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Összefoglaló 
I Korunk meghatározó globális egészségügyi válsága, a COVID-19 világjárvány 
világszerte nagy megrázkódtatásokat okozott a mindennapi életben és a 
társadalomban. A helyzet sürgőssége valamennyi uniós tagállamot közegészségügyi 
intézkedések meghozatalára késztette a vírus terjedésének megállítása és a halálos 
áldozatok számának csökkentése érdekében. 

II 2020 első felében a COVID-19 világjárvány különböző mértékű – de minden 
esetben jelentős – GDP-csökkenést okozott az egyes tagállamokban. A járvány 
egyenetlen gazdasági hatása különböző tényezőkből adódott, mint például a gazdasági 
struktúrák és a világjárvány leküzdését célzó egészségügyi stratégiák különbségei, 
illetve az, hogy a kijárási korlátozások más-más módon hatottak az egyes gazdasági 
ágazatokra. 

III Áttekintésünk célja, hogy átfogó képet adjunk az Unió főbb gazdaságpolitikai 
válaszintézkedéseiről. Elemző leírást adunk az uniós, illetve tagállami szinten hozott 
intézkedésekről, és az Unió külső ellenőrének szemszögéből mutatunk rá az uniós 
gazdasági koordináció jövőjét érintő kockázatokra, kihívásokra és lehetőségekre. Az 
áttekintésünkben foglalt elemzések elsősorban nyilvános információkon alapulnak, 
ezeket a tagállamok költségvetési hatóságai körében végzett felmérés eredményei, a 
Bizottság munkatársaival készített interjúk és korábbi jelentéseinkre való hivatkozások 
egészítik ki. Mivel saját ellenőrzési munkát nem végeztünk, megállapításaink nem 
értékelő, hanem elemző jellegűek, és ajánlásokat sem fogalmazunk meg. 

IV Az egészségügyi és gazdasági válságra reagálva a kormányok rövid távú 
diszkrecionális költségvetési intézkedések széles körét fogadták el. Ezek jelentősége és 
felépítése inkább a tagállamok relatív gazdagságát tükrözte, semmint azt, hogy a válság 
milyen mértékben érintette őket. A tagállamok általában véve az Unió válságpolitikai 
iránymutatásaival összhangban álló intézkedéseket fogadtak el: többségükben 
munkahelymegőrzési programokról és a vállalkozásoknak nyújtott állami likviditási 
támogatásról volt szó. A költségvetési csomagok összetétele azonban tagállamonként 
eltért. A jelenlegi költségvetési politikák jelentősen növelni fogják ugyan az 
államadósság szintjét, de a kijárási korlátozás idején eredményesen csökkentették a 
munkanélküliség kockázatát. 

V A világjárvány okozta válság felerősítheti a tagállamok közötti gazdasági 
különbségek kockázatát. Emögött olyan szakpolitikai tényezők húzódhatnak meg, mint 
a költségvetési helyzet különbségei és a versenytorzulások, amelyek abból erednek, 
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hogy a tagállamok különböző mértékben képesek állami támogatási intézkedéseket 
alkalmazni. A növekvő eltérések a széles körű és tartós munkanélküliségből, a 
beruházási hiányból és – amennyiben a gazdasági hatás átterjed a pénzügyi szférára – 
a pénzügyi stabilitást érintő kockázatokból is eredhetnek. 

VI A kezdeti uniós válasz keretében a meglévő szabályok és szakpolitikai keretek 
alapján hozott intézkedésekre került sor, a válság kezelésére irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatásának céljával. Az EKB gyors monetáris beavatkozásait a 
meglévő uniós költségvetési és állami támogatási szabályokba beépített rugalmasság 
kihasználása, ad hoc uniós gazdaságpolitikai iránymutatások elfogadása és az uniós 
költségvetés olyan válságreagálási intézkedésekre történő átcsoportosítása kísérte, 
mint a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés csomagjai. 
Következő lépésként három biztonsági háló létrehozására került sor, amely a 
kormányok számára a Bizottságon (SURE eszköz, vagyis a szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz) 
és az Európai Stabilitási Mechanizmuson keresztül, a vállalkozások számára pedig az 
Európai Beruházási Bankon (EBB) keresztül biztosít célzott hitelezési támogatást. 
A SURE eszközt a Bizottság 2020 nyarán kezdte működtetni, és az 2020 kora őszétől 
várhatóan 17 tagállamban fog csökkentett munkaidős rendszereket finanszírozni. 

VII Ezt követően az Unió nagyszabásúbb támogatási eszközöket igyekezett kidolgozni 
a világjárvány erősödő gazdasági következményeinek kezelésére. Legjelentősebb 
intézkedésként az áttekintésünk befejezésekor még nem működő, 750 milliárd euró 
értékű NextGenerationEU (NGEU) bevezetésére került sor. Ennek központi eleme a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, amely a forrásfelhasználás új koncepcióját 
képviselve a támogatást a növekedésösztönző reformok és beruházások 
végrehajtásától teszi függővé, nem pedig a konkrét kiadások visszatérítésétől, ami az 
esb-alapokra vagy más uniós programokra vonatkozó szabály. Az eszköz célja, hogy 
kezelje a fokozódó gazdasági különbségek kockázatát, valamint összekapcsolja a 
helyreállítást az Unió zöld, illetve digitális stratégiájával. 

VIII A tagállamok és az EKB válaszintézkedéseihez képest a többi uniós pénzügyi 
intézkedés révén esetenként lassabban zajlik a támogatásnyújtás, mivel az utóbbiakhoz 
általában politikai megállapodásokra, illetve a kiadási szabályok kiigazítására van 
szükség. A programoknál még folyt a válsághelyzethez való alkalmazkodás, ezért 2020 
augusztusának végéig nem történt nagy összegű folyósítás. A forrásfelhasználás üteme 
a támogatási eszköz jellegétől és felépítésétől, valamint attól függ, hogy a tagállamok 
milyen mértékben tudják a forrásokat saját eljárásaiknak és feltételeiknek megfelelően 
felhasználni. 
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IX A tagállami és uniós szintű intézkedések együttese kockázatokat és kihívásokat 
teremt az uniós gazdaságpolitika összehangolása, végrehajtása, valamint az uniós 
forrásokkal való gondos pénzgazdálkodás tekintetében. Megállapításunk szerint ezek a 
következő területeken állnak fenn: 

o A tagállamok költségvetési csomagjai és a rendkívüli banki hitelkínálat új 
kihívásokat támasztanak a költségvetési pozíciók, a belső piac, a munkaerőpiacok 
és a pénzügyi ágazat felügyeletéért felelős uniós hatóságokkal szemben; 

o Az újonnan javasolt helyreállítási eszköz eredményessége csorbulhat, ha annak 
pénzügyi struktúrája nem megfelelő, ha a helyreállítási tervek nem a növekedést 
ösztönző reformokra és beruházásokra összpontosítanak, ha a végrehajtás nem 
történik meg időben, ha a felhasználás szintje alacsony, ha az intézkedések 
koordinációja minden szinten gyenge, ha a tervezés és a nyomon követés nem 
alapul megbízható mutatókon, vagy ha az elszámoltathatóság nem egységes; 

o A Bizottság számára kihívást jelent, hogy neki kell kezelnie a tőkepiacokon zajló 
nagy volumenű uniós ügyletek pénzügyi kockázatát. 

X Megállapításunk szerint a COVID19-válságra adott uniós gazdasági 
válaszintézkedések ugyanakkor lehetőségekkel is kecsegtetnek. A gazdasági válságra 
adott uniós pénzügyi válaszintézkedések végrehajtása még jelenleg is folyamatban van, 
de az uniós intézmények erőteljesebb szerepet játszhatnak az uniós gazdasági 
helyreállítás irányításában. Az olyan új ideiglenes eszközök létrehozása, mint a 
szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó 
európai eszköz (SURE) és az NGEU, alkalmat ad elgondolkozni azon, hogy miként 
lehetne tartósan javítani az Unió költségvetési kapacitását a jelentős gazdasági 
sokkhatásokra való reagálás és a tagállamok közötti gazdasági különbségek mérséklése 
érdekében. Ez a kiegészítő finanszírozás fontos lehetőséget ad az olyan uniós 
prioritások előmozdítására is, mint a fenntartható fejlődés és a digitalizáció, ha az 
intézkedéseket az európai szemeszter keretében gondosan megtervezik és alaposan 
nyomon követik.   
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Bevezetés 

01 A COVID‐19 világjárvány 2020 februárjában érte el az Uniót, és gyorsan elterjedt 
valamennyi tagállamban. A halálozások száma áprilisban tetőzött, de a járvány 
továbbra is komoly egészségügyi veszélyt jelent Európában és világszerte. Szeptember 
végéig az Unióban több mint 3 millió fertőzést, illetve közel 150 000 halálesetet 
jelentettek. A tagállamok számos kijárási korlátozást és megelőzési intézkedést 
vezettek be, ami csökkentette a járvány továbbterjedését, de 2020 őszén újra nőtt az 
esetszám, ami ismét kihívás elé állította mind az egészségügyi, mind a gazdasági 
rendszereket. 

02 A globális pénzügyi válsággal ellentétben, amely a pénzügyi szektorban felmerült 
hiányosságokból alakult ki, a jelenlegi sokk a gazdaság egészét érinti azáltal, hogy 
megzavarja a háztartások kiadásait, az üzleti tevékenységeket és a globális ellátási 
láncokat. Az Európai Bizottság előrejelzése1 szerint a világjárványt megelőző gazdasági 
növekedési pályától való eltérés jelentősen nagyobb, mint az előző válság idején volt 
(lásd: 1. ábra). Az EU‐27 GDP‐je az előrejelzések szerint 2020‐ban 7,4%‐kal fog 
zsugorodni, és talán 2021‐ben sem tér vissza a válság előtti szintre, ami azzal a 
kockázattal jár, hogy jelentősen megnövekszik a fizetésképtelenség és csökken a 
munkahelyek száma. 

1. ábra. Az uniós GDP volumenindexe (százalékban) (2006–2021)  

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai az Európai Bizottság adatai és őszi előrejelzései alapján 
(AMECO‐adatkészlet). 

                                                       
1  Európai gazdasági előrejelzés, 2020. ősz, Institutional paper 136, 2020. november. 
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03 Noha a jelenlegi és a korábbi, 2008–2013-as válság jellege eltér, a tagállamok 
GDP-csökkenései erős korrelációt mutatnak, ami új kihívásokat jelenthet az Unión 
belüli gazdasági konvergencia szempontjából: Görögország, Olaszország és 
Spanyolország gazdasága például mindkét válság esetében a legsúlyosabban érintett 
gazdaságok közé tartozik (lásd: 2. ábra). 

2. ábra. A GDP csökkenése a 2008–2013-as válság és a 2020-as válság 
során 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számítása az Európai Bizottság adatai és a 2020. őszi előrejelzések 
alapján (AMECO-adatkészlet). 

04 2020 márciusa óta a kijárási korlátozások okozta gazdasági sokk nagyszabású 
uniós és tagállami gazdaságpolitikai intézkedéseket tett szükségessé a COVID19-
válságra válaszul a vállalkozások és a háztartások bevételkiesésének ellensúlyozására. 
A globális pénzügyi válság és az azt követő európai adósságválság nyomán új 
jogszabályokkal (pl. a 2011. évi hatos csomaggal és a 2013. évi kettes csomaggal) és 
pénzügyi támogatási mechanizmusokkal (pl. európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmus, ESM) erősítették meg a tagállamok uniós gazdasági koordinációját. 
A világjárvány okozta válságra adott válaszként az Uniónak ki kellett igazítania néhány 
meglévő szabályt, és új pénzügyi támogatást kellett létrehoznia a gazdasági 
sokkhatások kezelésére.  
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Hatókör és módszer 
05 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem elsősorban nyilvánosan 
hozzáférhető információkon vagy kifejezetten e célból gyűjtött anyagokon alapuló 
áttekintés. Célja kettős: egyrészt leíró áttekintést és objektív elemzést adni a COVID19-
válságra válaszul hozott fő tagállami költségvetési intézkedésekről és uniós gazdasági 
intézkedésekről; másrészt rámutatni az uniós gazdaságpolitika koordinációjával, 
végrehajtásával, valamint az uniós forrásokkal való gondos pénzgazdálkodással 
kapcsolatos kockázatokra, kihívásokra és lehetőségekre. 

06 Az Unióban elfogadott intézkedésekre vonatkozó, nyilvánosan hozzáférhető 
információk szórványosan, több különböző forrásban találhatóak meg, illetve nem 
következetesek és híján vannak a szisztematikus számszerűsítésnek: mindez gátolja az 
összevetéseket. Ezek az információk azért is fontosak, mert segítenek megoldani a 
szakpolitikai koordináció és végrehajtás során felmerülő problémákat, illetve elemezni 
a válságra adott gazdaságpolitikai válaszintézkedésekből levont tanulságokat. 
Áttekintésünk az uniós szinten 2020 márciusa és augusztusa között hozott gazdasági 
intézkedésekre, az ezekhez kapcsolódó, de ezen időszak után végrehajtott jelentős 
fellépésekre, valamint a tagállami szinten 2020 márciusa és júniusa között hozott 
valamennyi jelentős (azaz a GDP 0,1%-át meghaladó) költségvetési intézkedésre terjed 
ki. 

07 Hogy átfogóan át tudjuk tekinteni az intézkedéseket, nyilvánosan elérhető, illetve 
a Bizottságtól megkért információk alapján gyűjtöttünk egybe egységes és 
számszerűsített adatokat az uniós és tagállami intézkedésekről. Továbbá, mivel nem áll 
rendelkezésre olyan külön adatbázis, amely központilag tartalmazná a tagállami 
költségvetési ösztönző intézkedéseket és szisztematikusan számszerűsítené azokat, az 
információhiány kipótlása céljával mind a 27 tagállamban felmérést végeztünk a 
COVID19-válságra válaszul elfogadott költségvetési intézkedésekről. Mivel a felmérés a 
2020. június 30-ig elfogadott tagállami intézkedéseket öleli fel, nem veszi figyelembe 
ezen intézkedések később aktualizált költségeit, sem az azóta elfogadott egyéb új 
intézkedéseket. 

08 A felmérés keretében egységesített beszámolási sablont bocsátottunk a központi 
költségvetési hatóságok rendelkezésére, amelynek révén többek között olyan 
szisztematikusan gyűjtött adatokat kaphattunk az elfogadott tagállami költségvetési 
intézkedésekről, mint azok leírása, ütemezése, célja és 2020. évi becsült költségei, és 
olyan kritériumok alapján osztályozhattuk az adatokat, mint költségvetési és gazdasági 
hatásuk. A felmérés adatait szükség esetén más nyilvánosan hozzáférhető információk 
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(például az Európai Költségvetési Figyelő, a stabilitási és konvergenciaprogramok, a 
közzétett tagállami költségvetések és költségvetési bejelentések) egészítették ki. Az 
áttekintés figyelembe veszi továbbá a Számvevőszék korábbi jelentéseit, a Bizottság 
munkatársaival készített interjúkat, valamint egy szakértői testület véleményét 
elemzésünk megalapozottságáról, illetve a kockázatok és kihívások 
megfogalmazásáról.   
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A különböző tagállami 
válaszintézkedések a költségektől 
függetlenül a munkahelyek és a 
vállalkozások megőrzésére 
összpontosítottak 

A kijárási korlátozások gazdasági hatása tagállamonként és 
ágazatonként eltérő volt 

09 A jelenlegi gazdasági válság okai egyedülállóak a modern történelemben. Míg a 
közelmúltbeli válságokat a nem fenntartható keresletnövekedés, illetve a 
felhalmozódott makroszintű pénzügyi egyensúlyhiány váltotta ki2, a termelés jelenlegi 
jelentős visszaesését a világjárvány és az egészségpolitikai intézkedések keresletre és 
kínálatra gyakorolt hatása okozza. 

10 Mivel az egészségügyi politika elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik, a 
betegség terjedésének kezdeti szakaszában a tagállamok eltérő felkészültsége 
okolható azért, hogy a világjárványra adott egészségvédelmi válaszintézkedéseket az 
Unióban eleinte a habozás, a kijárási korlátozásokkal és a határellenőrzésekkel 
kapcsolatos eltérő megközelítés, valamint a tagállami intézkedések koordinációjának 
hiánya jellemezte. 

11 A 2020 közepéig ténylegesen tapasztalt GDP-csökkenés becsült értéke jelentős 
eltéréseket mutat az egyes uniós országok között3. A tagállamok között a COVID19-
válság során fennálló különbségek jelentős része statisztikailag korrelálható a 
továbbterjedés megakadályozását célzó vagy közösségi távolságtartási intézkedések 
szigorúságának mutatójával, illetve a turizmus gazdasági részesedésével. Az 
I. melléklet egy ezekkel a változókkal számított regressziót mutat be. A két magyarázó 
tényezőt az alábbiakban ismertetjük. 

                                                      
2 „Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses” (Gazdasági válság 

Európában: Okok, következmények és válaszok, Bizottság, 2009). 

3 Eurostat Newsrelease 133/2020 (2020. szeptember 8.). 
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12 Például a márciusi németországi leállítás kevésbé volt súlyos, mint 
Olaszországban, Franciaországban vagy Spanyolországban, ahol minden nem alapvető 
fontosságú vállalkozást be kellett zárni: ez részben magyarázatot ad arra, hogy az 
utóbbi országokban miért csökkent jobban a GDP (lásd még: 3. ábra). Előzetes 
becslések szerint a szigorú lezárás minden hónapja az éves GDP-növekedés akár 
2 százalékpontos csökkenését vonhatja maga után4. 

