti reformprogramok kapcsán a Bizottság megerősíti a tartalmuk következetességét, azonban
tartózkodik attól, hogy beavatkozzon a dokumentálásra és a formátumokra vonatkozó tagállami
hagyományokba. A nemzeti reformprogram nagyon fontos eszközzé vált a tagállamok számára a
reformfolyamat alatti minisztériumközi és régióközi koordináció elősegítéséhez. A nemzeti
reformprogramokról szóló tanácsi ajánlásokra irányuló bizottsági javaslatok, valamint a tagállamok
stabilitási és konvergenciaprogramjaira vonatkozó bizottsági vélemények a programokról készült
bizottsági értékelés dokumentációi. Az értékelést az országspecifikus ajánlásokról szóló jogszabály
standard preambulumbekezdései konkrétan dokumentálják. Ezenfelül a programokban található
információkat a Bizottság figyelembe veszi a szemeszterre vonatkozóan közzétett csomag részét
képező, májusi bevezető közleményben ismertetett, országspecifikus ajánlásokról készült értékelés
naprakésszé tételéhez. Az országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javaslatok tartalma figyelembe
veszi azokat az intézkedéseket is, amelyekről a tagállamok számoltak be a programjaikban. A
Bizottság értékeli a sablonnak való megfelelést, és a legfontosabb reformvállalásokra, valamint az
általa egyéb források felhasználásával végzett információgyűjtés megerősítésére összpontosít.
Ami a CESAR-adatbázist illeti, a Bizottság belső eljárásai valamennyi érintett főigazgatóság esetében
úgy vannak kialakítva, hogy hozzájáruljanak az országspecifikus ajánlások átfogó bizottsági
értékeléséhez a CESAR-adatbázisban. Az értékelési és a nyomonkövetési folyamat további
tökéletesítése érdekében folyamatosan fejlesztett, élesben működő eszközként a CESAR-adatbázisban
új funkciók kifejlesztése van folyamatban annak megfelelőbb biztosítása érdekében, hogy valamennyi
érintett főigazgatóság továbbítsa az értékelését az adatbázisba.
A Bizottság nem ért egyet azzal az állítással, hogy az országspecifikus ajánlásokon belüli gyakori
átcsoportosítások megnehezítik az évek során végzett monitoring összehasonlítását. Az
országspecifikus ajánlások végrehajtásának értékelése először az egyes részterületekre vonatkozóan
történik, azt követően pedig az országspecifikus ajánlások egészére vonatkoztatott összesítéssel. Az
elemzés megkönnyítése, valamint az évek során elért előrehaladás mértékének könnyebb
összehasonlíthatósága érdekében a Bizottság szintetikus mutatót alkalmaz az országspecifikus
ajánlások végrehajtása terén elért előrelépés értékelésére. A CESAR-adatbázis fejlesztésekkel
egészült ki, hogy egy-egy adott időszakon belül jobban nyomon követhetők legyenek az egyes
szakpolitikai területek szerinti ajánlások.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
59. A Bizottság nem ért egyet az Európai Számvevőszék azon következtetésével, hogy nem fektet
megfelelő hangsúlyt a szegénység enyhítésére, és azzal sem, hogy az országspecifikus ajánlások
kombinációja nem kiegyensúlyozott.
A jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre fordított különleges figyelem érdekében új jogállamisági
mechanizmus jött létre. A szemeszter keretében ezeknek a kérdéseknek a kezelése az egyértelmű
makrogazdasági hatást kiváltó esetekre összpontosul.
1. ajánlás – Az európai szemeszter folyamatában kerüljön nagyobb hangsúly a szociális és kutatási
dimenzióra
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A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, mivel teljes mértékben kezelni fogja a Covid19-válság
társadalmi-gazdasági következményeit. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a szegénység
kockázatait kiváltó okok kezelésével kiemelje az embereket a szegénységből.
A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást, amennyiben nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy
országspecifikus ajánlást adjon ki az előrelépést nem tanúsító tagállamok mindegyike számára. Az új
európai zöld megállapodásra, valamint a digitális átállásra tekintettel a kutatás és innováció várhatóan
jelentős szerephez jut az európai szemeszterben, valamint az uniós gazdaság versenyképessé és
klímasemlegessé tételében.
