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Összefoglalás 
I A 2010–2013 közötti időszakban öt euróövezeti tagállam (Írország, Görögország, 
Spanyolország, Ciprus és Portugália) – amelyeket súlyosan érintett a 2008–2009. évi 
pénzügyi válság, majd az azt követő államadósság-válság – részesült pénzügyi 
támogatásban (468,2 milliárd euró) különböző mechanizmusokon keresztül, részben az 
uniós költségvetés bevonásával. A támogatás az európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmusból, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközből, az Európai Stabilizációs 
Mechanizmusból, az egyes tagállamoktól (kétoldalú kölcsönök formájában) és a 
Nemzetközi Valutaalaptól érkezett. 

II Az Unió 2013-ban elfogadta azt a rendeletet, amely megszervezi a súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdő euróövezeti tagállamok Bizottság általi gazdasági és költségvetési 
felügyeletét. A rendelet azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek nehézségeinek 
kedvezőtlen hatása átterjedhet az euróövezet más tagállamaira, valamint azokra, 
amelyek pénzügyi támogatást kérnek vagy abban részesülnek. A rendelet a 
makrogazdasági kiigazítási programból kilépő tagállamok programot követő utólagos 
felügyeletét, vagy akár megerősített felügyeletét is előírja. Ennek célja, hogy az érintett 
országok továbbra is a kijelölt pályán haladjanak, saját és hitelezőik javára. 

III Annak érdekében, hogy a szakpolitikai döntéshozókat és az érdekelt feleket 
tájékoztassuk a felügyelet működéséről, megvizsgáltuk, hogy a programot követő 
utólagos felügyeleti tevékenységek megfelelőek-e kialakításuk, végrehajtásuk és 
hatásuk szempontjából. E munka eredménye segítheti a Gazdasági és Monetáris Unió 
gazdasági irányítási szabályainak folyamatban lévő felülvizsgálatát és hasznosnak 
bizonyulhat azon vita szempontjából is, amely a Covid19-járvány sújtotta tagállamok 
támogatását célzó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtandó 
kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos esetleges felügyeleti mechanizmus 
kialakításáról folyik. Az ellenőrzési munka az öt érintett tagállam bizottsági 
felügyeletének megkezdésétől 2020 végéig tartó időszakra terjedt ki. 

IV Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy a makrogazdasági 
kiigazítási programból kilépő tagállamok bizottsági felügyelete megfelelő volt. 
A hatékonyságot azonban rontja, hogy a rendeletben meghatározott célkitűzések nem 
pontosak, és az is, hogy a végrehajtásban az észszerűsítés és az összpontosítás 
bizonyos mértékű hiánya figyelhető meg. 
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V A kialakítást illetően megállapítottuk, hogy mivel a létrehozott finanszírozási 
eszközök nem mindegyike tartozik az uniós jog hatálya alá, vagy érinti az uniós 
költségvetést, átfedések vannak a Bizottság és az európai stabilitási mechanizmus 
felügyeleti tevékenységei között. Ezen túlmenően, mivel a jogalap tágan határozta meg 
a programot követő utólagos felügyeleti tevékenységek célkitűzéseit, a gyakorlatban 
átfedés van a Bizottság által az európai szemeszter keretében végzett munka, illetve a 
más uniós szervek által az egységes felügyeleti mechanizmus vagy az Egységes 
Szanálási Mechanizmus keretében végzett munka között. 

VI A jogalap jelenleg nem biztosít rugalmasságot a felügyelet időzítése tekintetében: 
a Bizottság akkor sem függesztheti fel a felügyeletet, illetve nem csökkentheti a 
beszámolás gyakoriságát, ha alacsonynak ítéli a visszafizetés kockázatát. A Bizottság 
köteles félévente (megerősített felügyelet esetén negyedévente) jelentést készíteni, 
ezért ennek megfelelő gyakorisággal felülvizsgálati látogatásokat is tett a 
tagállamokban, noha ez nem feltétlenül járt hozzáadott értékkel. Az egymást követő 
jelentésekben ennek megfelelően egyes elemek ismétlődnek. 

VII A Bizottság elemzései jó minőségűek voltak. Megállapítottuk azonban, hogy a 
programot követő utólagos felügyeleti jelentések olyan reformok értékelését is 
tartalmazták, amelyekről nem született megállapodás a program keretében, másrészt 
a jelentések a tagállamok visszafizetési képességére sem összpontosítottak kellő 
mértékben. A hitel-visszafizetésekre vonatkozó információk például, ha szerepeltek 
egyáltalán ilyenek, elszórtan szerepeltek a jelentésekben, a visszafizetési képességet 
érintő kockázatok elemzéseit pedig hiányosságok jellemezték. 