3. ábra. A lezárási intézkedések szigorúságának alakulása 2020 első 
felében 

 
Forrás: Stringency Index (Szigorúsági index, Oxfordi Egyetem: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/). 

13 A 2020 első felére vonatkozó adatok jelentős eltéréseket mutatnak a válság egyes 
gazdasági ágazatokra gyakorolt hatásában (lásd: 4. ábra). Különösen súlyos helyzetbe 
kerültek egyes szolgáltatási ágazatok, például a közlekedés, a kiskereskedelem, a 
szabadidős és a vendéglátási ágazat, mivel a továbbterjedés megakadályozását célzó 
intézkedések (kijárási korlátozások, közösségi távolságtartás, utazási tilalmak) 
csökkentették az ilyen szolgáltatások iránti keresletet. 

                                                      
4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-

19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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4. ábra. Az uniós bruttó hozzáadott érték változásai 2020 első felében 

 
Megjegyzés: százalékos változás az előző év azonos időszakához képest. 

Forrás: az Európai Számvevőszék számítása az Eurostat adatai alapján. 

A tagállamok számos költségvetési intézkedést fogadtak el 

14 2020 februárja óta a tagállamok költségvetési politikái arra összpontosítanak, 
hogy enyhítsék a kijárási korlátozásoknak és a csökkenő keresletnek a jövedelmekre és 
a foglalkoztatásra gyakorolt rövid távú hatását. Pontosan úgy, mint a 2008. évi válság 
idején, ez az automatikus stabilizátorok (adóbevételek, munkanélküliségi rendszerek) 
működtetését és diszkrecionális költségvetési ösztönző intézkedések (például 
adókedvezmények vagy adócsökkentések) elfogadását jelentette, valamint rendkívüli – 
többek között a foglalkoztatás támogatására és az egészségügyi ágazatra fordított – 
kiadásokat. Közvetlen költségvetési költséggel nem járó, nem költségvetési 
intézkedéseket (állami hitelek, hitelgaranciák, adóelhalasztások stb.) is bevezettek a 
gazdasági szereplők likviditásának biztosítása érdekében. 

15 Felmérésünk szerint 2020. június végéig (lásd: 07 és 08. bekezdés) a tagállamok 
mintegy 3,5 billió euró értékben közel 1250 költségvetési intézkedést fogadtak el a 
világjárvány gazdasági és egészségügyi hatásainak ellensúlyozására (ez az EU-27 
országok 2020-ra becsült GDP-jének 27%-a). Az intézkedéseket jellegüktől és a hiányra 
gyakorolt hatásuktól függően öt fő kategóriába soroltuk (1. háttérmagyarázat). A 
felmérés összesített adatainak összetételét az 5. ábra mutatja be. A garanciák az 
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intézkedések 59%-át, azaz 2 billió eurót tesznek ki, ezt követik a diszkrecionális kiadási 
intézkedések (19%), a pénzügyi eszközök (11%), az adófizetési intézkedések (6%) és a 
diszkrecionális bevételi intézkedések (5%). 

16 A válaszintézkedések teljes mérete igen nagy a 2009–2010-es időszak termék- és 
munkaerőpiacokra vonatkozó diszkrecionális intézkedéseihez képest, amelyek a GDP 
mintegy 3%-át tették ki5. A jelenlegi válaszintézkedések nagyságrendje jobban hasonlít 
a 2008–2017-es időszakban a pénzügyi szektort támogató diszkrecionális, illetve nem 
költségvetési intézkedések (garanciák, hitelek, tőketámogatás) nagyságrendjéhez, 
amelyek becslések szerint az uniós GDP mintegy 4%-át, illetve 34%-át tették ki6. 

                                                      
5 „Public finances in EMU – 2010” (2010. évi jelentés a GMU államháztartásairól, Bizottság, 

2010), 19. o. 

6 „2018. évi állami támogatási értesítő” (Bizottság, 2019), 34. o. 
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1. háttérmagyarázat 

A felmérésünkben szereplő költségvetési intézkedések fő kategóriái 

A diszkrecionális kiadási intézkedéseknek közvetlen költségvetési hatásuk van. 
Ilyen intézkedések a vállalkozásokra vagy háztartásokra irányuló 
jövedelemtámogatások, a foglalkoztatást támogató intézkedések – például a 
kényszerszabadságolási rendszerek –, az egészségügyi költségekre fordított 
rendkívüli kiadások, a tőkebefektetések és a kutatási és kamattámogatások, a 
hitelveszteségekre képzett céltartalékok és az egyéb diszkrecionális kiadási 
intézkedések. Az intézkedéseknek a folyó évre vonatkozó becsült költségét a 
június végi állapot szerint adjuk meg. 

A diszkrecionális bevételi intézkedések szintén közvetlen költségvetési hatással 
járnak. Ilyen intézkedések az adófizetési kedvezmények, az adókulcsok 
csökkentése és más bevételi intézkedések. Az intézkedéseknek a folyó évre 
vonatkozó becsült költségét a június végi állapot szerint adjuk meg. 

A pénzügyi eszközök célja a vállalkozások likviditásának vagy fizetőképességének 
támogatása hitelek vagy tőkeinjekciók révén, amelyek közvetett költségvetési 
hatással járnak, ha végül nem fizetik őket vissza teljes mértékben. A hatóságok 
által bejelentett beruházási csomagoknak a folyó évre vonatkozóan becsült 
költségét a 2020. június végi állapot szerint adjuk meg. 

A garanciák célja a vállalkozások likviditási helyzetének támogatása azáltal, hogy a 
kormányzat ígéretet tesz, hogy nemteljesítés esetén visszafizeti a pénzügyi 
intézmény által nyújtott, kezességvállalással biztosított hitelt. Ezek az intézkedések 
közvetett költségvetési hatással járnak, ha a kezességvállalással biztosított 
pénzügyi eszközöket nem fizetik vissza teljes mértékben. Elemzésünkben a 
hatóságok által bejelentett garanciacsomagoknak a folyó évre vonatkozóan 
becsült költségét a 2020. június végi állapot szerint adjuk meg. 

Az adófizetési intézkedések célja, hogy átmenetileg javítsák a vállalkozások 
likviditási pozícióját azáltal, hogy későbbre halasztják az adó vagy 
társadalombiztosítási járulék kifizetését, amelyek így nem járnak költségvetési 
hatással, ha az esedékes összeget az év egy későbbi időpontjában fizetik ki. Ilyen 
intézkedések elsősorban az adóhalasztások és az előrehozott adó-visszatérítések. 
Elemzésünkben az intézkedéseknek a folyó évre vonatkozó becsült költségét a 
június végi állapot szerint adjuk meg. 
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5. ábra. A költségvetési intézkedések mértéke kategóriák szerint 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréséből származó adatok. 
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17 Az intézkedések zömét, mintegy 2,1 billió euró értékben (az érintett összeg 
mintegy 60%-a) márciusban, a COVID-19 járvány miatti első kijárási korlátozások 
bejelentésekor fogadták el. Áprilisban újabb, 0,8 billió euró összegű 
intézkedéscsomagot fogadtak el, amit májusban és júniusban fokozatos csökkentés 
követett (6. ábra). 

6. ábra. A költségvetési intézkedések ütemezése 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréséből származó adatok. 

18 A garanciarendszerek többségét áprilisban vagy annál korábban fogadták el. A 
pénzügyi piacokon márciusban/áprilisban tapasztalható feszültség volt az egyik oka 
annak, hogy egyes kormányok ekkor a vállalkozások likviditásának és az általános 
befektetői bizalomnak a támogatására gyorsan nagyszabású garanciacsomagokat és 
sürgősségi hitelprogramokat fogadtak el. A monetáris beavatkozások és a pénzügyi 
piacok ezt követő helyreállása magyarázza, hogy miért nem volt szükség további 
hasonló intézkedésekre. A többi intézkedéstípus egyenletesebben oszlott meg a 
válságidőszak folyamán. A kiadási intézkedések összegének júniusi emelkedésében 
egyes ideiglenes intézkedések megújítása, valamint a németországi helyreállítási terv 
elfogadása tükröződik. 
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19 A költségvetési intézkedések relatív nagyságrendje eddig jelentős eltéréseket 
mutatott az egyes tagállamokban. Amint azt a 7. ábra szemlélteti, a saját GDP-hez 
viszonyított öt legnagyobb költségvetési csomagból négyet a négy nagyobb uniós 
tagállam fogadott el, ami főként a garanciarendszerek bejelentett összegeire vezethető 
vissza. Németország válaszintézkedései voltak a legnagyszabásúbbak, a GDP mintegy 
43%-át tették ki. Ezt Olaszország (37%), Litvánia (29%), Franciaország (23%) és 
Spanyolország (22%) követte. Ezzel szemben egyes, az Unióhoz később csatlakozott 
országok lényegesen kisebb költségvetési csomagokat fogadtak el: a tagállamok közül 
Bulgária (2%), Szlovákia (5%) és Románia (5%) csomagjai a legkisebbek. 



 19 

 

7. ábra. A költségvetési intézkedések mértéke az egyes tagállamokban 
azok GDP-je arányában 

 
Megjegyzés: A teljes összegek a költségvetési erőfeszítések egészét szemléltetik, de nem tükrözik a 
különféle költségvetési stratégiákat, amelyek az 1. háttérmagyarázatban kifejtettek szerint különböző 
típusú pénzügyi és költségvetési hatású intézkedéseket tartalmaznak. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréséből származó adatok. 
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20 Észrevételeztük, hogy a viszonylag alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező 
országok egy főre vetítve kisebb költségvetési csomagokat fogadtak el, és 
érzékelhetően korlátozottak a reagálási lehetőségeik, míg az uniós átlagot meghaladó 
egy főre jutó GDP-vel rendelkező országok költségvetési reakciói nagyobb 
változatosságot mutattak, és nem tűnt úgy, hogy azok függenének a GDP nagyságától 
(lásd: 8.ábra). Minél magasabb az egy főre jutó GDP, annál nagyobbak a költségvetési 
csomagok, de ez a lineáris viszony, amely költségvetési megszorításokra utalhat, 
eltűnik azon országok esetében, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az uniós átlagot. 

8. ábra. A költségvetési csomagok mérete egy főre vetítve, az egy főre 
jutó GDP viszonylatában 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérése alapján. 

21 A felmérésünkben szereplő adatok alapján úgy számítjuk, hogy az azon országok 
által elfogadott költségvetési intézkedések, amelyekben az egy főre jutó GDP 2019 
végén nem érte el az uniós átlagot, 2020-ban GDP-arányosan alacsonyabb összegnek 
feleltek meg, mint a többi ország intézkedései (lásd: 9. ábra). Ezen túlmenően a 
Bizottság becslései szerint ezen országoknak 2020-ban a többi tagállamhoz képest 
nagyobb GDP-csökkenéssel kell szembenézniük. Ezért az elfogadott intézkedések 
mérete és összetétele inkább a tagállamok relatív gazdagságát tükrözi, semmint azt, 
hogy az előrejelzések szerint a válságnak milyen mértékben kellett érintenie őket. 
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9. ábra. Az összesített költségvetési csomagok és a 2020-ra becsült GDP-
csökkenés összehasonlítása 

 
Megjegyzés: A költségvetési intézkedésekhez tartoznak a bevételi és a kiadási intézkedések; a likviditási 
támogatás pedig az adófizetési intézkedésekre és a pénzügyi eszközökre vonatkozik. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréséből és a Bizottság 2020. évi GDP-előrejelzéseiből származó 
adatok. 

22 A költségvetési válaszintézkedések összetétele szintén eltérő tagállamonként 
(lásd: 7. ábra). A költségvetési csomagok legnagyobb részét a garanciák teszik ki, és ez 
különösen a legnagyobb csomagokkal rendelkező országokra érvényes. 
Németországban például a csomagok 58%-a garanciákból áll; ez az arány 
Olaszországban 73%, Franciaországban 68%, Spanyolországban pedig 65%. 
Felmérésünk nem tartalmaz a csomagok végrehajtására vonatkozó adatokat, de a 
nyilvánosan hozzáférhető előzetes adatok tanúsága szerint a garanciák igénybevétele 
Németországban nem érte el a csomag 10%-át, Olaszországban a 20%-át, míg 
Franciaországban annak körülbelül egyharmadával, Spanyolországban pedig 60%-ával 
volt egyenlő7. 

23 Más tagállamok – például Litvánia (81%), Ausztria (81%), Észtország (72%) és 
Bulgária (70%) – a költségvetési csomagok legnagyobb részét diszkrecionális bevételi 
és kiadási intézkedésekre fordították. Az egyes kormányzatok változó mértékben éltek 
ezzel a két intézkedésfajtával (lásd: 10. ábra). 

                                                      
7 Lásd még: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-

bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html 
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10. ábra. A diszkrecionális kiadási és bevételi intézkedések aránya a 
költségvetési intézkedések egészében 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréséből származó adatok. 

24 A felmérésben szereplő diszkrecionális kiadási és bevételi intézkedések az EU-
27 2020. évi GDP-jének mintegy 6,4%-át teszik ki, és főként diszkrecionális kiadásokból 
állnak (lásd: 11. ábra): ebből a GDP 2%-át a vállalkozásoknak nyújtott 
jövedelemtámogatásra, a GDP 1,4%-át pedig a foglalkoztatás támogatására, például a 
csökkentett munkaidős programokra irányozták elő. A bevételi intézkedések 
legnagyobb részét az adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kedvezmények tették 
ki. 
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11. ábra. Az Unió összesített diszkrecionális bevételi és kiadási 
intézkedéseinek összetétele 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérése. 

Az intézkedések elsősorban a munkanélküliség és a 
fizetésképtelenség azonnali mérséklését célozták 

25 A Bizottság 2020. március 13-án kiadott, a tagállamoknak szóló szakpolitikai 
iránymutatásai szerint (lásd: 43. bekezdés) a költségvetési intézkedéseknek a 
háztartásokat és a vállalkozásokat kell megcélozniuk a munkahelyek megszűnésének 
mérséklése, valamint a háztartások és a vállalkozások jövedelmének és likviditásának 
támogatása érdekében. Az alábbi elemzés azt mutatja, hogy az elfogadott 
költségvetési intézkedések általában összhangban voltak az iránymutatásokkal. 

26 A gazdasági szereplők tekintetében a költségvetési intézkedések a nem pénzügyi 
vállalatokra (84%) és a háztartásokra (8%) irányultak. Míg a garanciák és a likviditási 
eszközök (adófizetési intézkedések és pénzügyi eszközök) a vállalkozások likviditását 
támogatták, a diszkréciós kiadási intézkedések volumenének 43%-át a vállalkozásokra, 
35%-át pedig a háztartásokra fordították. A bevételi intézkedések 90%-a a 
vállalkozásokra irányult, elsősorban adófizetési kedvezmények révén (lásd: 12. ábra). A 
diszkrecionális kiadási intézkedések a szakpolitikai területek szélesebb körére terjedtek 
ki, beleértve az egészségügyet, a közberuházásokat, a kutatást, az oktatást, a 
szegénység elleni intézkedéseket stb. 
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12. ábra. A költségvetési intézkedések a megcélzott gazdasági szereplők 
szerinti bontásban 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérése. 

27 Vizsgálatunkban a foglalkoztatás csökkentett munkaidős programokon keresztül 
történő közvetlen támogatását célzó intézkedések teljes összege 184 milliárd euró, 
ennek több mint 60%-a Franciaország (32,5 milliárd euró), Spanyolország (29,4 milliárd 
euró), Hollandia (25,2 milliárd euró) és Olaszország (23,7 milliárd euró) intézkedéseihez 
kapcsolódik (lásd: 2. háttérmagyarázat). A csökkentett munkaidős programokhoz 
kapcsolódó költségvetési kiadások nagysága a programok több jogi jellemzőjétől 
(támogathatóság, a jövedelempótlás aránya, időtartam stb.), a továbbterjedés 
megakadályozását célzó intézkedések jellegétől és az egyes országokban végezhető 
távmunka volumenétől függ. 
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2. háttérmagyarázat 

Csökkentett munkaidős programok 

A csökkentett munkaidős programok olyan állami programok, amelyek lehetővé 
teszik a gazdasági nehézségekkel küzdő vállalkozások számára, hogy átmenetileg 
csökkentsék a ledolgozott munkaórák számát, míg munkavállalóik a le nem 
dolgozott órák után állami jövedelemtámogatásban részesülnek. A rendszer 
keretében részlegesen csökkenteni lehet a ledolgozott munkaórákat, vagy 
korlátozott időtartamra teljesen fel lehet függeszteni a munkaszerződést. 
A rendszer célja, hogy a válság idején is megmaradjanak az álláshelyek, a 
vállalkozások pedig meg tudják őrizni a rendelkezésre álló készségeket, 
szakértelmet és munkaerőt. 

Amint a Bizottság rámutatott, a globális pénzügyi válság során a tagállamok 
többsége ilyen rendszerekhez folyamodott: ennek köszönhetően kevésbé 
változott a foglalkoztatás szintje, ami mérsékelte a válság szociális költségeit8. 

2020. március 13-án a Bizottság ezeket a programokat javasolta a kijárási 
korlátozások foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak enyhítésére. 2020 
áprilisában, a világjárvány miatti kijárási korlátozások csúcspontján az EU-27 
országaiban több mint 42 millió munkavállalót – az összes munkaerő körülbelül 
egynegyedét – foglalkoztattak csökkentett munkaidőben9. A Bizottság becslése 
szerint a programok azonnali költségvetési költsége fele annak az összegnek, 
amelyet ilyen foglalkoztatási támogatás hiányában munkanélküli ellátásként 
kifizetnének10. 