2. ajánlás – Az országspecifikus ajánlások végrehajtása és nyomon követése legyen szigorúbb
Első franciabekezdés – A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, és immár biztosítja, hogy az
országokkal foglalkozó munkacsoportok minden tagja tegye naprakésszé a végrehajtásról készített
értékelését a CESAR-adatbázisban. Az értékelési és a nyomonkövetési folyamat további tökéletesítése
érdekében folyamatosan fejlesztett, élesben működő eszközként a CESAR-adatbázisban új funkciók
kifejlesztése van folyamatban annak megfelelőbb biztosítása érdekében, hogy valamennyi érintett
főigazgatóság továbbítsa az értékelését az adatbázisba.
Második franciabekezdés – A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást A Bizottság gondoskodni
fog arról, hogy az országspecifikus ajánlásokra és azok végrehajtásának állapotára vonatkozóan az
országjelentésekben már nyilvánosan hozzáférhetővé tett információkat az interneten is rendelkezésre
bocsássa. Ez a tagállamokkal való megállapodás függvénye lenne.
Harmadik franciabekezdés – A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást. A Bizottság jelenleg
együttműködésen alapuló kapcsolatot épít ki a tagállamokkal a kihívások közös meghatározása és
kezelése érdekében.
A Bizottság tulajdonképpen már alkalmazza az Európai Számvevőszék által javasolt elvet azzal, hogy
a végrehajtás elmaradása esetén a szemeszter egymást követő fordulóiban megismétli az ajánlásokat,
és azokat indokolt esetben pontosítja. Ezért a Bizottság nem tartja helyénvalónak, hogy a rendelet
szerinti további intézkedéseket mérlegeljen.
3. ajánlás – Legyen szorosabb az uniós alapok és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolat
A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi kerethez. Már van kölcsönösen elfogadott reformfeltétel az esb-alapok programozásában.
Ezenfelül a Bizottság 2020. május 27-én javaslatot tett egy új Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszközre, amely jelentős pénzügyi támogatást fog nyújtani a tagállamok által végrehajtott
reformokhoz és beruházásokhoz, ezáltal segíteni fog a tagállamoknak az európai szemeszterben
meghatározott kihívások kezelésében. Ez azonban a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások
függvénye lesz.
4. ajánlás – Javítsák az országspecifikus ajánlások megfogalmazását
A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást, amennyiben az országspecifikus ajánlások egy közös
szakpolitikai kihívással foglalkoznak. Az, hogy az országspecifikus ajánlás különféle kérdésekre tér
ki, azt a tényt tükrözi, hogy egy-egy konkrét társadalmi-gazdasági kihívás kezelése különböző
területeken végrehajtandó szakpolitikai fellépést tesz szükségessé. Az Európa 2020 stratégia
keretében már meghatározásra kerültek mérhető célok. Még több cél felvételét a Bizottság nem tartja
hasznosnak. A Bizottság időkeret előírását sem tartja hasznosnak, mivel tisztában van azzal, hogy a
reformokat idővel esetleg más-más szakaszokban kell végrehajtani. Ami előirányozható, az a
tagállami végrehajtási törekvések részletes, minőségi szempontú értékelése. Ezt a Bizottság már
figyelembe veszi, amikor értékeli a végrehajtást és különböző értékelési kategóriákat (például
korlátozott előrelépés, némi előrelépés) alkalmaz. A Bizottság az országjelentésekben és az
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országspecifikus ajánlások preambulumbekezdéseiben jelenleg is megfelelő indokolást ad az
ajánlásokhoz.
5. ajánlás – A nemzeti reformprogramok értékelése legyen egyértelmű
Első franciabekezdés – A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást, a többéves pénzügyi keretről
és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről a társjogalkotókkal folytatott tárgyalások
kimenetelére is figyelemmel.
A nemzeti reformprogramok kiegészítik és megerősítik az egyéb forrásokból szerzett információkat.