VIII Figyelembe véve az ösztönzők, illetve az erős jogérvényesítési eszközök hiányát, 
valamint a szükséges reformok tagállami végrehajtásában szerepet játszó számos 
tényezőt, nincs további bizonyíték arra, hogy a bizottsági felügyelet jelentősen 
előmozdította volna a reformok végrehajtását és befolyásolta volna a hitelezők 
számára nyújtott bizonyosságot. Mindazonáltal a tagállamok képviselői hasznosnak 
találták, hogy a felügyelet segít előmozdítani a párbeszédet és megfelelő pályán tartani 
az országaikat. 
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IX E megállapításaink alapján javasoljuk, hogy a Bizottság: 

— integrálja különböző felügyeleti tevékenységeit; 

— észszerűsítse és tegye rugalmasabbá az eljárásait; 

— javítsa az együttműködést a tagállamokkal és más érdekelt felekkel. 
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Bevezetés 

Háttér 

01 Az Európát 2008-ban sújtó gazdasági és pénzügyi válság európai államadósság-
válságot váltott ki, amely két hullámban söpört végig az uniós tagállamokon. 
Az euróövezeten kívüli országokat 2008–2009-ben érintette, majd 2010-ben az 
euróövezetre is átterjedt. Három euróövezeten kívüli tagállam kért pénzügyi 
támogatást az Unió fizetésimérleg-mechanizmusától:1 Magyarország 2008-ban, 
Románia és Lettország 2009-ben. 

02 2010-ben Görögország volt az első euróövezeti tagállam, amely pénzügyi 
támogatást kért, példáját 2010-ben Írország, 2011-ben Portugália, 2012-ben 
Spanyolország és 2013-ban Ciprus követte. Mivel a fizetésimérleg-mechanizmus az 
euróövezeten kívüli tagállamokra korlátozódott, fokozatosan olyan speciális 
mechanizmusok kidolgozására is sor került, amelyek keretében az euróövezeti 
tagállamok is pénzügyi támogatáshoz juthattak. E mechanizmusok olyan kétoldalú 
kölcsönöket tartalmaztak, mint a görög hitelkeret-megállapodás, az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus2, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM). A felsorolt mechanizmusok által nyújtott hiteleket sok 
esetben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által nyújtott hitelek egészítették ki. Az 1. ábra 
az említett öt tagállamnak nyújtott pénzügyi támogatást mutatja (összesen 
468,2 milliárd euró) finanszírozási forrásonként. 

                                                      
1 A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez 

középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 
1. o.). 

2 A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmus létrehozásáról (HL L 118., 2010.5.12, 1. o.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010R0407
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1. ábra. Nyújtott pénzügyi támogatás finanszírozási forrásonként 
(milliárd euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól, az ESM-től és az IMF-től kapott programadatok alapján. 

03 Mivel e különböző mechanizmusokat szoros határidővel kellett elfogadni, 
létrehozásukkor nem került sor olyan uniós felügyeleti keret bevezetésére, amely 
bizonyosságot nyújtana a hitelezők (azaz a tagállamok és az adófizetők) számára egy 
adott ország pénzügyi stabilitásáról, megelőzve ezáltal a továbbgyűrűzést. E hiányosság 
pótlására az Európai Parlament és a Tanács 2013 májusában elfogadta a 472/2013/EU 
rendeletet3, amely megszervezi a súlyos nehézségekkel küzdő vagy pénzügyi 
támogatásban részesülő euróövezeti tagállamok felügyeletét. A rendelet a felügyelet 
három típusáról rendelkezik: 

— megerősített felügyelet; 

— programalapú felügyelet; 

                                                      
3 Az Európai Parlament és a Tanács 472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a pénzügyi 

stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által 
fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének 
megerősítéséről (HL L 140., 2013.5.27., 1–10. o.). 
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— programot követő utólagos felügyelet (PPS). 

04 Az európai szemeszter keretében valamennyi uniós tagállam egységes gazdasági 
és költségvetési felügyelet alatt áll. Az európai szemesztert 2010-ben hozták létre a 
tagállamok gazdaság- és költségvetési politikájának nyomon követése és koordinálása 
céljából. A Bizottság minden évben elvégzi az egyes országok költségvetési, 
makrogazdasági és strukturális reformokra vonatkozó terveinek részletes elemzését. 
Ezt követően országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg a következő 12–18 hónapra, 
amelyeket az Európai Tanács fogad el. 

05 Amennyiben egy tagállam pénzügyi stabilitása vagy államháztartásának 
fenntarthatósága tekintetében súlyos nehézségekkel küzd, vagy ilyenek kockázata 
fenyegeti, és ezek kedvezőtlen hatása az euróövezet más tagállamaira is átterjedhet,  
a Bizottság a rendes felügyelet kiegészítéseként megerősített felügyelet alá vonhatja  
a tagállamot. A Bizottság hathavonta határoz arról, hogy meghosszabbítja-e a 
megerősített felügyeletet. Amennyiben a helyzet romlott, a tagállam makrogazdasági 
kiigazítási programot kérhet. 