Felmérésünk szerint 11 tagállamban a csökkentett munkaidős programok 
finanszírozására irányuló költségvetési intézkedések 2020-ban több mint 5 milliárd 
euróba kerülhetnek: 

 

                                                      
8 „Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper 

sorozat, Bizottság, 2010. 

9 7/2020. sz. szakpolitikai tájékoztató (Európai Szakszervezeti Intézet, 2020). 

10 „Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában” (Bizottság, 2020), 114. o. 
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28 Az adatbázisunkban összegyűjtött tagállami intézkedéseket a foglalkoztatásra, a 
szegénységre, a pénzügyi szektorra és a környezetre gyakorolt hatásuk szerint 
csoportosítjuk. Ez a kategorizálás az intézkedések tagállamok által megadott címén, 
leírásán és osztályozásán alapuló minőségi elemzés eredménye. Értékelésünk szerint az 
intézkedések akkor fejtenek ki „közvetlen” hatást, ha céljuk a foglalkoztatásra, a 
szegénységre, a pénzügyi szektorra vagy a környezetre gyakorolt hatás. „Közvetett” 
hatásról értékelésünk szerint akkor van szó, ha az intézkedések annak ellenére 
gyakorolnak valamilyen hatást, hogy ez nem volt elsődleges céljuk, „jelentéktelen” 
hatásról pedig akkor, ha nem valószínű, hogy hatást fejtenek ki. A csökkentett 
munkaidős programokat finanszírozó kiadási intézkedések például közvetlen kedvező 
hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra. Az intézkedések hatásáról adott értékelésünket 
a 13. ábra foglalja össze. 

13. ábra. A költségvetési költségek relatív nagysága a várható hatások 
szerint 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérése. 

29 Az intézkedések többsége a foglalkoztatásra irányult: 

o Az intézkedések által érintett összegek 95%-a közvetlen vagy közvetett hatást 
gyakorol a foglalkoztatásra, és ebből 12% közvetlen hatás. Az intézkedéseknek 
csupán 1%-a irányul közvetlenül a szegénység elleni küzdelemre. A foglalkoztatás 
megőrzését elősegítő intézkedések többsége azonban közvetett módon elősegíti a 
válság szegénységre gyakorolt hatásának csökkentését is. Becslések szerint 
együttesen közel 3,2 billió euró értékű költségvetési intézkedésnek van közvetlen 
(a teljes összeg 1%-a), illetve közvetett (a teljes összeg 92%-a) hatása a 
szegénységre. 
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o Mivel a pénzügyi szektort eddig nem érintette közvetlenül a COVID19-válság, az 
intézkedéseknek csak csekély része irányult közvetlenül a pénzügyi vállalatokra. 
A garanciák és egyéb eszközök elosztásában közvetítőként betöltött szerepe miatt 
a pénzügyi szektort közvetetten mégis érinti az intézkedések teljes összegének 
89%-a. Emellett a pénzügyi szektor közvetett módon hasznot húz a vállalkozások 
és a háztartások fizetésképtelensége ellenében hozott tagállami költségvetési 
intézkedések előnyeiből is. 

o A környezetvédelem terén szinte egyetlen intézkedés sem gyakorol hatást. 
A COVID19-válságra adott válaszintézkedések keretében felhasznált teljes 
összegnek csupán 2%-a kapcsolódik olyan elfogadott költségvetési 
intézkedésekhez, amelyek közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak a 
környezetvédelemre. Itt figyelmen kívül hagyjuk a kijárási korlátozásoknak a 
környezetre gyakorolt kedvező hatását (például a szennyezés csökkenését), 
amelyet nem tudtunk számszerűsíteni. 

30 Az állami támogatás az a fő csatorna, amelyen keresztül a tagállamok a válság 
során támogatást nyújtanak belföldi vállalkozásaiknak. A költségvetési intézkedések 
többségét (67%) a Bizottság állami támogatásként hagyta jóvá. Június végéig a 
Bizottság 2,2 billió euró (az EU-27 GDP-jének 15,7%-a) összegű állami támogatást 
hagyott jóvá, amely főként garanciákból és likviditási intézkedésekből állott. Mivel a 
Bizottság által jóváhagyott határozatok többsége a gazdaság valamennyi ágazatára 
alkalmazandó „keretrendszerekre” vonatkozott, nem tudható, hogy mely ágazatok 
álltak inkább a középpontban. A válsággal összefüggő állami támogatások intenzitása 
tagállamonként jelentősen eltért (lásd: 14. ábra). Abszolút értékben Németország 
hozta meg az Unióban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó összes határozat közel 
felét (1 billió euró értékben), ami az ország GDP-je 29%-ának felelt meg. 
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14. ábra. Jóváhagyott állami támogatás (teljes összeg az adott GDP 
százalékában) 

 
Forrás: A Bizottság 2020. június végi adatai. 

Az intézkedések segítettek megóvni a munkahelyeket, de 
jelentős hiányt okoztak 

31 A világjárvány további kibontakozása során annak társadalmi-gazdasági hatásai is 
valószínűleg módosulni fognak, mi azonban az értékelésünk idejéig elfogadott 
költségvetési intézkedések kezdeti következményeit tekintettük át. 

32 A gazdasági válságra adott kezdeti költségvetési válaszintézkedések valószínűleg 
súlyos hatást gyakorolnak majd az államháztartási hiányra. Ennek oka egyrészt az, 
hogy csökkentek az adóbevételek a gazdasági tevékenység visszaesése és az olyan 
diszkrecionális intézkedések miatt, mint az adókedvezmények és adócsökkentések, 
másrészt az, hogy rendkívüli, többek között a foglalkoztatás támogatására és az 
egészségügyi ágazatra fordított kiadások merültek fel. Ráadásul felmérésünk szerint az 
intézkedések finanszírozására szánt költségvetési megtakarítások az uniós GDP 
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kevesebb mint 0,1%-át teszik ki. Később a vállalkozásoknak nyújtott jelentős 
garanciákkal és likviditási intézkedésekkel kapcsolatos értékvesztés okozta veszteségek 
miatt is felmerülhetnek költségvetési költségek. 

33 2020 novemberében az Unió összesített költségvetési hiánya az előrejelzések 
szerint meghaladja a 2020. évi GDP 8%-át, és a jelentős GDP-visszaesést elszenvedő 
egyes országokban (Spanyolország, Belgium, Olaszország, Franciaország) előfordulhat, 
hogy a hiány meghaladja a 10%-ot. Valószínű, hogy 2020-ban 26 tagállam nem fog 
megfelelni a GDP 3%-ában meghatározott uniós hiánykorlátnak (lásd: 15. ábra). A 
hiány 2020–2021-ben a GDP mintegy 20%-át kitevő mértékben növelheti az 
államadósságot, de a becslések országonként jelentősen eltérnek11. A hiány- és 
adósság-előrejelzésekre a jelenlegi gazdasági bizonytalanságok miatt felfelé irányuló 
nyomás nehezedik. Novemberben a Bizottság a 2021-re vonatkozó GDP-növekedési 
előrejelzését 6,1%-ról 4,1%-ra módosította. 

15. ábra. Költségvetési egyenlegek (a GDP százalékában) 

 
Forrás: A Bizottság őszi előrejelzései (2020). 

34 A kormányok által rendelkezésre bocsátott csökkentett munkaidős, illetve állami 
támogatási programok mostanáig kielégítették a vállalkozások likviditási igényeit, és 
ezáltal enyhítették a tömeges elbocsátásokat. A munkanélküliségi ráta a közelmúltban 
valóban csak csekély mértékben nőtt a termelés visszaeséséhez képest. Az Unióban a 

                                                      
11 A Bizottság őszi előrejelzései (2020). 
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munkanélküliség sokkal kisebb mértékben nőtt, mint az Egyesült Államokban (lásd: 
16. ábra), ahol a hatóságok nem az általános munkahelymegőrzési programokat 
ösztönözték, hanem inkább a munkanélküli ellátást hosszabbították meg. 

16. ábra. A munkanélküliségi ráta és a GDP volumenének változása az 
előző negyedévhez képest az Unióban és az Egyesült Államokban 

 
Megjegyzés: A munkanélküliségi ráta változásai nominálisak, a GDP volumenének változásai növekedési 
ráták. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai az OECD adatai alapján. 

35 A költségvetési intézkedések kulcsszerepet játszottak a rendelkezésre álló 
jövedelmek stabilizálásában. A Bizottság fogyasztói felmérései a szándéktalan 
megtakarítások12 jelentős felhalmozódását mutatják, ami közvetlenül adódik a lezárási 
és a költségvetési intézkedésekből, illetve a nagyfokú bizonytalanságból. Amikor a 
kijárási korlátozások miatt a vállalkozások kevesebb terméket és szolgáltatást tudtak 
értékesíteni, a költségvetési intézkedések fenntartották a munkavállalók viszonylag 
stabil vásárlóerejét, aminek eredményeként az euróövezet háztartásainak 
megtakarítási rátája 2020 első negyedévében 16,9%-os abszolút rekordot ért el. Ezek a 
megtakarítások elősegíthetik a fogyasztás gyors helyreállását, mihelyt eloszlik a 
gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság. 

                                                      
12 Eurostat NewsRelease (2020. július 3.). 
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36 Az állami beruházások nem szerepeltek a válságkezelés prioritásai között. 
Felmérésünkben arra kértük a tagállamokat, hogy számoljanak be arról, hoztak-e a 
COVID19-válságra válaszul beruházási döntéseket. A felmérés adatai szerint az ilyen 
döntések az uniós GDP kevesebb mint 0,5%-át tették ki, a német helyreállítási tervben 
(2020. június) bejelentett állami beruházások nélkül pedig csak az uniós GDP 0,1%-ával 
voltak egyenlőek. A közberuházások hozzájárulhatnának a gazdaság fellendüléséhez a 
világjárványt követő időszakban. Az Európai Tanács 2020. április 23-án üdvözölte a 
fellendülést szolgáló közös ütemtervet, amely példa nélküli beruházásokat javasolt az 
európai gazdaságok újraindításának és átalakításának elősegítésére13. 

                                                      
13 https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21–04-

2020.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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Az Unió jelentős uniós gazdasági 
válaszintézkedéseinek végrehajtása 
folyamatban van 
37 A gazdasági válságra adott kezdeti uniós válaszintézkedéseket (2020. március) a 
gyorsan változó járványügyi helyzetre és a kijárást általánosan korlátozó első tagállami 
intézkedésekre figyelemmel dolgozták ki (rövid időrendért lásd: II. melléklet). A 
hatályos szabályok keretében olyan azonnali intézkedésekre és határozatokra került 
sor, mint például az uniós költségvetési intézkedések, az EKB monetáris beavatkozásai, 
az EBB és az ESM hitelezési döntései, valamint a Bizottság koordinációs intézkedései. 

38 A világjárvány fokozatos kibontakozásával párhuzamosan az Unió gazdasági 
válaszintézkedései nagyszabásúbbá váltak, hogy megfeleljenek a helyreállítási 
szükségleteknek: a legutóbbi ilyen intézkedés a gazdasági helyreálláshoz és 
rezilienciához nyújtott ideiglenes uniós költségvetési támogatási eszköz, az 
úgynevezett „NextGenerationEU” (NGEU) Európai Tanács általi elfogadása volt. 

39 Az EU és az ESM (elfogadott vagy elfogadás alatt álló, az EKB monetáris 
beavatkozásait nem tartalmazó) pénzügyi intézkedéseinek összértéke meghaladja az 
1363 milliárd eurót14, ami vissza nem térítendő támogatások (430 milliárd euró) és 
hitelek (933 milliárd euró) között oszlik meg. Az európai költségvetési támogatás 
központi eleme a javasolt NGEU intézkedésnek a „vissza nem térítendő támogatások” 
összetevője, amely a 2020-ra előre jelzett tagállami költségvetési intézkedések mintegy 
40%-át teszi ki (lásd: 17. ábra). Az uniós összegek a rendelkezésre álló maximumot 
jelentik, és nem feltétlenül kerülnek teljes mértékben felhasználásra. 

                                                      
14 Ennek része a NextGenerationEU is (amelynek összegeit az Európai Tanács jóváhagyta).  
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17. ábra. A válságra adott becsült uniós és tagállami pénzügyi 
válaszintézkedések összevetése (milliárd euró) 

 
Megjegyzés: A javasolt NGEU-ra vonatkozó adatok az Európai Tanács következtetésein alapulnak. 
A tagállami költségvetési beavatkozásokra helyettesítő értékként a 2020. és 2019. évi költségvetési 
egyenleg közötti különbség becsült értékét alkalmazzuk, amint az a Bizottság őszi előrejelzésében (2020) 
meg van adva. Az egyéb tagállami intézkedésekre vonatkozó adatokhoz felmérésünket vettük alapul. Az 
NGEU forrásait több évre allokálják, ezeket itt a tagállamok egyetlen évre vonatkozó államháztartási 
hiányával vetettük össze. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai a 2020. augusztusi adatok alapján. 

Az Unió a válság alatt korlátozott hatáskörrel bírt a monetáris 
és gazdasági koordináció körén kívül 

40 Az EKB korai szakpolitikai beavatkozásai, mégpedig a nagyszabású 
eszközvásárlások (a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program keretében, kezdetben 
750 milliárd euró értékben, majd 600 milliárd euróval megnövelve) a pénzügyi piacok 
feltételeinek stabilizálására irányultak. Az EKB beavatkozásai arra is irányultak, hogy új, 
hosszabb távú refinanszírozási műveletek (LTRO) révén megkönnyítsék a bankok 
finanszírozási feltételeit, és enyhítsék a biztosítékeszközökre vonatkozó 
követelményeket. Egyes euróövezeten kívüli országok (Dánia, Horvátország, 
Magyarország, Románia) bankrendszerei is részesültek központi bankjaik útján az EKB 
által biztosított eurólikviditásban. 
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41 Egyes olyan területeken, ahol az Unió elősegíthette volna a világjárványra való 
reagálást, ezt különböző korlátozások, illetve a korlátozott uniós hatáskör gátolta. 
Egyrészt az egyes területeken való fellépéshez szükséges hatáskör hiányáról van szó, 
másrészt arról, hogy a válság kezdete előtt nem alakult ki konszenzus, illetve nem 
készültek fel bizonyos mechanizmusok/eszközök kialakítására. A fő korlátok a 
következők voltak: 

o Hatáskörök az egészségügyi ellátás területén: Az Unió szerepe a közegészségügy 
területén a tagállamok közegészségügyi politikájának támogatására és 
kiegészítésére korlátozódik, ezen a téren a tagállamoké a fő felelősség. Az Unió 
egészségügyi beruházásokra szánt költségvetése (az ún. „egészségügyre 
vonatkozó harmadik uniós cselekvési program”) 0,5 milliárd eurót tett ki, ami a 
jelenlegi, 2014–2020-as TPK teljes összegének 0,05%-a. A Számvevőszék 
hamarosan külön áttekintést tesz közzé arról, hogy az Unió miként járult hozzá a 
COVID19-válságra adott közegészségügyi válaszintézkedésekhez. 

o Hatáskörök a lezárási intézkedések terén: A kijárási korlátozásokról és hasonló 
intézkedésekről teljes egészében maguk a tagállamok döntöttek, amelyek 
kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a közbiztonság területén. A Bizottság 
másodlagos szerepet játszott, amennyiben biztosította az önkéntes koordinációt 
és nem kötelező jellegű iránymutatásokat adott a belső piac integritására, 
valamint az áruk és a személyek szabad mozgására gyakorolt káros 
következmények korlátozása érdekében. A Bizottság azt azonban ellenőrizheti, 
hogy az intézkedések indokoltak, vagyis megfelelőek, szükségesek és a 
közbiztonsági célkitűzésekhez mérten arányosak-e15, 

o A gazdasági válságokra való felkészültség: A Tanács és a Bizottság hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy az európai szemeszter keretében összehangolja a 
tagállamok gazdaságpolitikáit (külön szabályokkal a költségvetési felügyeletre 
nézve), és ellenőrizze, hogy az állami támogatási programok megfelelnek-e az 
uniós szabályoknak. A Tanács és a Bizottság kezeli továbbá a súlyos gazdasági vagy 
pénzügyi zavarokkal küzdő tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatást (EFSM, 
fizetésimérleg-támogatási mechanizmus) is. 

o Uniós költségvetési szabályok: Az uniós költségvetés nem úgy van kialakítva, 
hogy rövid távon enyhítse a nagy gazdasági sokkhatásokat, mivel lehetőségeit 
korlátozzák a többéves pénzügyi keret kiadási felső határai és a költségvetési 
programok különböző kiadási szabályai. Különösen a beruházási programok e 

                                                      
15 Lásd: „A COVID-19 járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések”, 

COM(2020) 112 final. 
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célra történő átcsoportosítása igényel időt, a beruházások jellegétől és a 
programozási ciklusoktól függően. Ezenkívül a költségvetés rendkívüli tartalékai és 
a folyó költségvetésbe ágyazott tartalékok sem jelentősek: a Számvevőszék már 
javasolta, hogy több előirányzat legyen tartalékban16. A rendelkezésre álló 
tartalékok különösen a 2014–2020-as TPK vége felé alacsonyabbak. 

Gyorsan sikerült beindítani a rugalmas gazdasági koordinációt 

42 A világjárvány kitörését követően, a gazdasági helyzet gyors normalizálódásának 
kilátása nélkül egyértelmű volt, hogy az Uniónak rugalmasan kell reagálnia, hogy a 
tagállamok megfelelő válaszlépéseket dolgozhassanak ki az egyes egészségügyi és 
gazdasági helyzetekre. Ennek érdekében a következőkre volt szükség: 

o a fő uniós gazdasági szabályok vagy koordinációs folyamatok rugalmasabb 
alkalmazása; 

o ad hoc iránymutatások elfogadása annak érdekében, hogy a tagállami sürgősségi 
intézkedések csak korlátozott hatást gyakoroljanak az egységes piac működésére. 