A jelenlegi gyakorlat szerinti nemzeti reformprogramok igen hasznosnak tekintendők az
országspecifikus ajánlások megfogalmazásához, és a célnak megfelelőek. Már tartalmaznak számos,
az Európai Számvevőszék által javasolt elemet. A Bizottság a tagállamokkal folytatott
együttműködése keretében meg fogja vizsgálni, hogy milyen kölcsönösen előnyös javítások
végezhetők a nemzeti reformprogramokban.
Ezenfelül a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági
javaslatokra tekintettel a nemzeti reformprogramok felépítése – adott esetben – kiigazítható a nemzeti
reformprogramoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz javasolt szerepével
összhangban. Konkrétan, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a tagállamok a
nemzeti reformprogramjukhoz mellékelve terjeszthetik majd elő helyreállítási és rezilienciaépítési
tervüket.
Második franciabekezdés – A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást.
A nemzeti reformprogramok nagyon fontos szerepet töltenek be azáltal, hogy biztosítják a reformok
végrehajtása iránti kötelezettségvállalást a tagállamokon belül, a saját minisztériumaik körében és az
érdekeltek felé. A Bizottság megítélése szerint a nemzeti reformprogramok fontos eszközök, amelyek
összesítik és megerősítik azokat az információkat, amelyeket a Bizottság különféle egyéb csatornákon
keresztül gyűjtött a folyamatos gazdasági felügyeletre irányuló tevékenységei keretében.
A javasolt országspecifikus ajánlások és a kísérő preambulumbekezdések tükrözik a Bizottság
nemzeti reformprogramokról készített értékelését. A nemzeti reformprogramoknak az európai
szemeszter keretében betöltött jelenlegi szerepére tekintettel a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti
reformprogramok konkrét és célzott értékelésének a tagállamok részére történő átadása nem teremt
hozzáadott értéket.
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Ellenőrző csoport
A Számvevőszék különjelentésekben mutatja be az uniós szakpolitikákra és
programokra, illetve egy adott költségvetési területhez kapcsolódó, irányítással
kapcsolatos kérdésekre irányuló ellenőrzéseinek eredményeit. Hogy ellenőrzési
munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai
megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve
szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható
fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.
Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a piacszabályozás és versenyalapú gazdaság
ellenőrzésére szakosodott, Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte
IV. Kamara végezte. Az ellenőrzést Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag vezette,
Raphael Debets, kabinetfőnök, Zacharias Kolias ügyvezető, Jacques Sciberras
feladatfelelős, valamint Georgios Karakatsanis, Marko Mrkalj, Adrian Savin,
Albano Martins Dias da Silva, Athanasios Koustoulidis, Giuseppe Diana,
Maëlle Bourque, Maria Isabel Quintela, Marion Schiefele és Stefano Sturaro
számvevők támogatásával. Nyelvi támogatás: Michael Pyper.
A COVID-19 járvány és a szigorú kijárási korlátozás miatt nem tudunk képet közölni az
ellenőrző csoportról.
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Az európai szemeszter 2010 óta az Unió gazdaság- és
költségvetéspolitikai koordinációt biztosító éves ciklusa.
Megállapítottuk, hogy a Bizottság megalapozott elemzést adott
országjelentéseiben a tagállamok éves gazdasági fejlődéséről,
koordinálta az Európa 2020 stratégiát – aminek köszönhetően
2020-ra a nyolc célértékből hat megvalósult –, és releváns
országspecifikus ajánlásokat javasolt a Tanácsnak a tagállamokat
illetően. Megállapítottuk azonban azt is, hogy a tagállamok csak
kevés országspecifikus ajánlást hajtottak végre teljesen vagy
jelentős mértékben, és egy sor ajánlást fogalmaztunk meg, hogy
eredményesebbé váljon az európai szemeszter, illetve a
szemeszternek – a szabályokkal összhangban történő – bizottsági
végrehajtása. Ehhez a következőkre van szükség: nagyobb
hangsúlyt kell helyezni azokra a területekre, ahol lassú az
előrehaladás (ilyen terület többek között a szegénység, illetve a
kutatás); szigorítani kell az országspecifikus ajánlások
végrehajtásának nyomon követését; szorosabbá kell tenni az
uniós alapok és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolatot,
és írásbeli visszajelzésre van szükség a nemzeti
reformprogramokról.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4)
bekezdésének második albekezdése alapján.