06 A makrogazdasági kiigazítási programban részt vevő tagállamok általában 
mentesülnek az európai szemeszter keretében végzett monitoring és értékelés alól 
(ahogyan ez Ciprus, Görögország, Írország és Portugália esetében is történt). Ehelyett 
megerősített típusú, programalapú felügyeletet kell alkalmazni. Amennyiben azonban 
a makrogazdasági kiigazítási program nem teljes körű (vagyis csak az adott ország 
gazdaságának bizonyos aspektusait érinti), az európai szemeszter továbbra is 
alkalmazható azokra a területekre, amelyekre a program nem terjed ki. Példaként 
Spanyolország említhető, amelynek programja kizárólag a pénzügyi szektorra 
összpontosított. 

07 A makrogazdasági kiigazítási programból való kilépést követően a tagállamot 
programot követő utólagos felügyelet alá (PPS) vonják, amelyet az európai 
szemeszterrel együtt hajtanak végre. Célkitűzésként a 472/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a Bizottságnak értékelnie kell a PPS alá vont tagállam gazdasági, költségvetési és 
pénzügyi helyzetét, és szükség esetén javaslatot kell tennie a Tanácsnak, hogy az 
ajánlja korrekciós intézkedések elfogadását. Jelenleg Ciprus, Írország, Portugália és 
Spanyolország esetében van folyamatban programot követő utólagos felügyelet. 
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08 Amennyiben a makrogazdasági kiigazítási programidőszak végéig a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a pénzügyi stabilitást olyan folyamatos kockázat fenyegeti, amely 
feltehetően kedvezőtlen átgyűrűző hatást fejt ki az euróövezet más tagállamaira, úgy 
határozhat, hogy PPS helyett megerősített felügyelet alá vonja a tagállamot. Ez a 
helyzet Görögország esetében. A 2. ábra összefoglalja az Unióban végzett felügyelet 
különböző típusait. 

2. ábra. A tagállamok gazdasági és költségvetési felügyelete 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

09 A makrogazdasági kiigazítási programból való kilépést követő utólagos felügyelet 
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minimális időtartama 12 év (Spanyolország) és 41 év (Görögország) között változik. 
A Tanács a Bizottság javaslata alapján a pénzügyi stabilitás vagy a költségvetési 
fenntarthatóság tekintetében fennálló kockázat esetén meghosszabbíthatja a PPS 
időtartamát. 
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3. ábra. A makrogazdasági kiigazítási programok visszafizetési ütemterve 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság programdokumentumai és az AMECO adatbázis alapján. 

10 A Bizottság átfogó utólagos értékelést tesz közzé a kiigazítási programok 
értékelése céljából, általában két-három évvel a programból való kilépés után. Ezzel 
célja, hogy a politikai vitákban felhasználható tanulságokat vonjon le, valamint javítsa a 
jövőbeli szakpolitikai döntéshozatalt a kiigazítási programok kialakítása és végrehajtása 
során. A Bizottság közzétette az Írországra, Portugáliára, Spanyolországra és Ciprusra 
vonatkozó jelentéseket4; a Görögországra vonatkozó jelentés viszont még előkészítés 
alatt áll, közzétételére várhatóan 2021 végéig kerül sor. 

                                                      
4 Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010–2013, 

Institutional Paper 004, 2015. július. Ex Post Evaluation of the Financial Sector Assistance 
Programme, Spain 2012–2014, Institutional Paper 019, 2016. január. Ex Post Evaluation of 
the Economic Adjustment Programme, Portugal 2011–2014, Institutional Paper 040, 2016. 
november. Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 2013–2016, 
Institutional Paper 114, 2019. október. 
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Feladatok és felelősségi körök 

11 A Bizottság felelős a programból kilépő tagállamok felügyeletéért, értékeléseit 
évente kétszer közölnie kell az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal (EFC) és a tagállamok nemzeti parlamentjeivel. Ehhez a Bizottság 
különböző forrásokra támaszkodhat: 

— rendszeres felülvizsgálati látogatásokat tesz a felügyelet alatt álló tagállamokban; 

— konkrét információkat kérhet a tagállamoktól (pl. a költségvetésük 
végrehajtásáról és a pénzügyi rendszerük alakulásáról); 

— felkérheti a megerősített felügyelet alatt álló tagállamot, hogy végezzen 
stresszteszteket vagy érzékenységelemzéseket a pénzügyi ágazat ellenálló 
képességének felmérése céljából; 

— felkérheti a tagállamokat, hogy értékeljék, mennyire képesek a pénzügyi ágazat 
felügyeletére. 

12 Az euróövezeti tagállamok által 2012-ben létrehozott nemzetközi pénzügyi 
szervezet az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), amely a súlyos pénzügyi 
problémákkal küzdő vagy azok által fenyegetett euróövezeti tagállamok elsődleges 
stabilitási támogatásnyújtója. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz már nem nyújt 
pénzügyi támogatást, mivel ezt a feladatot jelenleg kizárólag az ESM látja el. Az ESM  
a tagállamok figyelemmel kísérésével biztosítja, hogy időben megkapja az esedékes 
törlesztőrészleteket. 