43 Ezért egy sor döntés született különböző fontos gazdaságpolitikai szempontok 
kapcsán: 

o Az Európai Tanács március 10-i következtetései nyomán a Bizottság 2020. 
március 13-án kivételes, az európai szemeszter hagyományos gazdasági 
koordinációs eljárásainak körén kívül eső szakpolitikai iránymutatásokat17 
fogadott el a tagállamok számára. Ezek az iránymutatások a kibontakozó 
gazdasági válság enyhítése érdekében olyan azonnali költségvetési ösztönző 
intézkedéseket szorgalmaztak, mint például a munkahelyek megszűnésének 
enyhítését és a háztartások jövedelmének támogatását célzó, csökkentett 
munkaidős rendszerek, likviditási injekciók és a vállalatokat működő tőkével 
segítő hitel-, illetve exportgaranciák; 

o 2020. március 19-én a Bizottság egy állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keretet is elfogadott, amely lehetővé tette, hogy a tagállamok állami 
támogatást nyújtsanak a válság által érintett belföldi vállalatoknak, illetve 

                                                      
16 https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_ 

paper_mff_en.pdf 

17 „A COVID-19 járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések”, COM(2020) 
112 final. 

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf


 36 

 

ágazatoknak18. Az állami garanciákra, hitelekre és egyéb, válsággal kapcsolatos 
eszközökre vonatkozó egyedi szabályok kiegészítették az állami támogatási 
szabályok keretében a tagállamok számára már rendelkezésre álló egyéb 
lehetőségeket. A Bizottság október végéig négyszer módosította az eredeti 
keretet, egyrészt hogy meghosszabbítsa annak alkalmazhatóságát (2020 végétől 
2021 júniusáig, illetve a tőketámogatás esetében 2021. szeptember végéig), 
másrészt hogy biztosítsa a kutatási tevékenységek megfelelő lefedettségét, 
valamint a tőketámogatást; 

o 2020. március 20-án a Bizottság első alkalommal javasolta a Stabilitási és 
Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának19 aktiválását, amely 
valamennyi tagállam számára lehetővé teszi, hogy átmenetileg eltérjen a 
szokásosan alkalmazandó költségvetési követelményektől, és nagyszabású 
költségvetési ösztönzőket kezdeményezzen20. A középtávú költségvetési célhoz 
vezető korrekciós pályától való átmeneti eltérés megengedett, feltéve, hogy ez 
nem veszélyezteti a költségvetés középtávú fenntarthatóságát; 

o 2020. május 20-án a Bizottság az európai szemeszter keretében országspecifikus 
ajánlásokat terjesztett elő, amelyekben megerősítette a válság súlyos 
következményeinek rövid távú mérséklésére és a növekedés középtávú 
újraindítására irányuló közös szakpolitikai célkitűzéseket. Ezek az országspecifikus 
ajánlások most először nem tartalmaztak a középtávú célkitűzésekhez vezető 
korrekciós pályára vonatkozó költségvetési ajánlásokat. Az ajánlások ehelyett az 
azonnali válságtámogatásra, valamint a zöld és digitális átmeneten keresztüli 
középtávú helyreállásra összpontosítottak. 

44 Az időszak során a Bizottság iránymutatásokat fogadott el egyes 
egészségbiztonsági intézkedések összehangolására azokon a területeken, ahol a belső 
piac rendes működése érintve volt. Iránymutatásokat adott ki a Bizottság például abból 

                                                      
18 A Bizottság közleménye – Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a 

gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából, HL CI 
91., 2020.3.20., 1. o. 

19 Az 1466/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében, 6. cikkének (3) bekezdésében, 
9. cikkének (1) bekezdésében és 10. cikkének (3) bekezdésében, valamint az 1467/97/EK 
rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében és 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
„általános mentesítési záradék” alkalmazása súlyos gazdasági visszaesés idején megkönnyíti 
a költségvetési politikák összehangolását. 

20 A Bizottság közleménye a Tanácsnak a Stabilitási és Növekedési Paktum általános 
mentesítési záradékának aktiválásáról, COM(2020) 123 final. 
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a célból, hogy enyhítse a határigazgatásnak az áruk és szolgáltatások szabad mozgására 
(2020. március 23.) és a munkaerőre (2020. március 30.) gyakorolt hatását. Az 
egészségügyi politikákkal kapcsolatos tagállami előjogokra való tekintettel a Bizottság 
nem adott ki kötelező erejű szabályokat. 2020 szeptemberében a Bizottság tanácsi 
ajánlásra tett javaslatot a szabad mozgást korlátozó intézkedések összehangolására és 
közlésére szolgáló általános keret létrehozásáról21. 

Az Unió mozgósította a rendelkezésre álló forrásokat, és új 
biztonsági hálókat hozott létre a vállalkozások, a kormányok és 
a munkavállalók számára 

45 Az uniós pénzügyi támogatás hangsúlya gyorsan átkerült a jelenlegi uniós 
költségvetésen belüli azonnali forrás-átcsoportosításról és rugalmassági eszközökről 
arra, hogy a válság közvetlen gazdasági következményeinek enyhítésére pénzügyi 
biztonsági hálókat hoztak létre a vállalkozások, a tagállamok és a munkavállalók 
számára. 

46 A Bizottság által a válság kitörését követően javasolt első intézkedések a meglévő 
intézkedések kiterjesztését jelentették. Ezek a TPK-n belül maradtak, és főként 
költségvetési átcsoportosítások révén finanszírozták őket (lásd még: III. melléklet). 
Augusztus végére a 2020. évi uniós költségvetés az eredeti kötelezettségvállalási 
előirányzatok 2,3%-ával növekedett meg, és így kimerítette a jelenlegi TPK kiadási felső 
határain innen rendelkezésre álló összes tartalékot. A válság során a tagállami kiadások 
kiegészítésére finanszírozott főbb intézkedések a következők voltak: 

o 2020. március 13-án a Bizottság úgy határozott, hogy a kohéziós politika 2020. évi 
esb-alapjait átirányítja a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezéshez 
(CRII) azzal a céllal, hogy kezelje az egészségügyi kiadásokkal, a kkv-k 
támogatásával és a rövid távú foglalkoztatási intézkedésekkel kapcsolatos 
legsürgetőbb igényeket. 8 milliárd euró összegű előfinanszírozást nem 
juttatnának vissza a Bizottságnak, hanem az tőkeinjekcióként szolgálna a 
válsággal kapcsolatos tagállami projektekhez. A tagállamok a meglévő operatív 
programjaik egyszerűsített és felgyorsított eljárás útján történő módosításával 
férhetnek hozzá forrásokhoz, miközben egyes esetekben bizonyos rugalmassággal 
csoportosíthatnak át közvetlenül finanszírozást; 

o Szintén 2020. március 13-án a Bizottság úgy határozott, hogy egymilliárd eurót 
felszabadít az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA), hogy az garanciaként 

                                                      
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1555  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1555
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szolgáljon az Európai Beruházási Alap (EBA) számára a koronavírus-járvány 
gazdasági hatása által sújtott kisvállalkozások támogatására. E garancia célja Unió-
szerte ösztönözni a bankokat, hogy akár 8 milliárd euró értékben forgótőke-hitelt 
nyújtsanak összesen mintegy 100 000 kkv-nak; 

o 2020. március 30-án az Unió úgy módosította az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának (EUSZA) hatályát, hogy az magában foglalja a nagyszabású 
közegészségügyi szükséghelyzeti intézkedéseket is. Abban az időpontban 
legfeljebb 0,8 milliárd euró állt rendelkezésre erre az eszközre 2020-ban. Egyéb 
vészhelyzetekkel kapcsolatos folyósítások miatt a rendelkezésre álló összeg 2020-
ban 0,18 milliárd euróra csökkent; 

o 2020. április 2-án a CRII-t olyan intézkedésekkel egészítették ki, amelyek 
átmenetileg lehetővé teszik az 54 milliárd euró értékű le nem kötött esb-
alapok(európai strukturális és beruházási alapok) rugalmasabb felhasználását a 
COVID-19 járványhoz kapcsolódó projektekhez („CRII+”). Ezek az intézkedések 
többek között: az alapok, a tematikus célkitűzések és az operatív programok 
közötti rugalmasabb átcsoportosítások, valamint a kiadások 100%-os uniós 
társfinanszírozása, ami 14,6 milliárd euró becsült hatással lenne a kifizetésekre; 

o 2020. április 14-én az Unió módosította a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) 
aktiválásáról szóló rendeletet, amely eszköz 2020-ban 2,7 milliárd eurós 
költségvetéssel rendelkezik az egészségügyi válságra adott olyan tagállami 
válaszintézkedések támogatására, mint például a koronavírus elleni oltóanyag 
fejlesztőivel kötött előzetes beszerzési megállapodások. 

47 2020. március 16-án az EBB csoport rendkívüli finanszírozási intézkedéseket is 
bejelentett. Ilyen intézkedések: 

o A vállalkozások finanszírozása 28 milliárd euró meglévő programokból történő 
rendelkezésre bocsátásával: 

— Garanciák a kkv-k számára: Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 
által rendelkezésre bocsátott 1 milliárd euróból az EBA 2,2 milliárd euró 
értékű garanciát nyújtana, azzal a céllal, hogy a COSME (a kkv-k 
versenyképességét segítő uniós program) és az InnovFin program révén akár 
8 milliárd euró összegű finanszírozást mozgósítson legalább 100 000 kkv 
számára22; 

                                                      
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_569  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_569
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— Célzott likviditási hitelkeretek bankoknak: működőtőke-támogatás nyújtása 
kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára legfeljebb 10 milliárd 
euró értékben; 

— Eszközfedezetű értékpapírok célzott vásárlási programjai: a bankok számára 
a kkv-hitelek kockázati portfóliói átruházásának lehetővé tétele, akár 
10 milliárd euró mozgósításával. 

o Az egészségügyi ágazatbeli projektek finanszírozása legfeljebb 5 milliárd euró 
értékben. 

48 A kijárási korlátozások meghosszabbításával, amikor az első tagállami gazdasági 
előrejelzések kezdték kimutatni a lehetséges hatásokat, az eurócsoport 2020. április 9-
én javaslatot tett egy vészhelyzeti biztonsági hálókból álló csomagra. Ennek célja az 
államháztartások, a vállalkozások és a foglalkoztatás egyidejű támogatása, és ezáltal a 
válság közvetlen következményei elleni küzdelem volt. Az 540 milliárd euró értékű, 
mindenre kiterjedő csomag a következő három pilléren nyugodott: 

o a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó ESM-támogatás: 240 milliárd euró 
értékű, vagyis az ESM hitelezési kapacitásának felét kitevő ideiglenes eszköz, 
amelyet a 2020 februárja óta felmerülő, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos 
közvetlen és közvetett orvosi költségekre kell felhasználni. Ebből legfeljebb a 
tagállamok 2019. végi GDP-je 2%-ának megfelelő összeg kapható; 

o Uniós cégek finanszírozása az EBB csoporton keresztül: 200 milliárd euró összegű 
finanszírozás, amelyet egy ideiglenes, 25 milliárd euró összegű páneurópai 
garanciaalap (PEGF) támogat, a vállalkozások, különösen a likviditási hiánnyal 
küzdő kkv-k megsegítésére. A tagállamoknak az EBB-ben fennálló 
részesedésüknek megfelelően kell hozzájárulniuk a garanciaalaphoz. Hozzájárulást 
adhat az uniós költségvetés és az ESM is; 

o SURE – ideiglenes pénzügyi támogatás a vészhelyzeti munkanélküliségi 
kockázatok csökkentésére: Igény szerint 100 milliárd euró a csökkentett 
munkaidős és hasonló programokra, valamint kiegészítő intézkedésként egyes 
egészségügyi, különösen munkahelyi egészségügyi intézkedésekre fordított 
tagállami közkiadások növelésének finanszírozására. Az eszközt a Bizottság 
kezelné, és az uniós pénzügyi szabályok volnának rá érvényesek. A SURE eszköz 
olyan hitelprogram formájában valósul meg, amelyet 25 milliárd euró összegű, a 
tagállamok által az uniós költségvetés számára adott garanciák rendszere támaszt 
alá. 
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49 Az Európai Tanács április 23-án jóváhagyta a javaslatot, és arra szólított fel, hogy a 
csomag 2020. június 1-jével legyen működőképes. Az ESM eszközt május 15-én hagyta 
jóvá az ESM Kormányzótanácsa, beleértve az euróövezeti országok jogosultságának 
megerősítését is. Az EBB igazgatótanácsa május 26-án az új alap struktúráját és üzleti 
koncepcióját is jóváhagyta. A SURE-rendeletet a Tanács május 19-én fogadta el. 
A ratifikációs eljárás elhúzódása miatt azonban a PEGF augusztusra nem lépett 
működésbe, míg a SURE-t szeptember 22-én aktiválták, miután valamennyi tagállam 
aláírta a garanciákat. 

A NextGenerationEU eszköz révén az Unió jelentős pénzügyi 
támogatást javasolt a fenntartható és reziliens helyreálláshoz 

50 Az Európai Tanács 2020. április 23-án úgy határozott, hogy a COVID19-válságra 
reagálva helyreállítási alapot hoz létre, és megbízta a Bizottságot, hogy sürgősen 
terjesszen elő erre vonatkozó javaslatot. Egy hónappal később a Bizottság egy korábbi 
francia-német javaslat (május 18.) nyomán egy soha nem látott léptékű, 750 milliárd 
euró értékű ideiglenes uniós alapra (NextGenerationEU) tett javaslatot, a 2021 és 2027 
közötti TPK-ra vonatkozó, a válság társadalmi és gazdasági következményeit 
figyelembe vevő módosított javaslattal együtt. Ezt az Európai Tanács több jelentős 
módosítás után 2020. július 21-én fogadta el. A 2021 és 2027 közötti TPK-val együtt a 
megállapodás összesen 1824,3 milliárd euró uniós támogatást javasol nyújtani a 
tagállamoknak. 

51 Az NGEU a helyreállítási folyamatot támogató több program finanszírozását 
biztosítja. Központi eleme a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF). Az alap 
célja a tagállami gazdaságok helyreállításának támogatása és a pandémiás válság 
hatásainak kezelése összehangolt beruházások és strukturális reformok révén, a 
konvergenciára, valamint a zöld és digitális átmenetre összpontosítva, érvényre 
juttatva ezeket valamennyi szakpolitikai területen. A SURE-t és (az államadósság-válság 
idején létrehozott) EFSM-et illetően az NGEU jogalapja az EUMSZ 122. cikke, amely 
lehetővé teszi a célzott pénzügyi segítségnyújtást kivételes válsághelyzetekben, például 
természeti katasztrófák esetén. 
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Az NGEU várható hatásai 

52 A Bizottság becslése23 szerint az NGEU valószínűleg jelentős hatással lesz az EU-
27 gazdaságára: 

o 2021 és 2022 között 1,4 billió euróval növelheti a (magán- és állami) 
beruházásokat (lásd: 18. ábra), és így kipótolhatja a 2020–2021-es időszakban a 
válság okozta várható beruházási hiányt, az alábbiak szerint: 

— A források többsége (kb. 700 milliárd euró) a beruházások közvetlen 
finanszírozására szolgál; 

— Két program (az InvestEU és a Fizetőképesség-támogatási Eszköz) számára 
elkülönített egyedi garanciák (kb. 56 milliárd euró) célja, hogy akár 
700 milliárd euró összegű magánbefektetést mozgósítsanak. 

o A mozgósított beruházások miatt a Bizottság becslései szerint az EU-27 GDP-jének 
szintje 2024-ben mintegy 2%-kal magasabb lesz a jelenlegi előrejelzéseknél. 

18. ábra. Az NGEU által a 2021–2022-es időszakban generált potenciális 
beruházások 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai a Bizottság javaslata alapján. 

                                                      
23 „Identifying Europe's recovery needs”, bizottsági szolgálati munkadokumentum, 

SWD(2020) 98 final. 
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Az NGEU alkalmazási köre és összetétele 

53 A NextGenerationEU alap az alábbi innovatív megközelítéseket igyekszik 
megvalósítani: 

o Az Unió sokkal nagyobb szerepvállalása – az ideiglenes eszköz révén csaknem 
megkettőződik a 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés 
összege; 

o Diverzifikált pénzügyi támogatás (vissza nem térítendő támogatások, hitelek, 
garanciavállalások) és a Bizottság által közvetlenül vagy közvetetten, illetve 
megosztott irányítás keretében kezelt programok (lásd: IV. melléklet); 

o Az európai tanácsi megállapodás értelmében a helyreállítási eszköz 
finanszírozásának 90%-át egy új eszköznek (RRF) utalják, amelyek folyósításának 
feltételei az európai szemeszter keretében azonosított tagállami szintű kihívások 
kezelésére szolgáló reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódnak; 

o Előrehozott támogatás a gyors hatás érdekében: szintén az európai tanácsi 
megállapodás értelmében a vissza nem térítendő RRF-támogatások legfeljebb 
70%-át 2021–2022-ben, a fennmaradó részt pedig 2023-ban le kell kötni. Az 
Európai Tanács megállapodott továbbá abban, hogy 2020 februárjától kezdődően 
visszamenőlegesen finanszírozza a RRF-célkitűzések szempontjából releváns 
kiadásokat; 

o Külön elosztási kulcsok az NGEU keretében finanszírozott új programok (RRF, 
REACT-EU) számára, amelyek tükrözik azok specifikus célját és eltérnek az esb-
alapokéitól; 

o Eltérő finanszírozási megközelítés a tőkepiacokon történő hitelfelvétel révén. Az 
Unió most először fog hitelt felvenni vissza nem térítendő támogatások 
finanszírozására. 

54 Tekintettel a sürgősségre és a rendkívüli körülményekre, a Bizottság javaslata 
nem képezte hatásvizsgálat vagy az érdekelt felekkel folytatott konzultáció tárgyát, de 
azt az Unió helyreállítási szükségleteit meghatározó szolgálati munkadokumentum 
kísérte. Továbbra sem világos, hogyan állapították meg és hogyan hangolták össze az 
alap célkitűzéseivel a vissza nem térítendő támogatásoknak a hitelekhez viszonyított 
arányát. A csomag összetételéről folytatott tárgyalásokat követően az Európai Tanács 
megállapodott abban, hogy a csomagban a vissza nem térítendő támogatások arányát 
(az eredetileg javasolt 500 milliárd euróról 390 milliárd euróra) csökkenti, amit a 
hitelek szintjének 250 milliárd euróról 360 milliárd euróra történő emelése ellensúlyoz. 
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Az RRF elosztása 

55 Az RRF-alapok tagállamok közötti elosztásának kritériumai eltérnek a TPK más 
főbb programjainál alkalmazott kritériumoktól. A hitelek felső határa a GNI-től függ, és 
nem haladhatja meg a 6,8%-ot (európai tanácsi javaslat). A vissza nem térítendő 
támogatások esetében az elosztás olyan konvergenciamutatóktól függ, mint a 
népesség, az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta. Az Európai Tanács 
javaslatára a 2023. évi elosztási kulcsban a munkanélküliségi kritériumot a reál-GDP 
2020-ban tapasztalt visszaesése és a reál-GDP 2020–2021-es időszakban tapasztalt 
kumulatív visszaesése váltja fel. A változás a vissza nem térítendő támogatások 30%-át 
érintette (lásd: 19. ábra).). Ez annak a kettős célnak felel meg, hogy kezeljék egyrészt a 
járvány társadalmi-gazdasági hatásait, másrészt a növekedés és a munkahelyteremtés 
útjában álló strukturális kihívásokat. 

19. ábra. A vissza nem térítendő támogatások becsült elosztása az RRF 
keretében 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számítása az elosztási kulcsok alapján. 

56 A források becsült elosztása csakugyan többnyire a válság előtti gazdasági 
nehézségeket és az Unión belüli konvergenciaszinteket tükrözi (lásd: 20. ábra). A két 
módszer bármelyikével kiszámított tagállamközi forráselosztás szintén azt mutatja, 
hogy elvben ugyanaz a három legnagyobb kedvezményezett (Olaszország, 
Spanyolország és Franciaország) fogja együttesen a teljes támogatási volumen mintegy 
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felét megkapni (a GDP 2020–2021-es alakulására vonatkozó jelenlegi előrejelzések 
alapján). Ezek az országok a válság alatt várhatóan jelentős GDP-csökkenést is el 
fognak szenvedni (lásd: 20. ábra). 

20. ábra. Az RRF-támogatások elosztása és a GDP konvergenciaszintje 
közötti kapcsolat 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai a GDP-re vonatkozó bizottsági adatok és az RRF és a REACT-
EU országok közötti elosztásáról szóló európai tanácsi megállapodás alapján. 

57 A források tényleges elosztása attól fog függeni, hogy a tagállamok mennyire 
képesek megfelelni a TPK feltételrendszerének. Ahhoz, hogy RRF-finanszírozáshoz 
jussanak, a tagállamoknak saját helyreállítási és rezilienciaépítési terveket (RRP) kell 
készíteniük, amelyekben meghatározzák a 2021–2023-as évekre vonatkozó reform- és 
beruházási menetrendjüket, és azokat április 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. 
A Bizottság 2020. augusztus 16-án létrehozta a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Munkacsoportot az RRF végrehajtásának irányítására és az európai szemeszterrel való 
koordinálására24, valamint arra, hogy iránymutatást adjon a tagállami helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek kidolgozásához25. A terveket 2022-ben szükség szerint ki kell 
igazítani, hogy alapul szolgáljanak a 2023. évi végleges forráselosztáshoz. A terveket a 
Bizottság értékeli (és a Tanács hagyja jóvá), és a pénzeszközök folyósítása a tervekben 
szereplő részcélok sikeres megvalósulásától függ. Az RRF-hitelek nagyobb mértékű 
felhasználása attól is függhet, hogy milyen az államkötvény-hozamok és az RRF-
hitelfelvétel kamatköltsége közötti különbség. 

                                                      
24 https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en  

25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1658  

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1658
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Az NGEU finanszírozása 

58 Az NGEU finanszírozása a tőkepiacokon keresztül történik. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében hitelt vegyen fel, szigorúan 
(2018-as árakon számított) 750 milliárd euró összegig. Az Unió így rövid időn belül 
jelentős forrásokat mozgósíthat anélkül, hogy a válság idején növelné a tagállami 
államadósságokat. 

59 Az NGEU támogatási komponensét legkésőbb 2028 és 2058 között kell 
visszafizetni a jövőbeli uniós költségvetéseken keresztül. Áttekintésünk készítése 
idején még bizonytalanság és viták övezték az uniós kötelezettségek visszafizetését 
megkönnyítő új sajátforrás-rendszer kialakítását. 

Egyes pénzügyi intézkedéseket nem hajtottak végre, vagy azok 
még nem érték el a végső kedvezményezetteket 

60 Az EKB piaci beavatkozásai azonnali stabilizáló hatást gyakoroltak a pénzügyi 
piacokra. Konkrétan az euróövezeti állampapír-hozamfelárak a március közepén – az 
EKB vészhelyzeti tervének bejelentését követően – elért csúcsértékeknél alacsonyabb 
szinten stabilizálódtak26. Emellett a bankoknak előnyük származott a könnyített 
monetáris finanszírozásból, egyes uniós tőkekövetelmények átmeneti enyhítéséből és 
a kormányok által nyújtott hitelgaranciákból is. Ennek eredményeként az euróövezet 
monetáris pénzügyi intézményei (MPI) által a nem pénzügyi vállalatoknak és 
kormányoknak nyújtott hitelezés 2020 februárja óta nagy növekedési rátát mutatott 
(lásd: 21. ábra). A vállalkozásoknak nyújtott hitelek nagy része azonban a működőtőke 
finanszírozására irányult, míg az állóeszköz-beruházásokhoz nyújtott hitelek 
csökkentek27. 

                                                      
26 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No 2, 2020. szeptember, 17. o. 

27 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714%7Ed6b166d17c.en.htm
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21. ábra. Az euróövezeti MPI-hitelek havi növekedési rátái 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai az EKB adatai alapján (BSI adatkészlet). 

61 A pénzügyi politikai beavatkozásokkal ellentétben az egyéb új uniós intézkedések 
igénybevétele általában szerény, de az egyes eszközök esetében eltérő volt, ami az 
eszközök eltérő feltételeiből és eljárásaiból adódik. A forrásfelhasználás állapotából 
(lásd: V. melléklet) világosan kitetszik, hogy a gyors döntéshozatal nem feltétlenül 
jelent azonnali támogatást – a források felhasználása a támogatási eszköz jellegétől és 
szerkezetétől, valamint attól függ, hogy a tagállamok képesek-e ezeket a forrásokat a 
felhasználásuk során alkalmazandó eljárásoknak és feltételeknek megfelelően 
felhasználni. Többek között az esb-alapokat sem úgy alakították ki, hogy gyorsan 
tudnának reagálni egy válságra, ellentétben egy biztosítási alappal vagy automatikus 
stabilizátorral. Egyes rendeleteket mégis módosítottak úgy, hogy gyorsabban lehessen 
válaszintézkedéseket hozni, ilyen előnnyel járt például a 2020. február 1-jével kezdődő 
visszamenőleges jogosultság bevezetése (a CRII és CRII Plusz csomagok révén). 

62 A válsággal kapcsolatos uniós hitelezési műveletek végrehajtása folyamatban van. 
Az EBB 18,1 milliárd euró értékben hagyott jóvá vagy írt alá COVID-19 hiteleket (lásd: 
VI. melléklet), és az EBB által kezelt, nemrégiben elfogadott garanciaalap 2020. 
augusztus végén, az összes jogi eljárás befejeződése után lépett működésbe. Augusztus 
végéig a SURE keretében nem folyósítottak finanszírozást. 2020 szeptemberében 
azonban a Tanács 16 tagállamra vonatkozóan elfogadta az első finanszírozási 
határozatokat, ami máris a költségvetés közel 90%-ának a felhasználását 



 47 

 

eredményezte. A SURE-hitel révén az Unió kedvező kamatokat alkalmazhat a nagy 
államadóssággal rendelkező tagállamokra (ilyen például Olaszország, Spanyolország és 
Belgium), de a kis helyi adósságpiaccal rendelkező tagállamokra is. Ez látható abból, 
hogy mely tagállamok igényeltek SURE-támogatást (lásd: 22. ábra). 

22. ábra. A csökkentett munkaidős programokra jóváhagyott SURE-
hitelek 

 
Forrás: A Tanács végrehajtási határozatai (2020. szeptember). 

63 Az NGEU-eszközt áttekintésünk lezárásáig még nem fogadták el. Az uniós vezetők 
közötti megállapodás megnyitotta az utat azelőtt, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács hivatalos tárgyalásokat folytasson az eszköz méretéről és összetételéről, 
valamint az NGEU által finanszírozott programokat szabályozó különböző rendeletek 
részleteiről. Ezenkívül a saját forrásokról szóló, az uniós költségvetésnek az NGEU-n 
keresztül történő finanszírozásához kapcsolódó határozatot minden tagállamnak 
alkotmányos követelményeinek megfelelően ratifikálnia kell, ezért az NGEU 
végrehajtására 2021 előtt nem kerül sor. 
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A válság új kockázatokat, kihívásokat 
és lehetőségeket teremt az uniós 
gazdasági koordináció számára 
64 A COVID19-válságra adott gazdaságpolitikai válaszintézkedések tagállami és uniós 
szintű intézkedések széles skáláját foglalják magukban, ami két okból is kockázatokat, 
kihívásokat és lehetőségeket teremt az uniós gazdasági koordináció és integráció 
számára. Először is: a világjárvány több dimenzióban is felerősítheti a tagállamok 
közötti gazdasági különbségek kockázatát. Másodszor: a tagállamokban felmerülő 
nehézségekre adott uniós válasz kihívásokat és lehetőségeket jelent az Unió gazdasági 
kormányzása számára, hogy megfelelő, az Unión belüli stabil gazdasági konvergenciát 
biztosító intézkedéseket dolgozzanak ki és hajtsanak végre. 

A tagállamok egyenlőtlen gazdasági fejlődéséből eredő 
kockázatok 

65 A világjárvány és a válságspecifikus tagállami politikák hatásai növelhetik az Unión 
belüli gazdasági eltérések kockázatát és erősíthetik az alacsony növekedéssel 
kapcsolatos kilátásokat, a következőkből eredően: 

o költségvetési eltérések; 

o az állami támogatási intézkedések versenytorzító hatása; 

o nagy és tartós munkanélküliség; 

o alacsony beruházási szint. 

66 A világjárvány erősítheti a tagállamok közötti költségvetési eltéréseket: a 
Bizottság előrejelzése szerint 2020-ban megnő az adósságállomány azokban az 
országokban, ahol már a válság előtt is jelentős volt az államadósság (lásd: 23. ábra). 
Ez különösen annak tudható be, hogy felerősödik a GDP-csökkenésnek a nagy 
adóssággal rendelkező országok adósságrátáira gyakorolt hatása (lásd: VII. melléklet). 
Például a GDP-csökkenés adósságarányra gyakorolt hatása Görögországban, 
Olaszországban és Spanyolországban a legnagyobb, és 2020-ban várhatóan ezek az 
országok fogják a legjelentősebb GDP-csökkenést is elszenvedni. A Bizottság 
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közelmúltbeli értékelése szerint az államadósság valamennyi euróövezeti tagállamban 
fenntarthatóan alakul, de az előrejelzéseket különösen nagy bizonytalanság övezi28. 

67 Az államadósságok növekedése és a fenntarthatóságukkal kapcsolatos 
aggodalmak a későbbiekben korlátozhatják azt a költségvetési kapacitást, amelynek 
révén reagálni lehet más válságokra, finanszírozni lehet a hosszú távú növekedést és az 
Unión belüli gazdasági konvergenciát, valamint elősegíteni az uniós stratégiák 
megvalósulását. Ezért az éghajlatváltozással és a digitális átállással kapcsolatos 
beruházásokra irányuló új uniós cselekvési tervek új tagállami finanszírozási korlátokkal 
szembesülhetnek. A válság során hozott erőteljes költségvetési intézkedések 
mindeddig a világjárvány azonnali, rövid távú hatásainak enyhítésére irányultak (lásd: 
29. bekezdés), de nem finanszíroztak helyreállítási stratégiákat. 

23. ábra. A válság előtti államadósság és a 2020-ra előre jelzett 
adósságnövekedés közötti összefüggés 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai a Bizottság adatai alapján (2020 ősze). 

                                                      
28 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 
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68 A Bizottság megítélése szerint az egységes piac teljes körű működése 
kulcsfontosságú a világjárványt követő helyreállás elősegítéséhez29. A költségvetési 
intézkedésekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy egyes tagállamok viszonylag 
nagyobb állami támogatási csomagokat fogadtak el (lásd: 30. bekezdés). 
Időtartamuktól és végrehajtási szintjüktől függően a válságra adott eltérő tagállami 
reakciók (jelentős állami támogatás, lezárási intézkedések) tartósan torzíthatják az 
egyenlő versenyfeltételeket az egységes piacon, ami kihívást jelenthet az Unió 
gazdasági konvergenciája és versenyképessége számára. 

69 A jelenlegi foglalkoztatástámogatási intézkedések mérséklik a rövid távú 
munkanélküliség kockázatát (lásd: 34. bekezdés), de nem veszik figyelembe a 
vállalkozások életképességének alakulását. Ha a helyreállás szerény lesz és tartósan 
fennállnak a közegészségügyi kockázatok, az a munkahelymegőrzési programok 
ellenére egyre több vállalkozás esetében a kereslet strukturális eltolódásához és 
fizetésképtelenségi problémákhoz vezethet. Az uniós gazdaságban ledolgozott teljes 
munkaórák számának az előző év azonos időszakához képest 2020 első felében 
bekövetkezett jelentős, mintegy 15%-os csökkenése (lásd: 24. ábra)) arra utal, hogy a 
munkanélküliség jelentős mértékben növekedhetett, és hogy a válság hatása eltérő 
volt az egyes tagállamokban. 

70 A munkahelymegőrzési programokkal kapcsolatban korábban, a globális pénzügyi 
válság során szerzett tapasztalat szerint ezek hosszú távú igénybevétele növeli azt a 
kockázatot, hogy csökkenő tevékenységű vállalkozások részesülnek támogatásban, ami 
végső soron késlelteti a szerkezetátalakítást és visszafogja a termelékenység 
növekedését30. A gazdasági erőforrások szükséges újraelosztásának támogatásához az 
aktív munkaerőpiaci politikák (például képzés, átképzés) finanszírozására szolgáló új 
típusú költségvetési intézkedések időben történő bevezetésére lehet szükség. 

                                                      
29 https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21–04-

2020.pdf 

30 „Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper 
sorozat, Bizottság, 2010. 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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24. ábra. A foglalkoztatottság összes változása 2020. június végéig 

 
Forrás: Az Eurostat adatai. 

71 A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság, a vállalkozások 
bevételeinek csökkenése és a világjárvány idején növekvő vállalati adósságok 
visszafoghatják a magánberuházásokat. A jelenlegi előrejelzések szerint a beruházások 
2020-ban a pénzügyi válság (2008–2013) alatt tapasztalthoz hasonló mértékben fognak 
csökkenni, bár ez a várható csökkenés jelentős eltéréseket mutat, ami növelheti annak 
a kockázatát, hogy megnőnek az Unión belüli gazdasági különbségek (lásd: 25. ábra). 
Ha az évek során tartósan beruházási hiány áll fenn, az az alacsony hosszú távú 
növekedés egyik kiváltó oka lehet. Az állami beruházások hiánya felerősítheti ezt a 
kockázatot; ez eddig nem volt prioritása a válságra adott tagállami költségvetési 
válaszintézkedéseknek (lásd: 36. bekezdés). 
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25. ábra. Bruttó állóeszköz-felhalmozás a magánszektorban (százalékos 
változás)  

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai a Bizottság adatai alapján (2020 ősze). 

A jelenlegi gazdaság- és költségvetés-politikai koordinációs 
keretek előtt álló kihívások 

72 Az Unió eddig rugalmasságról tett tanúbizonyságot a gazdasági koordináció terén 
(például a költségvetési szabályok felfüggesztésével és az állami támogatási szabályok 
ideiglenes módosításával). Ez szükséges volt ahhoz, hogy a tagállamok gyorsan és 
országra szabottan reagálhassanak a kialakuló válságra. A kulcsfontosságú szabályok 
rendkívüli lazítása azonban – még ha ez a lazítás csupán átmeneti is – veszélyeztetheti 
az Európai Unió azon képességét, hogy a válság és a helyreállás idején összehangolja a 
tagállami gazdaságpolitikai válaszlépéseket. 