13 A Tanács a Bizottság javaslata alapján korrekciós intézkedések meghozatalát 
ajánlhatja a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállam részére. Akkor is 
adhat ki korrekciós intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat a megerősített felügyelet 
alatt álló tagállamok számára, ha a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
tagállam pénzügyi és gazdasági helyzete jelentős mértékű kedvezőtlen hatást gyakorol 
az euróövezet vagy annak tagállamai pénzügyi stabilitására. 

14 Az Európai Központi Bank (EKB) – adott esetben az érintett európai felügyeleti 
hatóságokkal közösen – részt vesz a tagállamban tett felülvizsgálati látogatásokon, 
figyelemmel kíséri a pénzügyi rendszer alakulását, valamint felügyeli a stresszteszteket 
és az érzékenységelemzéseket (lásd: 11. bekezdés). Az EKB (vagy adott esetben az 
érintett felügyeleti hatóság) emellett külön szakértői értékelés keretében rendszeresen 
értékeli a tagállam képességét saját pénzügyi ágazata felügyeletére. 
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15 Az érintett tagállamoknak kérésre tájékoztatást kell nyújtaniuk, és további 
intézkedéseket kell hozniuk. A megerősített felügyelet alatt álló tagállamok esetében  
a nemzeti parlament részt vehet a Bizottság, az EKB és az IMF képviselőivel folytatott 
gazdasági párbeszédben. A tagállamnak végre kell hajtania a makrogazdasági kiigazítási 
program keretében elfogadott intézkedéseket és a felügyeleti eljárás keretében 
ajánlott korrekciós intézkedéseket (lásd: 13. bekezdés). 

16 Az IMF, noha nem vesz részt a Bizottság felügyeleti tevékenységében, programot 
követő saját utólagos monitoringot is végez olyankor, ha makrogazdasági kiigazítási 
program keretében forrásokat nyújtott. Az ezzel összefüggő látogatásokra általában  
a Bizottság felülvizsgálati látogatásaival összehangoltan kerül sor. 
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 
17 2016 és 2020 között öt különjelentésben már beszámoltunk a gazdasági 
kormányzás számos aspektusáról5. E jelentés célja, hogy rávilágítson a Bizottság 
programot követő utólagos felügyeleti tevékenységeinek megfelelőségére. A jelentés 
hozzájárulhat i. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz6 keretében nyújtandó 
hitelekre vonatkozó lehetséges felügyeleti mechanizmus7 kialakításáról szóló vitákhoz, 
valamint ii. a Bizottság által a közelmúltban kezdeményezett gazdasági kormányzási 
felülvizsgálathoz (a jelenlegi gazdasági és költségvetési felügyeleti keret 
hatékonyságának értékeléséhez). Ennek érdekében a következőket értékeltük: 

a) a programot követő tevékenységek kialakítása megfelelő volt-e; 

b) a Bizottság jól hajtotta-e végre felügyeleti tevékenységeit; 

c) volt-e bármilyen hatása a megfigyelésnek. 

18 A pénzügyi támogatásban részesülő öt tagállam – Írország, Görögország, 
Spanyolország, Ciprus és Portugália – mindegyike esetében megvizsgáltuk a Bizottság 
felügyeleti tevékenységeit a vonatkozó makrogazdasági kiigazítási programból való 
kilépésüktől 2020 végéig. 

                                                      
5 10/2016. sz. különjelentés – „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő 

eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében”; 03/2018. sz. különjelentés – 
„A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás ellenőrzése”; 18/2018. sz. 
különjelentés – „Teljesül-e a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának fő 
célkitűzése?”; 22/2019. sz. különjelentés – „A nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos 
uniós előírásokat tovább kell erősíteni és javítani kell alkalmazásuk nyomon követését”; 
valamint 16/2020. sz. különjelentés – „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások 
fontos kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő”. 
(www.eca.europa.eu). 

6 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 17–75. o.) 

7 6/2020. áttekintés, „A Covid19-válságra adott uniós gazdaságpolitikai válaszintézkedések: 
kockázatok, kihívások és lehetőségek”, 88. bekezdés. (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
http://www.eca.europa.eu/
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19 Az ellenőrzés céljából megvizsgáltuk a Bizottságnál rendelkezésre álló 
dokumentumokat. Meghallgattuk a Bizottság munkatársait, mind az öt tagállam 
illetékes nemzeti hatóságait (különösen a pénzügyminisztériumokat és a központi 
bankokat), valamint az ESM és az IMF munkatársait. Mesterséges intelligencián alapuló 
eszközt használtunk a PPS és az európai szemeszter jelentéseinek összehasonlítására, 
valamint a közöttük lévő ismétlődések mértékének felmérésére. Végül felmérést 
végeztünk a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak a pénzügyminisztériumokból delegált 
27 tagja között (válaszadási arány: 85%) azzal a céllal, hogy meglátásokat és 
véleményeket gyűjtsünk a felügyelet kialakításáról, annak a Bizottság általi 
végrehajtásáról, végső soron pedig az eredményességéről. 
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Észrevételek 

A kialakítás átfedéseket eredményezett európai szinten, 
emellett nem volt egyértelmű és rugalmas 

20 A makrogazdasági kiigazítási programok felépítése olyan, hogy számos érdekelt 
felet érint (lásd: 02. és 11–16. bekezdés), amelyek mindegyike érdekelt abban, hogy a 
tagállam a saját és hitelezői javára, saját visszafizetési képességének védelmével 
pályán tartsa a tagállamot. 