Az uniós költségvetési koordináció előtt álló kihívások 

73 A tagállamoknak a válságra adott erőteljes költségvetési válaszintézkedései 
kihívások elé állítják a költségvetési politikák jövőbeli uniós összehangolását: 

o A növekvő adótartozások és -kockázatok (lásd: 66. bekezdés) megnehezíthetik a 
szokványos uniós költségvetési szabályokhoz való visszatérést. Egyes tagállamok 
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még a válság előtti növekedési időszakban sem feleltek meg teljes mértékben 
ezeknek31. Az uniós kormányzás a jövőben azzal a kihívással fog szembenézni, 
hogy oly módon kell megterveznie a szokványos szabályokhoz való visszatérést, 
illetve az új szabályokat, hogy az a tagállamokban ne hátráltassa a világjárványt 
követő helyreállást és ne ártson az adósság fenntarthatóságának. A megoldás az 
uniós gazdasági kormányzás jelenleg folyó bizottsági felülvizsgálatát veheti 
alapul32. 

o Emellett a „mentesítési záradék” (lásd: 43. bekezdés) aktiválása lehetővé tette, 
hogy az egyes tagállami költségvetési politikák rugalmasan, de uniós koordináció 
nélkül reagáljanak a válságra. Ez nem tisztázta a működés bizonyos szempontjait 
(pl. a kilépés vagy a felülvizsgálat időzítését és feltételeit)33, és ez hátráltathatja a 
középtávú költségvetési célok összehangolását. 

A foglalkoztatáspolitikák uniós koordinációja előtt álló kihívások 

74 A tagállami foglalkoztatáspolitikák összehangolása uniós hatáskörbe tartozik, az 
európai szemeszter keretében zajlik. A foglalkoztatás a korábbi uniós gazdasági 
stratégia („Európa 2020”) egyik prioritása volt, és része a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó jelenlegi uniós stratégiának34 és a Bizottság 2019–2024-es időszakra 
vonatkozó politikai iránymutatásainak. A válság veszélyezteti az uniós munkaerőpiacok 
eredményes működését (lásd: 69. bekezdés). A Bizottság számára az jelent kihívást, 
hogy nyomon kövesse ezeket a kockázatokat, és megfelelő országspecifikus 
ajánlásokat és uniós finanszírozási eszközöket – amilyen például a SURE – dolgozzon ki 
a munkanélküliség növekedésére időben hozott tagállami válaszlépések 
összehangolására (lásd: 48. bekezdés). 

Az uniós versenypolitika előtt álló kihívások 

75 A belső piac koordinációja tekintetében a Bizottság olyan jogi keretet fogadott el, 
amelynek célja, hogy objektív kritériumokat határozzon meg a nemzeti állami 
támogatási programok kialakításához, illetve a verseny torzulásait korlátozó 

                                                      
31 Az Európai Számvevőszék „Teljesül-e a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának 

fő célkitűzése?” című, 18/2018. sz. különjelentése. 

32 „Közlemény a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról” (Bizottság, 2020. február). 

33 „Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021”, Európai 
Költségvetési Tanács, 2020. július 1. 

34 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-
goals/eu-approach-sustainable-development-0_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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feltételeket szabjon, különösen a jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozások 
esetében (lásd: 43. bekezdés). Az elfogadott állami támogatási programok mérete 
azonban tagállamonként eltért, ami a programokban való részvétel szintjétől függően a 
versenyfeltételek egyenlőtlenségét eredményezheti a vállalkozások között a belső 
piacon (lásd: 68. bekezdés). A Bizottság számára igen nehéz lesz nyomon követni a 
piaci fejleményeket és a jelentős volumenű állami támogatást. A Bizottság már a 
pénzügyi és államadósság-válság idején is alkalmazott ilyen típusú keretet35, és 
észrevételeztük, hogy a Bizottság által a pénzügyi szektorra alkalmazott állami 
támogatási szabályok nem igazodtak a változó piaci realitásokhoz és szabályozási 
keretekhez36, 

76 Ezenkívül mindaddig, amíg a lezárási intézkedések és a határellenőrzések 
továbbra is kihívást jelentenek az egységes piac és az olyan alapvető európai 
szabadságok működése szempontjából, mint az áruk és a polgárok határokon átnyúló 
szabad mozgása, a Bizottság fontos szerepet játszik és fog játszani e szabadságok 
védelmében a tagállami intézkedések arányosságának ellenőrzése révén (lásd: 44. 
bekezdés). 

A pénzügyi ágazat uniós felügyelete előtt álló kihívások 

77 A bankrendszer jobb helyzetben van ahhoz, hogy ellenálljon a sokkhatásnak, mint 
2008-ban volt37, noha egyes tagállamokban még mindig viszonylag magas a 
nemteljesítő hitelek aránya. Az első jelek szerint a bankoknak sikerült rendkívüli 
likviditást biztosítaniuk a gazdaság számára (lásd: 60. bekezdés). A gazdasági sokk és a 
növekvő munkanélküliség következtében várhatóan rohamosan nőni fognak a 
nemteljesítő hitelek, ami növeli a jövőbeli bankválságok kockázatát38. A Bizottság, az 
EKB és az uniós pénzügyi hatóságok (ERKT, EBH, ESMA, EIOPA, ESZT) számára kemény 

                                                      
35 A Bizottság közleménye – Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek 

elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi 
és gazdasági válságban (HL C 16., 2009.1.22., 1. o.); A Bizottság közleménye az állami 
támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben nyújtott bankmentő 
intézkedésekre 2012. január 1-jétől való alkalmazásáról (HL C 329., 2010.12.7., 7. o.).  

36 Az Európai Számvevőszék „Az unióbeli pénzügyi intézményeknek nyújtott állami 
támogatások ellenőrzése: időszerű lenne egy célravezetőségi vizsgálat” című, 21/2020. sz. 
különjelentése. 

37 Az Európai Számvevőszék „Hogyan vette figyelembe az Európai Unió a 2008 és 2012 közötti 
pénzügyi és államadósság-válság tanulságait?” című, 5/2020. sz. áttekintése. 

38 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~ 
1b75555f66.en.html#toc22 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
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dió lesz a pénzügyi kockázatok nyomon követése, illetve megfelelő enyhítő 
intézkedések elfogadása a gazdaságba irányuló hiteláramlás megőrzése mellett. 

Az uniós helyreállítási eszköz: új lehetőségek, kockázatok és 
kihívások 

78 A javasolt NGEU új kockázatokkal, kihívásokkal és lehetőségekkel jár a 
gazdaságpolitikák uniós koordinációja és az uniós pénzeszközökkel való gondos 
pénzgazdálkodás szempontjából. A következőkről van szó: 

o pénzügyi megfelelőségi kockázatok; 

o végrehajtási kockázatok; 

o nyomon követési kockázatok; 

o elszámoltathatósági kockázatok; 

o a pénzügyi kockázatkezeléssel kapcsolatos kihívások; 

o a megerősített uniós gazdasági koordináció lehetőségei. 

Pénzügyi megfelelőségi kockázatok 

79 Az NGEU pénzügyi szempontból jelentős eszköz, amely több kulcsfontosságú 
programnak és tematikus területnek fog finanszírozást nyújtani. A tárgyalások során 
azonban egyes területeken több más ambiciózus támogatási elképzelést nem 
támogatott az Európai Tanács. Ennek eklatáns példája, hogy az Európai Tanács NGEU-
ról szóló megállapodása kizárja a Bizottság által javasolt, a vállalkozások saját 
tőkéjének támogatására irányuló eszközt (SSI) anélkül, hogy alternatívát irányozna elő 
(lásd: IV. melléklet). Fennáll annak a kockázata, hogy: 

o nem sikerül megfelelő megoldást találni a túlzott tőkeáttétel enyhítésére, amely 
gonddal egyre több vállalkozás szembesülhet a válság során. Ezért fennáll a 
veszélye a tömeges csődnek, illetve annak, hogy külföldi versenytársak ellenséges 
felvásárlást hajtanak végre, ami csorbíthatja az egységes piac megfelelő 
működését és az Unió versenyképességét; 

o előfordulhat, hogy a Bizottság 1,4 billió euró összegű beruházásfinanszírozásra 
vonatkozó javaslata nem teljesül, mivel az SSI-t legfeljebb 300 milliárd euró 
összegű beruházás mozgósítására dolgozták ki. 
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80 Az NGEU eredményessége a világjárvány időtartamához és hatásához 
viszonyított méretétől is függ majd. Az új pénzügyi csomagok jelentősek ugyan, de a 
Bizottság tavaszi előrejelzésein alapulnak, amelyek jelentős lefelé mutató 
kockázatokkal számoltak39. A kockázatok jelentkezése esetén az eszköz becsült hatását, 
összegét, illetve felépítését a helyzetnek megfelelően újra kell értékelni. 

Végrehajtási kockázatok 

81 Nem garantált, hogy az NGEU és a következő TPK eredményesen fogja enyhíteni a 
COVID19-válságnak a növekedésre és a konvergenciára gyakorolt hatásait. Ez döntően 
a végrehajtás jellemzőin múlik majd, különösen a következőkön: 

o A források időben történő rendelkezésre állása, ami olyan tényezőktől függ, mint 
a saját forrásokról szóló határozat gyors tagállami ratifikálása; az új hosszú távú 
költségvetés és ágazati jogszabályok gyors elfogadása; a Bizottság azon 
képessége, hogy gyorsan és zökkenőmentesen irányítsa a projektek végrehajtását. 

o Magas felhasználási arány, mivel az NGEU csak akkor tudja elérni a kívánt hatást, 
ha a tagállamok fel tudják használni a forrásokat. A magas felhasználási arány 
megvalósulása azonban bizonytalan. Már az európai kohéziós politika előző 
programozási időszakában is jelentős felhasználási problémákat tártunk fel: egyes 
tagállamok, amelyek a jelenlegi programozási időszakban a legalacsonyabb 
felhasználási arányokat mutatják fel, valószínűleg jelentős támogatást fognak 
kapni az RRF-től40  

o A forrásfelhasználás és a reformok minősége, különösen a tagállamok stratégiái 
és kapacitásai az új uniós finanszírozási csatornák által kínált növekedésösztönző 
lehetőségek kihasználására. Fennáll annak a kockázata, hogy a tagállamok nem 
lesznek képesek vagy hajlandóak ambiciózus reformok mellett elkötelezni 
magukat. 2019-ben a Tanács ismételten hangsúlyozta, hogy további strukturális 
reformokra van szükség a beruházások szűk keresztmetszeteinek felszámolása 
érdekében41. Megfigyelésünk szerint az európai szemeszter keretében alacsony az 
országspecifikus ajánlások végrehajtásának aránya, és az európai szemeszter 
eredményessége attól függ, hogy a tagállamok milyen mértékben érzik 

                                                      
39 Európai gazdasági előrejelzés, 2020. tavasz (Bizottság), 68. o. 

40 Az Európai Számvevőszék 6/2020. sz. véleménye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről. 

41 „A Tanács következtetései a részletes vizsgálatokról és a 2018. évi országspecifikus 
ajánlások végrehajtásáról” (2019. május 3.) 
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magukénak és vállalják az országspecifikus ajánlások észszerű időn belüli 
végrehajtását42. 

82 Az RRF célkitűzései közösek más uniós programokkal, ami előnyös a kiegészítő 
jelleg és a szinergia szempontjából. Ugyanakkor ez növeli a kettős finanszírozás és a 
különböző programok közötti verseny kockázatát. A Számvevőszék azt javasolta, hogy 
az RRF tartalmazzon megfelelő mechanizmusokat az egyéb uniós finanszírozási 
forrásokkal való koordináció és az addicionalitás biztosítása érdekében43. A 
tagállamoknak nyújtott bizottsági iránymutatás44 megfelelő intézkedéseket ír elő 
annak biztosítására, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtása során 
tiszteletben tartsák a különböző eszközök közötti határokat, és minden helyzetben 
kizárják a kettős finanszírozást. 

Nyomon követési kockázatok 

83 A közelmúltban rámutattunk az európai szemeszter működésével kapcsolatos 
több hiányosságra, például az országspecifikus ajánlások kiválasztására és 
rangsorolására, valamint olyan esetekre, amikor a tagállamok által benyújtott tagállami 
reformprogramok nem kapcsolják egyértelműen a javasolt intézkedéseiket az 
országspecifikus ajánlásokhoz vagy a tágabb uniós célkitűzésekhez45. Ugyanez 
érvényes a tagállamok által az RRF tekintetében előterjesztett tervekre is, amelyeknek 
ki kell fejteniük, hogyan kívánják felhasználni az alapokat az uniós prioritások és az 
országspecifikus ajánlások kezelésére46. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy az RRF-
kifizetések alapját képező helyreállítási és rezilienciaépítési tervek nem rendelkeznek 
kellően egyértelmű tagállami stratégiákkal és ambiciózus célkitűzésekkel. A tagállami 

                                                      
42 Az Európai Számvevőszék „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos 

kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő” című, 16/2020. sz. 
különjelentése. 

43 Az Európai Számvevőszék 6/2020. sz. véleménye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről. 

44 „Guidance to Member States for recovery and resilience plans”, bizottsági szolgálati 
munkadokumentum, 2020.9.17, SWD(2020) 205 final. 

45 Az Európai Számvevőszék „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos 
kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő” című, 16/2020. sz. 
különjelentése. 

46 Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans, 2. rész, SWD(2020) 205 final. 
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reformprogramokkal ellentétben ezeket a terveket a Bizottságnak és a Tanácsnak jóvá 
kell hagynia, ami elvileg mérsékeli az ilyen kockázatokat. 

84 Rámutattunk arra is, hogy bár a részcélokat és célokat a tagállamok szintjén kell 
meghatározni azok helyreállítási és rezilienciaépítési terveiben, a rendeletjavaslat nem 
tartalmaz közös eredménymutatókat és uniós szintű célértékeket47, pedig ez 
megkönnyítené az RRF uniós szintű végrehajtásának jobb nyomon követését és 
mérését, értékelését és ellenőrzését, és iránymutatással szolgálna a tagállamoknak 
ahhoz, hogy eredményesebben használják fel erőforrásaikat az uniós célok elérése 
érdekében. A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiáról szóló 
közleményében48 a Bizottság a hét európai kiemelt kezdeményezésében több uniós 
mutatót és célt is megadott. A tagállamoknak szóló útmutatásában a Bizottság felkérte 
a tagállamokat annak kifejtésére, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terv mely 
részei segítik elő az ilyen kiemelt kezdeményezések megvalósulását. 

Elszámoltathatósági kockázatok 

85 A válságintézkedések új kockázatokat jelentenek az Unió pénzgazdálkodása, 
következésképpen az ellenőrzés és a nyilvános elszámoltathatóság szempontjából is. 
Amint arról beszámoltunk, az uniós költségvetésen kívüli eszközökre nem vonatkoznak 
megfelelő elszámoltathatósági rendelkezések a polgárok felé az uniós politikák 
végrehajtásának eredményeit illetően49. Az első pénzügyi kezdeményezéseket (CRII és 
SURE) úgy alakították ki, hogy teljes mértékben megfeleljenek az uniós pénzügyi 
szabályozásnak. 

86 Az újabb keletű RRF nem esb-alap, ezért az elszámoltathatóság tekintetében más 
megközelítést alkalmaz. Az RRF-ről szóló véleményünkben50 kiemelünk néhány fontos 
szempontot az RRF ellenőrzési és elszámoltathatósági rendelkezéseivel kapcsolatban 
(lásd: VIII. melléklet). Elsősorban arra világítunk rá, hogy ellenőrizhető mutatókon és 
célokon alapuló szoros nyomon követésre, egyértelmű parlamenti felügyeletre és 

                                                      
47 Az Európai Számvevőszék 6/2020. sz. véleménye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről. 

48 „2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia”, COM(2020) 575 final. 

49 Az Európai Számvevőszék „Az uniós pénzügyek jövője: Az uniós költségvetés működésének 
reformja” című tájékoztató dokumentuma, 2018. február, 26. bekezdés. 

50 Az Európai Számvevőszék 6/2020. sz. véleménye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről. 
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világos ellenőrzési jogkörökre van szükség. A magas színvonalú elszámoltathatóság és 
az átfogó ellenőrzési szabályozás szintén elősegítheti az eszköz eredményességét. 

A pénzügyi kockázatkezelés kihívásai 

87 Az új válságkezelési eszközök (SURE, NGEU) nagyszabású hitelfelvételi és 
hitelnyújtási műveletekkel járnak (lásd: 48., 58. bekezdés). Igaz, hogy ez önmagában 
véve nem új tevékenység a Bizottság számára, de gondot okozhat számára, hogy rövid 
idő alatt kell bővítenie igazgatási kapacitásait a célból, hogy megfelelően kezelni tudja 
a tőkepiacokon a minden eddiginél nagyobb tranzakciókat, beleértve a 
kötvénykibocsátást és a pénzügyi kockázatok (például a kamatlábkockázat, a 
hitelkockázat, a csalási kockázat) kezelését is. 

88 A Bizottság hitelfelvételei mind vissza nem térítendő támogatásokat és 
garanciákat (NGEU), mind hiteleket (NGEU, SURE) fognak finanszírozni. A hiteleket a 
tagállamoknak vissza kell fizetniük, így azok nem igényelnek további uniós forrásokat, 
kivéve, ha nemteljesítés esetén lehívják az uniós költségvetési garanciát. Mindeddig 
nem történt javaslat olyan hivatalos mechanizmusra (amilyen például az EFSM-ből és 
az ESM-ből nyújtott hitelek esetében a programot követő utólagos felügyelet51), amely 
nyomon követné a tagállamok ilyen hitelekre vonatkozó visszafizetési képességét. 