21 Annak megállapítása érdekében, hogy a programot követő utólagos felügyeleti 
tevékenységeket megfelelően alakították-e ki, a következőket vizsgáltuk: 

a) az ESM nyomonkövetési tevékenységeit figyelembe vették-e az uniós felügyelet 
kialakításakor; 

b) a felügyeleti eljárás célkitűzései egyértelműek, a végrehajtásra vonatkozó 
rendelkezések pedig megfelelőek voltak-e. 

Átfedés a Bizottság és az ESM tevékenységei között 

22 Az öt érintett tagállam számára nem az uniós költségvetés nyújtja a legtöbb 
forrást. A teljes pénzügyi támogatásból (468,2 milliárd euró) az IMF 81,6 milliárd eurót, 
a tagállamok pedig 386,6 milliárd eurót biztosítottak a 02. bekezdésben és az 1. ábrán 
ismertetett különböző mechanizmusok keretében. 

23 Az uniós költségvetés csak az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus 
keretében nyújtott támogatásban vesz részt, amely mechanizmus lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy az Unió nevében – implicit uniós költségvetési garancia 
fedezete mellett – hitelt vegyen fel a pénzügyi piacokon, és abból pénzügyi támogatást 
nyújthasson. Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus eddig a teljes európai 
támogatás 12,1%-át nyújtotta (azaz a 386,6 milliárd euróból 46,8 milliárd eurót), és  
az öt ország közül csak kettő, Írország és Portugália részére. Az euróövezeti tagállamok 
által nyújtott kétoldalú kölcsönök többsége (vagyis az 52,9 milliárd euró összegű görög 
hitelkeret) esetében azonban a Bizottságot bízták meg az összevont kétoldalú 
kölcsönök koordinálásával és kezelésével annak ellenére, hogy az uniós költségvetés 
nem érintett. 
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24 Az európai pénzügyi támogatás zömét (73%) az ESM (107,5 milliárd euró) és 
elődje, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (174,6 milliárd euró) nyújtotta. Ezek olyan 
államközi finanszírozási mechanizmusok, amelyeket az uniós költségvetés nem 
támogat. Az ESM az ESM-szerződésben meghatározottak szerint korai előrejelző 
rendszert hozott létre a hitel-visszafizetési kockázatok felismerése és a korrekciós 
intézkedések lehetővé tétele érdekében. Ez a rendszer az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz által nyújtott hitelekre is vonatkozik. A makrogazdasági kiigazítási program 
kezdetétől érvényes és a hitelek teljes visszafizetéséig tart. 

25 A programot követő utólagos felügyeleti tevékenységek minden olyan tagállamra 
vonatkoznak, amely kilép valamely makrogazdasági kiigazítási programból, függetlenül 
attól, hogy a finanszírozás érintette-e az uniós költségvetést vagy sem. A különböző 
finanszírozási források és jogi keretek érintettsége következtében nyilvánvaló – bár 
csak részleges – átfedés van a Bizottság és az ESM nyomonkövetési tevékenységei 
között: 

— az ESM nyomon követése részben lefedi a Bizottság felügyelete alá tartozó 
hiteleket, viszont az ESM-től eltérően a Bizottság nyomon követése a kétoldalú 
kölcsönökre és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtott 
hitelekre is kiterjed; 

— a Bizottság részben ugyanazt az elemzési időszakot fedi le, mint az ESM, 
ugyanakkor a visszafizetési kockázatok ESM általi nyomon követése tovább,  
a teljes visszafizetésig tart. 

26 2018 áprilisában a Bizottság és az ESM egyetértési megállapodást írt alá, 
amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy i. összevonják a tagállamokban tett 
látogatásaikat a párhuzamosságok megelőzése és a tagállamra nehezedő terhek 
csökkentése érdekében, valamint ii. intézkedéseket hoznak az információcsere és az 
adatokhoz való kölcsönös hozzáférés biztosítására. Megállapítottuk, hogy a Bizottság 
megosztja az ESM-mel a látogatások során gyűjtött információkat. Az ESM, amely az 
uniós szerződésekben előírt szerepe miatt a Bizottságtól származó információktól függ, 
az összegyűjtött információkat arra használja fel, hogy saját maga értékelje a tagállam 
visszafizetési képességét. Míg a Bizottság értékelései nyilvánosan hozzáférhetők, az 
ESM értékelései nem azok. 