89 A támogatási komponenst 2027 után, legkésőbb 2058-ig közvetlenül az Unió 
költségvetéséből kell visszafizetni. E kötelezettségek teljesítése érdekében az Európai 
Tanács megállapodott abban, hogy a felvett összegek teljes visszafizetéséig a 
tagállamok évente bruttó nemzeti jövedelmük legfeljebb 0,6%-át kitevő rendkívüli 
hozzájárulásokat utalnak az uniós költségvetésbe. Az Európai Tanács megállapodott 
egy új, a nem újrahasznosított műanyag hulladékon alapuló saját forrás létrehozásáról, 
valamint a további új saját források (pl. a karbonintenzitást ellensúlyozó mechanizmus 
vagy digitális illeték) jövőbeni bevezetésének megvizsgálásáról is, de részletekkel a 
Bizottság jövőbeni javaslatainak kell majd szolgálniuk. Az új uniós saját források 
bevezetése alkalmat adhat a tagállami és uniós költségvetésekre nehezedő nyomás 
enyhítésére, illetve azon hatás csökkentésére, amelyet a politikai kockázatok 
gyakorolhatnak az uniós bevételek integritására. Az új bevételi források elősegíthetik 
olyan uniós prioritások megvalósítását is, mint az éghajlat-politika és a fenntartható 
fejlődés. 

                                                      
51 A 472/2013/EU rendelet. 
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Lehetőség a megerősített uniós gazdasági koordinációra 

90 Az Unió gazdasági stratégiái – például a zöld és digitális átállás, az egységes piacra 
vonatkozó cselekvési terv52 és a (közelmúltban elfogadott) iparstratégia53 – 
ösztönözhetik a világjárványt követő helyreállást, fellendíthetik a beruházásokat és 
hosszú távú növekedési pályára állíthatják az uniós gazdaságokat. Észrevételezzük, 
hogy a javasolt RRF európai szemeszterbe való beágyazása a tagállami helyreállítási 
stratégiák koordinálását és az Unió gazdasági stratégiáival való eredményes 
összehangolását célozza. Ez arra ösztönözheti a tagállamokat, hogy a kiegészítő 
finanszírozást olyan strukturális reformokra és beruházásokra fordítsák, amelyek 
jelentős hatást gyakorolnak a hosszú távú növekedésre. A Bizottság javasolta, hogy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek tartalmazzanak egyértelmű, a végrehajtási 
szakaszban alaposan nyomon követendő részcélokat és ellenőrizhető előrehaladási 
kritériumokat. 

91 Az RRF kialakítása lehetőséget teremt arra is, hogy gyors hatást gyakoroljunk a 
gazdasági helyreállításra. Különösen a források előreütemezésének lehetősége és az 
eltérő felhasználási szabályok (lásd: 53. bekezdés) miatt fordul meg az uniós 
költségvetési kiadások eddigi logikája: a felhasználás eddig a programozási és projekt-
előkészítési folyamat hosszadalmassága miatt jellemzően a pénzügyi keretidőszak vége 
felé erősödött. Az új – szakpolitikai részcélokon alapuló – logika már a gazdasági 
sokkhatás után röviddel elősegítheti a helyreállást, ha a részcélok és célértékek elérése 
nem késik jelentős mértékben. 

92 A korábbi uniós pénzügyi és államadósság-válságok az uniós pénzügyi szabályok 
(egységes szabálykönyv, egységes felügyeleti mechanizmus, Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszere) jelentős reformját, megerősített vagy új gazdasági koordinációs 
mechanizmusokat (hatos csomag, kettes csomag, európai szemeszter, makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás) vagy a tagállamok rendelkezésére álló új 
típusú makroszintű pénzügyi támogatásokat (ESM, EFSM) eredményeztek54. A 
rendelkezésre álló uniós pénzügyi támogatási eszközöket (EFSM, fizetésimérleg-
támogatási mechanizmus) azonban nem használták fel a világjárvány idején, mivel 

                                                      
52 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-

single-market-rules_en_0.pdf 

53 „Új európai iparstratégia”, COM(2020) 102 final. 

54 Az Európai Számvevőszék „Hogyan vette figyelembe az Európai Unió a 2008 és 2012 közötti 
pénzügyi és államadósság-válság tanulságait?” című, 5/2020. sz. áttekintése. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
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azokat más típusú válságok kezelésére és a gazdasági egyensúlyhiányok kiigazítására 
tervezték. 

93 Miközben az uniós költségvetési szabályok érvényben maradnak, a jelenlegi 
válság általában súlyosbítja a költségvetési eltérések már korábban fennálló 
tendenciáját (lásd: 66. bekezdés), és újraindítja a vitát a közös makrogazdasági 
stabilizációs eszközök szükségességéről a monetáris unióban55. Az eurócsoport 
ismételten elkötelezte magát, hogy folytatja a monetáris unió struktúrájának és 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességének további megerősítésére irányuló 
munkát56. A COVID19-válság alkalmat adhat arra, hogy újból megvizsgálásra kerüljenek 
az euróövezeten belüli gazdasági koordináció megerősítésére irányuló, már a járvány 
kitörése előtt javasolt kezdeményezések (lásd IX. melléklet). 

94 A jelenlegi válság hatásai és okai sokrétűek, de a válság mindenképpen alkalmat 
ad arra, hogy elgondolkodjunk az uniós intézmények pénzügyi kapacitásának további 
fejlesztésén, hogy a jelentős gazdasági sokkokra gyorsan reagálva lehessen mérsékelni 
a tagállamok közötti, az ilyen sokkok által kiváltott potenciális gazdasági 
különbségeket. Az uniós intézkedések alakulása a válság idején megmutatta, hogy az 
uniós költségvetés nem igazodik a tagállamok igényeinek nagyságához (lásd különösen: 
41., 46., 61. bekezdés). A közelmúltban elfogadott NGEU és SURE csak ideiglenes 
eszközök, de ezek révén vizsgálható, hogy szükség van-e hasonló állandó stabilizációs 
eszközök létrehozására. 

 

Az áttekintést 2020. november 24-i luxembourgi ülésén fogadta el az Alex 
BRENNINKMEIJER számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 A Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 elnök 

                                                      
55 „Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021”, Európai 

Költségvetési Tanács, 2020. július. 

56 „Nyilatkozat a COVID-19 járványra adandó gazdaságpolitikai válaszról” (Eurócsoport, 2020. 
március 16.). 
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Mellékletek 

I. melléklet. A GDP-csökkenés országok közötti eltérései a 
világjárvány alatt: statisztikai magyarázat 

Súlyozás nélkül 

     
     Változó Együttható Standard hiba t-statisztika Valószínűség  
     
     C 0,049 077 0,055 015 0,892 075 0,3830 

TOURISM1 -0,730 315 0,328 399 -2,223 861 0,0378 
STRINGENCY -0,360 840 0,129 799 -2,779 996 0,0116 

     
     R-négyzet 0,430 685 Átlagos függő változó -0,112 609 
     
     

GDP-súlyozás 

     
     Változó Együttható Standard hiba t-statisztika Valószínűség  
     
     C 0,000 870 0,000 337 2,578 985 0,0179 

TOURISM1_Y -1,805 882 0,258 049 -6,998 202 0,0000 
STRINGENCY_Y -0,331 146 0,009 569 -34,60 612 0,0000 

     
     R-négyzet 0,983 588 Átlagos függő változó -0,005 994 
     
     

Alapsokaság szerinti súlyozás 

     
     Változó Együttható Standard hiba t-statisztika Valószínűség  
     
     C 0,000 939 0,000 471 1,992 262 0,0602 

TOURISM1_P -1,526 311 0,328 663 -4,644 001 0,0002 
STRINGENCY_P -0,325 346 0,014 576 -22,32 012 0,0000 

     
     R-négyzet 0,964 087 Átlagos függő változó -0,006 027 
     
     Megjegyzés: A három országok közötti regresszió esetében a függő változó a GDP volumenének 

csökkenése 2020 második negyedévében, az előző évhez képest (az Eurostat adatai). A jelentősnek talált 
magyarázó változók: Stringency Index, Oxfordi Egyetem57, valamint az idegenforgalom részesedése a 
foglalkoztatottság egészéből (az Eurostat adatai). Az eredmények megbízhatóságának alátámasztásához 
a regressziókat három alternatíva szerint mutatjuk be: Míg a súlyozatlan regressziókban az egyes 
országok azonos súllyal esnek latba, a (GDP, illetve alapsokaság szerint) súlyozott megközelítéseknél a 
nagy országok fontosabbak. 

  

                                                      
57 https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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II. melléklet. Az Unió főbb gazdasági reakciói (2020. március–
augusztus) 

   

12 Az EKB úgy határoz, hogy a pénzügyi piacokon jelentkező stresszre reagálva 
további hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket (LTRO) hajt végre a 
bankok likviditásának biztosítása érdekében, valamint egy további, 2020 év 
végéig érvényes, 120 milliárd euró értékű eszközvásárlási programot 
bonyolít le. Az EKB úgy határoz, engedélyezi, hogy az euróövezetbeli bankok 
ideiglenesen bizonyos tőkekövetelményeknek eleget nem téve is 
működhessenek.

13 A Bizottság iránymutatásokat fogad el a COVID-19 járvány kitörésére adott 
összehangolt gazdasági válaszintézkedésekről.

16 Az EBB-csoport a meglévő programokból következő intézkedéseket jelent 
be, amelyek akár 40 milliárd eurót is mozgósíthatnak egészséggel 
kapcsolatos tevékenységek, valamint a válság sújtotta vállalkozások 
finanszírozására: az intézkedéseket részben az uniós költségvetés garantálja.

18 Az EKB úgy dönt, hogy ideiglenes pandémiás vészhelyzeti vásárlási 
programot (PEPP) indít, 750 milliárd eurós keretösszeggel.

19 A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján 
ideiglenes keretet fogad el, hogy a kormányok (vissza nem térítendő 
támogatások, garanciák, támogatott hitelek, feltőkésítések révén) 
támogathassák a vállalkozásokat a válság idején.

23 A Tanács jóváhagyja az uniós költségvetési szabályok „általános mentesítési 
záradékának” aktiválására vonatkozó bizottsági javaslatot.

30 Az ERFA-rendelet és a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
módosításainak elfogadása annak érdekében, hogy a kohéziós alapokból 37 
milliárd euró rugalmasan felhasználható legyen a válsággal kapcsolatos 
intézkedések finanszírozására a leginkább rászoruló területeken.

09 Az eurócsoport az euróövezeten kívüli tagállamok részvételével tartott 
ülésen megegyezett három, 540 milliárd euró értékű pénzügyi biztonsági 
háló létrehozásában, amelyeket az ESM, az EBB-csoport, illetve a Bizottság 
kezel majd.

17 A 2020. évi uniós költségvetés módosításának elfogadása: további 3 milliárd 
euró a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és a polgári védelmi mechanizmus 
számára.

30 Az EKB úgy dönt, hogy május és december között pandémiás vészhelyzeti 
hosszabb távú refinanszírozási műveleteket (PELTRO) hajt végre a bankok 
likviditásának biztosítása érdekében.

27 A Bizottság javaslatot tesz egy 750 milliárd euró értékű uniós helyreállítási 
alap (Next Generation EU) létrehozására.

04 Az EKB úgy dönt, hogy a PEPP keretösszegét 600 milliárd euróval megemeli, a 
PEPP programot magát pedig legalább 2021 június végéig meghosszabbítja.

21 Az Európai Tanács megállapodik egy 750 milliárd euró értékű uniós 
helyreállítási alap (Next Generation EU) létrehozásáról.

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS
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III. melléklet. A COVID19-válsághoz kapcsolódó változások az 
Unió 2020. évi költségvetésében az eredeti költségvetéshez 
képest 
 

TPK fejezete Újraelosztás 
Megerősített 

kötelezettségvállalási 
előirányzatok 

Megerősített 
kifizetési 

előirányzatok 

Versenyképesség a 
növekedésért és 
foglalkoztatásért 

1,7   

Gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió 54  22,6 

Ebből: 
CRII 
CRII+ 

 
 

54 
 

 
8 

14,6 

Fenntartható növekedés: 
természeti erőforrások 0,1  0,7 

Biztonság és uniós polgárság  3  

Ebből: 
Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz 

  
2,7  

Globális Európa 11,5 0,1  

A TPK felső határain kívüli 
különleges eszközök (EUSZA) 0,2   

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok összesen 67,5 3,1  

Kifizetési előirányzatok 
összesen   23,3 

Megjegyzés: 2020. augusztus végi adatok milliárd euróban. 

Forrás: Európai Bizottság. 
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IV. melléklet. Az NGEU keretében rendelkezésre álló összegek 

01 Az NGEU-ból származó legtöbb forrás a kohézió és a gazdasági konvergencia 
támogatására összpontosít: 

o (az Európai Tanács által elfogadott) 672,5 milliárd euró a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz számára: az NGEU kulcsfontosságú új eszköze, amely 
nagyszabású pénzügyi támogatást nyújt olyan beruházásokhoz és reformokhoz, 
amelyek helyreállítják a gazdaságok növekedési potenciálját, kezelik az európai 
szemeszter keretében azonosított kihívásokat, és elősegítik az uniós zöld és 
digitális stratégiák végrehajtását; 

o (az Európai Tanács által elfogadott) 47,5 milliárd euró a REACT-EU program 
számára: olyan kohéziós támogatásokból áll, amelyeket a tagállamok a gazdasági 
válság súlyosságától függően kapnak. 

02 (az Európai Tanács által elfogadott) 30 milliárd euró a vissza nem térítendő 
támogatások számára: ez a TPK „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” és 
„Természeti erőforrások és környezet” fejezeteit erősíti. 

o Az InvestEU számára biztosított TPK-előirányzat megerősítése: a program az 
ESBA utódja, és célja a stratégiai beruházások támogatásának folytatása. Az 
Európai Tanács a javasolt garanciát az eredeti 31,2 milliárd euróról 5,6 milliárd 
euróra csökkentette, így annak gazdasági hatása korlátozottabb lesz. Az Invest EU 
keretében javasolt Stratégiai Beruházási Eszközt, amelynek célja az új uniós 
iparstratégia előmozdítása volt, nem fogadták el; 

o Az új Fizetőképesség-támogatási Eszköz részére javasolt 26 milliárd eurós 
előirányzatot az Európai Tanács nem fogadta el. Az eszköz célja az volt, hogy 
segítsen megelőzni a fizetésképtelenné válást azokban az ágazatokban, amelyeket 
pénzügyileg jobban érint a világjárvány; 

o Egyes programok megerősítése. Ilyen programok: Európai horizont 
(egészségüggyel és éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása), RescEU (az Unió polgári védelmi mechanizmusának 
megerősítése), EMVA (a válság által súlyosan érintett mezőgazdasági és 
élelmiszeripari ágazatok támogatása) és EU4Health (célzott támogatás nyújtása a 
tagállami egészségügyi rendszerek javításához); Ezek finanszírozásának egy részét 
az Európai Tanács nem fogadta el; 

o A Méltányos Átállást Támogató Alap: az alap célja a karbonszegény gazdaságra 
való átállás által leginkább érintett területek gazdasági diverzifikációjának és 
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átalakításának támogatása. A Bizottság javaslata a következő TPK-ban szereplő 
10 milliárd eurón felül 30 milliárd eurót különített el az alap számára. Az Európai 
Tanács azonban 10 milliárd euróra csökkentette az előirányzott összeget. 

03 Az e mellékletben szereplő számadatok a 2020 augusztus végéig elfogadott 
intézkedésekre vonatkoznak (lásd még: A. ábra). 



 

 

A. ábra. Az NGEU összetevői: A Bizottság és az Európai Tanács javaslatának összehasonlítása (milliárd euró) 

 



 

 

V. melléklet. Az Unió és az ESM különböző pénzügyi 
intézkedéseinek végrehajtási szintje 

Intézmény Eszközök 
Rendelkezésre 

álló 
pénzeszközök 

A felhasználás állapota 

Bizottság 

CRII/CRII+ 
2020-ban 
54 milliárd 
euró 

2020. július végéig 18 tagállam összesen 
97, koronavírus szempontjából releváns 
megerősített operatívprogram-módosítást 
nyújtott be. Októberig 23 tagállamban és 
az Egyesült Királyságban mintegy 
14 milliárd eurót csoportosítottak át a 
gazdasági és egészségügyi válság 
leküzdésére irányuló beruházásokra. 
További 8 milliárd euró áll a tagállamok 
rendelkezésére vissza nem térített éves 
előfinanszírozásként. Az eljárásokra és a 
jelenlegi költségvetési előirányzatokra 
tekintettel azonban valószínű, hogy a 2020-
ban rendelkezésre álló források összege 
csak 8 milliárd euró előfinanszírozás lesz, 
míg a fennmaradó források kifizetésére 
2021-ben kerülhet sor.  

EUSZA 
2020-ban 
0,18 milliárd 
euró 

19 tagállam kért támogatást, de források 
felhasználására még nem került sor, mivel 
az országonkénti felosztás 2020 végéig még 
bizottsági értékelés alatt áll. Októberben a 
Bizottság előlegek folyósítását javasolta 7 
olyan tagállamnak, amely ezt kérte. 
A COVID19-válsággal kapcsolatos 
kérelmekre a teljes kifizetések 2021-ben 
várhatóak, a költségvetésben 
rendelkezésre álló forrásoktól függően. 

ESI 
2020-ban 
2,7 milliárd 
euró 

A Bizottság augusztus végéig egy 
finanszírozási határozatot és annak két 
módosítását fogadta el, és ezzel 100 millió 
euró kivételével az egész finanszírozást 
előirányozta. A források jelentős részét az 
oltóanyag-fejlesztőkkel kötött 
megállapodásokra szánták. 