27 A Bizottság az egyetértési megállapodás ellenére sem kért példányt rendszeresen 
az ESM jelentéseiből. Megjegyezzük, hogy ellenőrzési munkánk eredményeként a 
Bizottság most már rendszeresen kéri és megkapja az ESM jelentéseit. 
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A rendeletben foglalt célkitűzések homályosak, egyes végrehajtási 
rendelkezések túlságosan merevek 

28 Elemeztük a 472/2013/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelőségét a 
célkitűzések, valamint a végrehajtás módozatai, nevezetesen az időtartam,  
a beszámolás és a jogérvényesítési eszközök tekintetében. 

29 A rendelet tág értelemben határozta meg a programot követő utólagos felügyelet 
célkitűzéseit (lásd: 07. bekezdés). Ezért a Bizottság az euróövezeti makrogazdasági 
kiigazítási programokról szóló belső vademecumában pontosabban is körülírta, hogy 
mire terjed ki a felügyelet. Ez a következők értékeléséből áll: 

— a program keretében elfogadott kötelezettségvállalásoknak vagy szakpolitikai 
intézkedéseknek, valamint az országspecifikus ajánlásokban foglalt szakpolitikai 
ajánlásoknak való megfelelés; 

— a tagállam gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzete, és ennek kapcsán az, 
hogy a tagállam folytat-e olyan kétes politikát, amely ronthatja a helyzetét; 

— a tagállam adósságszolgálati képessége. 

30 Az első célkitűzést illetően a program keretében elfogadott, a program határideje 
után is folytatódó szakpolitikai intézkedések végrehajtásának értékelése fontos feladat. 
Ezen intézkedések révén biztosítani kell a kötelezettségvállalások teljesítését, és meg 
kell akadályozni a program keretében végrehajtott reformok visszarendeződését. Ezt 
az értékelést idővel várhatóan kivezetik. 

31 Az országspecifikus ajánlások PPS keretében történő végrehajtásának értékelése 
azonban túlmegy azon, amit a rendelet előír, és átfedésben van a Bizottság európai 
szemeszter keretében végzett tevékenységeivel, amelyeknél az értékelés 
következtetései az éves országjelentések részét képezik. Emellett a Bizottságon belül  
a felelősségi körök megoszlanak: a PPS-ért a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, az 
európai szemeszterért a főtitkárság felelős. 

32 A második célkitűzés az egyetlen, amelyet a rendelet kifejezetten említ. Ez  
az európai szemeszterrel való átfedés kockázatát hordozza magában, amelynek 
keretében a Bizottság jelenleg is minden évben részletes elemzést készít az egyes 
tagállamok makrogazdasági helyzetéről, strukturális reformjairól és költségvetési 
terveiről, és országspecifikus ajánlásokat ad ki. Ezenkívül az európai szemeszter 
keretében már érvényben van a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
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eljárás, amelynek célja, hogy a megbízható politikák végrehajtásának előmozdításával 
megelőzze és korrigálja az ilyen egyensúlyhiányokat. 

33 Figyelembe véve a végrehajtott reformoknak az európai szemeszter keretében 
végzett értékelését, azt várnánk, hogy a harmadik célkitűzés, vagyis egy tagállam 
adósságszolgálati képességének értékelése lesz a PPS központi eleme, noha ezt a 
rendelet nem említi kifejezetten. Megjegyeztük, hogy a Bizottság egy kiadványa8 
megállapítja, hogy „ez a felügyeleti intézkedés annak biztosítását célozza, hogy a 
kedvezményezett továbbra is a megfelelő költségvetési pályán maradjon, és ezáltal 
védje adósság-visszafizetési képességét”. Hasonlóképpen az euróövezeti 
tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatásról szóló tanácsi honlap9 szerint a cél 
„annak felmérése, hogy a pénzügyi támogatásban részesült tagállam kormánya 
folytatja-e a hatékony szakpolitikák végrehajtását, valamint hogy fennáll-e annak  
a veszélye, hogy nem lesz képes visszafizetni hiteleit”. 

34 Végül a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felmérésünkre válaszoló 23-tagja közül 
22 nyilatkozott úgy, hogy a felügyelet célja „jól meghatározott”. A tényleges cél 
megfogalmazására vonatkozó kérdésnél azonban mindössze nyolcan (a programot 
követő felügyelet alatt álló öt tagállam közül csupán két tagállamból) említették 
kifejezetten a visszafizetési képesség értékelését, és csak három említette a program 
keretében vállalt reformok nyomon követését. A válaszadók által jelzett célkitűzések 
többsége (azaz a szilárd gazdaságpolitika, a költségvetési és pénzügyi fenntarthatóság 
előmozdítása vagy a strukturális reformok végrehajtásának fokozása) a felügyelet 
egyéb formái alá tartozott. 

35 A megerősített felügyeletet (lásd: 05. bekezdés) megelőző keretrendszerként 
alakították ki olyan tagállamok számára, amelyeknél fennáll a kockázat, hogy pénzügyi 
támogatásért kell folyamodniuk. Erre a célra mindeddig még nem aktiválták. Az 
eddigiek során Görögország esetében használták a programot követő utólagos 
monitoring eszközeként, mivel bár a tagállam kilépett a makrogazdasági kiigazítási 
programból, továbbra is kockázatot jelent a pénzügyi stabilitásra, amely kockázat 
átgyűrűzhet más euróövezeti tagállamokra (lásd: 08. bekezdés). 

                                                      
8 Európai Bizottság – „The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework 

for dealing with threats to financial stability in euro area member states”, Occasional 
Papers 147, 2013. május.  

9 https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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36 Mivel a megerősített felügyelet alatt álló tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk a nehézségek okainak vagy lehetséges okainak kezelése érdekében, továbbá 
figyelembe véve az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlásokat, 
a megerősített felügyelet elsődleges célja az említett intézkedések végrehajtása terén 
a tagállam által elért eredmények ellenőrzése. A megerősített felügyelet tehát több 
mindenre terjed ki, mint a programot követő utólagos felügyelet. A közelmúltban 
jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a tagállamoknak azt is 
be kell mutatniuk, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési terveik hogyan járulnak hozzá 
az országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívások kezeléséhez. A Bizottság 
munkacsoportja10 ugyan felelős a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
végrehajtásának irányításáért és az európai szemeszter koordinálásáért, nem feladata 
viszont a megerősített felügyelet végrehajtása. 

37 Mivel a megerősített felügyeletet nem programot követő eszközként hozták létre, 
a Bizottság nem adott semmilyen útmutatást annak alkalmazására nézve. A rendelet 
nem tartalmaz a visszafizetési képességre vonatkozó rendelkezéseket, és a 
Görögország megerősített felügyelet alá vonásáról szóló bizottsági végrehajtási 
határozat11 sem említi célkitűzésként a visszafizetési képességet. Megjegyezzük 
azonban, hogy a Görögországra vonatkozó megerősített felügyeleti jelentésekben 
szerepel egy a visszafizetési képességet tárgyaló szakasz. 

38 Bár a PPS célját a rendelet nem határozza meg egyértelműen, a felügyelet 
időtartama egyértelmű: azt a pénzügyi támogatás legalább 75%-ának visszafizetéséig 
fenn kell tartani (lásd: 09. bekezdés). A 75%-os küszöb azonban nem feltétlenül ragadja 
meg a hitelezőnél fennálló kockázatot, mivel nem tükrözi sem a hitelek abszolút 
összegét, sem a hiteleknek az érintett tagállam bruttó hazai termékéhez (GDP) 
viszonyított nagyságát. 

39 Ezt a szempontot az 1. táblázat szemlélteti. Felsorolja azokat az összegeket, 
amelyeket a jelenleg felügyelet alatt álló öt tagállamnak még vissza kell fizetnie, 
mihelyt eléri a 75%-os küszöböt, milliárd euróban és a GDP százalékában. Mivel nem 
tudjuk megjósolni, hogy az egyes tagállamok GDP-je milyen szinten áll a 75%-os küszöb 
elérésekor, az egyszerűség kedvéért a 2019. évi GDP-t vettük figyelembe. 

                                                      
10 Az Európai Bizottság Főtitkárságán belül 2020. augusztus 16-án létrehozott Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Munkacsoport. 

11 A Bizottság (EU) 2018/1192 végrehajtási határozata (2018. július 11.) Görögország 
megerősített felügyelet alá vonásáról (HL L 211., 2018.8.22., 1–4. o). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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1. táblázat. A 75%-os küszöbérték elérésekor még visszafizetendő 
hitelösszegek (milliárd euró, illetve a 2019. évi GDP százalékában) 

Tagállam Hátralévő összeg  
(milliárd euró) A 2019. évi GDP %-a 

Írország 11,3 3,2 

Portugália 12,6 5,9 

Spanyolország 10,3 0,8 

Ciprus 1,6 7,1 

Görögország 60,9 33,2 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott programadatok és az AMECO adatbázis alapján. 

40 Jelentős eltérések figyelhetők meg mind i. a hitelező mérlegét érintő, a fennálló 
hitelből (1,6–60,9 milliárd euró) fakadó kockázatok, mind ii. a vonatkozó GDP-arány 
tekintetében. A fennálló hitel Spanyolország esetében a GDP arányában szinte 
elenyésző, Görögország esetében azonban a GDP körülbelül egyharmadát teszi ki. 
Másképpen fogalmazva: a 75%-os küszöb miatt a PPS egyes tagállamok esetében túl 
korán szűnhet meg, más – a hitelezők számára alacsony kockázatú – tagállamok 
esetében viszont indokolatlanul hosszú ideig maradhat fenn. 

41 A rendelet aszimmetrikus módon közelíti meg a két kockázatot. Egyrészt lehetővé 
teszi a PPS időtartamának meghosszabbítását, másrészt nem rendelkezik a PPS e 
küszöb elérése előtti felfüggesztéséről, még akkor sem, ha az érintett tagállam 
esetében a visszafizetés kockázata jelentéktelen. 