SURE 
100 milliárd 
euró hitelezési 
támogatás  

A Bizottság augusztusi javaslatát követően 
a Tanács szeptemberben 16 tagállam 
87,4 milliárd euró összegű hitelre irányuló 
kérését hagyta jóvá. Októberben a Tanács 
0,5 milliárd eurót hagyott jóvá 
Magyarország számára, és a Bizottság 
sikeresen bocsátott ki először 17 milliárd 
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euró értékben kötvényt a SURE 
finanszírozására.  

EBB 

A COVID19-
válsághoz 
kapcsolódó első 
kezdeményezések 

28 milliárd 
euró összegű 
potenciális 
finanszírozás 

Augusztus közepéig az EBB 23 tagállamtól 
72 kérelmet kapott COVID19-válsághoz 
kapcsolódó projektekre, összesen 
21 milliárd euró értékben. Ebből az 
összegből az EBB 18,1 milliárd euró 
értékben hagyott jóvá vagy írt alá 
projekteket, míg 2,1 milliárd euró értékű 
projekt értékelése még folyamatban volt. 

PEGF 

200 milliárd 
euró összegű 
potenciális 
finanszírozás 

Augusztus végére befejeződtek az 
előkészítő eljárások, miután az alap 
tagállami garanciáinak legalább 60%-át 
megerősítették. Augusztus végéig egyetlen 
finanszírozási projekt sem indult el. 

ESM PCS 240 milliárd 
euró Nem érkezett tagállami kérelem.  

Forrás: Európai Számvevőszék, az összegyűjtött adatok alapján. 
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VI. melléklet. Az EBB COVID19-válságra adott pénzügyi 
válaszának jelenlegi állása 

01 2020. augusztus 18-ig az EBB 72 finanszírozási projektről számolt be: 15 értékelés 
alatt áll, 26 aláírásra került, a fennmaradó 31-et pedig jóváhagyták. A jóváhagyott 
projektek összege 8,8 milliárd euró, míg az aláírt projekteké 10,1 milliárd euró, az 
értékelés alatt álló projekteké pedig 2,1 milliárd euró (lásd: A ábra). A projektek közel 
55%-át júniusban és júliusban nyújtották be, ami a teljes költségvetés mintegy 75%-
ának felel meg. 

A. ábra. A COVID19-válsághoz kapcsolódó projektek megoszlása 
jóváhagyási állapot szerint 

 
Megjegyzés: Mielőtt az igazgatótanács jóváhagyná a finanszírozást és aláírnák a hitelt, a projektek 
értékelésére és letárgyalására kerül sor. 

Forrás: Az EBB nyilvános adatbázisa58. 

02 A legtöbb EBB-projektben Olaszország vesz részt (18), ezt követi Spanyolország 
(13), Lengyelország (5) és Franciaország (5). Előirányzott összeg tekintetében (lásd: B. 
ábra) Olaszország részesült eddig a legnagyobb összegű EBB-beavatkozásban 
(7 milliárd euró), ezt követi Spanyolország (4 milliárd euró), Franciaország (2,2 milliárd 
euró) és Lengyelország (2,1 milliárd euró). 

                                                      
58  https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn= 

projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
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B. ábra. A COVID19-válsághoz kapcsolódó projektek országonkénti 
bontásban 

 
Forrás: Az EBB nyilvános adatbázisa. 

03 Ezek 79%-a kkv-kra (57 projekt), 11%-a az egészségügyi ellátásra (8), 4%-a az 
energiaügyre (3), 3%-a K+F-re (2), 2%-a pedig a környezetvédelemre irányul. Az érintett 
összegek tekintetében a garanciák 66%-át a kkv-kra (13 909 millió euró), 29%-át 
egészségügyi projektekre (6 142 millió euró), 2%-át az energiaügyre (400 millió euró), 
1%-át pedig a környezetvédelemre (300 millió euró) és K+F-re (150 millió euró) 
fordítják. 
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VII. melléklet. A GDP-arányos államadósság változásai közötti 
különbségeket magyarázó fő tényezők 

01 Az előre jelzett GDP-arányos államadósság emelkedésének változásait59 
elsősorban a várható hiány és az SFA-tételek (például a válság során bevetett állami 
hitelek és tőkeinjekciók) nagysága okozza, de a GDP csökkenése is hatással van rá. A 
GDP-csökkenés nagyobb hatást gyakorol az adósságrátára azokban az országokban, 
ahol ez a ráta magas (lásd: A. ábra). Emellett a legtöbb nagy adóssággal bíró országban 
jelentős GDP-csökkenés várható (lásd: B. ábra). 

A. ábra. Az államadósság 2020. évi változásainak összetétele (a GDP 
százalékában)  

 
Forrás: A Bizottság őszi előrejelzései (AMECO). 

                                                      
59 Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzései alapján (2020). 
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B. ábra. A nagy adóssággal bíró országokban nagyobb GDP-csökkenés 
várható 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék számításai az Európai Bizottság őszi előrejelzései alapján (2020). 
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VIII. melléklet. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
elszámoltathatósági kérdései 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló bizottsági javaslattal 
kapcsolatos véleményünkben60 több elszámoltathatósági kérdésre mutatunk rá: 

o Az RRF alkalmazási köre és célkitűzései egyaránt meglehetősen széles körűek, és 
nagyszámú, különböző szakpolitikai területeket fednek le. Nincsenek 
számszerűsítve sem az uniós szinten várt eredmények, sem az, hogy a különböző 
célkitűzésekhez milyen összegű forrásokat rendelnek. Igaz, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekhez adott útmutatójában a Bizottság annyit javasolt, hogy 
a források 37%-át különítsék el éghajlat-politikai célokra, 20%-át pedig a digitális 
átmenetre; 

o Az Európai Parlamentnek a felügyeletben és ellenőrzésben betöltött szerepét 
illetően a RRF-rendeletjavaslat61 előirányozza, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek értékelése kerüljön át az Európai Parlamenthez, hogy az 
kapjon róluk éves jelentést, a rendelet hatálybalépését követően négy évvel pedig 
értékelő jelentést. Véleményünkben javasoltuk, hogy a RRF-rendeletjavaslat 
határozza meg egyértelműen az Európai Parlamentnek a költségvetési és 
mentesítési eljárásban betöltött szerepét, tekintettel arra, hogy az RRF kiadásait a 
külső címzett bevételekre vonatkozó uniós költségvetési szabályok alapján fogják 
kezelni; 

o Az EU működéséről szóló szerződés 287. cikkének (1) bekezdése felhatalmazza az 
Európai Számvevőszéket az Unió bármely bevételének vagy kiadásának 
ellenőrzésére. Az RRF-rendeletjavaslat (40) preambulumbekezdése előírja, hogy 
minden olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely uniós forrásban részesül, 
maradéktalanul működjön együtt az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából 
és biztosítsa a Számvevőszék számára az ellenőrzésekhez szükséges hozzáférést és 
jogokat. Véleményünkben az egyértelműség kedvéért azonban azt javasoltuk, 
hogy az RRF-rendeletjavaslat rendelkezzen félreérthetetlenül a Számvevőszék 
ellenőrzési jogáról mind a támogatások, mind az RRF hitelkomponensének 
tekintetében; 

o Az eredeti RRF-rendeletjavaslat benyújtása után a Bizottság arányos szabályokat 
javasolt az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, amelyekről 

                                                      
60 Az Európai Számvevőszék 6/2020. sz. véleménye a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszközről. 

61 Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
létrehozásáról, COM(2020) 408 final. 
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áttekintésünk elkészültekor még folynak a tárgyalások. Ezeket részben tükrözi az 
elnökségi kompromisszum, illetve az Európai Parlament módosításai; 

o Észrevételeztük, hogy az RRF szerinti kiadásokat az időszak elejére ütemezték, és 
az értékelést a kiadások zömének folyósítása után teszik közzé. Ez alkalmasint 
elkerülhetetlen, hiszen a gyors végrehajtás az eszköz egyik célja. Fennáll annak a 
kockázata, hogy az értékelés során levont tanulságokat ezért csak kevéssé lehet 
felhasználni az RRF fennmaradó részének irányításában; 

o Mivel az eszköz koordinációja az európai szemeszter keretében történik, az 
európai szemeszterről szóló különjelentésünkben kiemeltük, milyen nehéz 
valamely szakpolitikai beavatkozás eredményességét mérni több és egyidejű 
célkitűzés, illetve beavatkozási terület tekintetében. 

  



 76 

 

IX. melléklet. Ambiciózusabb gazdasági koordinációs 
eszközökre vonatkozó korábbi elképzelések 

01 A világjárvány ismét rávilágított arra, hogy uniós költségvetési kapacitás 
hiányában nehéz kezelni az euróövezetben jelentkező súlyos sokkhatásokat. 
A világjárvány kitörése előtt nem sikerült konszenzusra jutni a jelentős gazdasági 
sokkhatások leküzdésére szolgáló állandó uniós költségvetési eszközök kiépítésére 
vonatkozó egyes elképzelésekről. Konkrétan a következő többéves uniós 
költségvetésről 2017 és 2019 között folytatott tárgyalások során a Bizottság több olyan 
pénzügyi eszközre vonatkozó elképzelést terjesztett elő, amely mérsékelhetné az Unió 
gazdaságát érintő jelentős makrogazdasági sokkhatásokat: 

o Makrogazdasági stabilizációs eszköz – 2018 májusában az Európai Bizottság 
javaslatot tett az európai beruházásstabilizáló eszköz létrehozására, amely 
csillapítaná az euróövezeten belüli jelentős aszimmetrikus makrogazdasági 
sokkokat. E megoldás keretében az uniós költségvetés akár 30 milliárd euró 
összegű back-to-back hitelt is garantálna. Ezek a hitelek az ilyen sokkhatásokkal 
szembesülő azon tagállamoknak állnának rendelkezésére, amelyek megfelelnek a 
szilárd költségvetési és makrogazdasági szakpolitika szigorú támogathatósági 
kritériumainak. A támogatás az állami beruházások szintjének fenntartására volt 
hivatott. Az NGEU célja ugyan hasonló, ám átmeneti jellegű, finanszírozási 
mechanizmusa pedig egyaránt magában foglal vissza nem térítendő 
támogatásokat és hiteleket is. 

o Európai munkanélküliség-viszontbiztosítási rendszer – ezt az elképzelést a 
Bizottság, a közgazdászok és a tagállamok számos változatban megismételték. 
A Bizottság által javasolt rendszer62 a tagállami munkanélküliségi rendszerek 
„viszontbiztosítási alapjaként” működne (de közvetlenül nem nyújtana ellátást a 
munkanélkülieknek). Ez a rendszer válság idején nagyobb teret biztosítana a 
tagállami államháztartások számára. Munkaprogramjában (2020. január) a 
Bizottság bejelentette, hogy javaslatot kíván tenni egy ilyen rendszerre. A SURE 
program az európai munkanélküliségi rendszer felé tett első lépésnek tekinthető, 
de diszkrecionális jellege és korlátozott hatálya miatt nem felel meg az 
automatikus stabilizátor eredeti elképzelésének. 

o 2019 végén az eurócsoport még elemezte, hogy mely megoldások lehetnének 
megfelelőek az euróövezet konvergenciáját és versenyképességét szolgáló, a 
következő többéves pénzügyi keretből finanszírozandó költségvetési eszközre 
(BICC) nézve, amely eszköz a tagállamok közötti konvergenciát az európai 

                                                      
62 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hu.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hu.pdf
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szemeszter prioritásaival összhangban erősítő reformokat finanszírozna. Ez a 
javaslat lépne a reformösztönző eszközre vonatkozó, eredetileg 2018 májusában 
megtett bizottsági javaslat helyébe. 

02 Az ún. eurókötvények (az euróövezet tagállamai által közösen kibocsátott 
kötvények) ötletét a Bizottság először 2011-ben63, az államadósság-válság idején 
vetette fel. A COVID19-válság súlyosbodásával politikai szinten – agytrösztökben és 
tudományos körökben – olyan újabb és újabb javaslatok születtek a közös 
adósságkibocsátásra, mint például a „Corona kötvények”. A szükséges forrásokat 
mozgósíthatná például az Európai Beruházási Bank. A kölcsönössé tételnek 
köszönhetően a koronakötvények számos tagállam számára olcsóbb finanszírozási 
forrást jelentenének, mint saját államkötvényeik. Több tagállam, köztük a válság által 
leginkább sújtott tagállamok is támogatták ezt a koncepciót, mások azonban 
határozottan ellenezték azt. Az ebből eredő kompromisszum volt a javasolt NGEU alap. 

  

                                                      
63 „Zöld könyv a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról” (Bizottság, 

2011). 
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Betűszavak és rövidítések 
AMECO: Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának éves 
makrogazdasági adatbázisa 

CRII: a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés 

CSR: Országspecifikus ajánlások 

EBB: Európai Beruházási Bank 

EBH: Európai Bankhatóság 

ECA: Európai Számvevőszék 

EIOPA: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

EKB: Európai Központi Bank 

ESBA: Európai Stratégiai Beruházási Alap 

Esb-alapok: Európai strukturális és beruházási alapok 

ESI: Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz 

ESM: Európai stabilitási mechanizmus 

ESMA: Európai Értékpapírpiaci Hatóság 

ESRB: Európai Rendszerkockázati Testület 

EU: Európai Unió 

EUSZA: Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 

GDP: Bruttó hazai termék 

GNI: Bruttó nemzeti jövedelem 

KKV: Kis- és középvállalkozások 

MPI: Monetáris pénzügyi intézmény 

NGEU: NextGenerationEU 

NPL: Nemteljesítő hitel 
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PCS: A pandémiás válsághelyzet kezelésére szolgáló támogatás 

PEGF: Páneurópai Garanciaalap 

RRF: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

RRP: Helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 

SSI: Fizetőképesség-támogatási Eszköz 

SURE: Szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő támogatás 

TPK: Többéves pénzügyi keret 
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Glosszárium 
Állami támogatás: Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott közvetlen vagy közvetett 
kormányzati támogatás, amely annak számára előnyt jelent versenytársaival szemben. 

Automatikus stabilizátor: A költségvetési politikának az üzleti ciklussal ingadozó 
elemei (adóbevételek, jóléti kiadások stb.). 

Európai szemeszter: A gazdaság- és költségvetés-politikai koordináció éves ciklusa az 
Unióban, amelyben a tagállamok szakpolitikai iránymutatásban részesülnek. 

Monetáris pénzügyi intézmények: Központi bankok, az uniós jog meghatározása 
szerint rezidens hitelintézetek és egyéb rezidens pénzügyi intézmények, amelyek MPI-
nek nem minősülő szervezetektől betéteket fogadnak el, valamint saját számlájukra 
hitelt nyújtanak, illetve értékpapírokba fektetnek be. 

Nemteljesítő hitel: Olyan hitel, amely törlesztésének késedelme meghalad egy 
meghatározott időt (általában 90 nap), vagy ahol bizonyítékok utalnak arra, hogy 
valószínűleg nem kerül sor a teljes visszafizetésre. 

Országspecifikus ajánlások: A Bizottság évente szakpolitikai iránymutatást fogalmaz 
meg a tagállamok számára a rendezett államháztartás fenntartására nézve. A Bizottság 
ezt követően az európai szemeszter keretében júliusban jóváhagyás céljából benyújtja 
az ajánlásokat a Tanácsnak. 

Pénzügyi piac: Részvények, kötvények, nyersanyagok, valuták és más pénzügyi 
eszközök vételének és eladásának piaca. 

Pénzügyi támogatás: A pénzügyi nehézségekkel küzdő országoknak nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás (pl. hitelek), hogy helyreállítsák makrogazdasági vagy pénzügyi 
stabilitásukat, és biztosítsák, hogy képesek legyenek eleget tenni a közszférával vagy a 
fizetési mérleggel kapcsolatos kötelezettségeiknek. 

Többéves pénzügyi keret: Az Unió általában hét évre szóló kiadási terve, amely hat fő 
fejezetben (szakpolitikai célkitűzések alapján) meghatározza a prioritásokat és a felső 
határokat. Ez biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves uniós 
költségvetéseket, az egyes kiadási kategóriák kiadásainak korlátozásával. A jelenlegi 
TPK a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. 
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A számvevőszéki munkacsoport 
Ezt az áttekintést a piacszabályozás és versenyalapú gazdaság ellenőrzésére 
szakosodott, Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara készítette. 

Az áttekintést Pelczné Gáll Ildikó számvevőszéki tag vezette Bara Claudia Kinga 
kabinetfőnök és Varga Zsolt kabinetattasé, valamint Zacharias Kolias ügyvezető, Adrian 
Savin feladatfelelős, Giuseppe Diana, Ștefan-Răzvan Hagianu, Kamila Łepkowska és 
Jacques Sciberras számvevők, Adrian Williams (nyelvi támogatás), Alexandra Mazilu 
(grafikus), valamint Claudia Albanese és Varga Zsolt (ECALab) támogatásával. 
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Unió tulajdonát képezik, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni. 

Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, 
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Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Az Európai Unió és tagállamai számos intézkedést 
hajtottak végre a jelenleg folyó COVID19-járvány 
által okozott gazdasági károk korlátozására 
és ellensúlyozására. Áttekintésünk ezekről az 
intézkedésekről ad átfogó képet, tagállami szinten 
2020 júniusáig, uniós szinten pedig augusztusig. Az 
áttekintés kiemeli az uniós gazdasági koordináció 
előtt álló új kockázatokat, kihívásokat és 
lehetőségeket.
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