42 Amint az 05. bekezdésben említettük, a megerősített felügyelet időtartama akkor 
ér véget, amikor a Bizottság az értékelése alapján így határoz. Bár elvárható lenne, 
hogy a megerősített felügyeletből kilépő tagállamot a pénzügyi támogatás legalább 
75%-ának visszafizetéséig PPS alá vonják, a rendelet ezt kifejezetten nem mondja ki. 
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43 A rendelet a PPS keretében évente kétszeri kötelező beszámolást ír elő (lásd: 11. 
bekezdés). Tisztában vagyunk azzal, hogy i. a rendelet megszövegezésekor az IMF is 
féléves ütemezést alkalmazott a programot követő utólagos monitoring tekintetében, 
és ii. a programból újonnan kilépő ország esetében a PPS kezdetén ez a gyakoriság 
indokolt lehet az esetlegesen szükséges éven belüli kiigazítás érdekében. Az ilyen 
rendszerességű nyomon követésre azonban idővel várhatóan egyre kevésbé lesz 
szükség, különösen akkor, ha az országok ismét a megfelelő pályán haladnak. 
A rendelet azonban nem teszi lehetővé a rugalmasságot a gyakoriság tekintetében. 

44 A 13. bekezdésben említett jogérvényesítési eszközei tekintetében a Bizottság 
csak azt javasolhatja, hogy a Tanács intézzen ajánlásokat a tagállamokhoz. Ezek az 
ajánlások azonban nem kötelező erejűek12. Szerepet játszhat azonban a kölcsönös 
nyomásgyakorlás, amely eredhet abból, hogy az ajánlásokat közlik a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsággal (EFC), vagy abból, hogy nyilvánosságra hozzák azokat (ezt a 
Tanács a Bizottság javaslatára teheti meg). A felmérésünk válaszadói általában 
megerősítették, hogy az ajánlásokat közlése az EFC-vel „nagymértékben” (17%) vagy 
„bizonyos mértékben” (65%) növeli ezt a kölcsönös nyomást. 

A jelenlegi rendelet értelmében végzett felügyeletet kevéssé 
jellemezte az észszerűsítettség és az összpontosítottság 

45 A Bizottság 2014-ben kezdte meg a PPS keretében végzett tevékenységeit, vagyis 
többek között a helyszíni vizsgálatokat és az értékelésének eredményeiről szóló 
beszámolást. A megerősített felügyelet 2018-ban kezdődött. Összehasonlításképpen: 
az európai szemeszter keretében 2010-ben kezdődött a felügyelet. A Bizottság 
párhuzamosan végezte ezeket a felügyeleti tevékenységeket (lásd: 2. ábrát). 

46 A következőket vizsgáltuk meg: 

a) a Bizottság végrehajtási eljárásai megfelelőek voltak-e; 

b) a Bizottság elemzése hozzáadott értéket képviselt-e az európai szemeszter 
keretében elvégzett értékelésekhez képest; 

c) a Bizottság elemzése megfelelően összpontosított volt-e. 

                                                      
12 Az EUMSZ 288. cikke. 
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A Bizottság észszerűsítette a folyamatot, de a gyakori helyszíni 
vizsgálatok hozzáadott értéke csekély 

47 Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság kért-e a célnak megfelelő információkat, és 
eredményesen szervezte-e meg a programot követő utólagos felügyeleti 
tevékenységekhez kapcsolódó helyszíni vizsgálatait, figyelembe véve az európai 
szemeszter keretében történt vizsgálatokat is. 

48 Meghallgattuk a nemzeti pénzügyminisztériumok képviselőit, akik szerint a 
Bizottság megfelelően élt az információkérés jogával. Mivel azonban Görögország 
megerősített felügyelet alatt állt, hozzá több, munkaigényesebb információkérést 
intéztek. A beszámolók szerint az információk mintegy 50%-át rövid határidővel kérték. 

49 Megállapítottuk, hogy az öt érintett tagállam közül három esetében a Bizottság és 
a nemzeti hatóságok hivatalos megállapodást írtak alá az adatszolgáltatásról, amely 
szabályozta a benyújtandó információk típusát és ütemezését. Az ilyen megállapodás 
javítja a folyamatot azáltal, hogy növeli a szolgáltatandó információk 
kiszámíthatóságát, és megkönnyíti a tagállamok számára az információk tervezését és 
gyűjtését. 

50 Az általunk megkérdezett nemzeti hatóságok képviselői megállapították, hogy az 
országukban a PPS keretében tett látogatások jól szervezettek voltak, és azokat 
megfelelő határidővel jelentették be. Úgy ítélték meg továbbá, hogy a Bizottság 
főigazgatóságai közötti esetenkénti koordinációs problémák ellenére az érdekelt felek 
között összességében jó együttműködés valósult meg. 

51 A PPS megkezdése után két évvel a Bizottság észszerűsítette helyszíni vizsgálatait, 
csökkentette a felkeresett szervezetek számát, a vizsgált napirendi pontok számát 
pedig úgy korlátozta, hogy kifejezetten a PPS-hez kapcsolódó témákra összpontosított. 
A 4. ábra a találkozók számának csökkenő tendenciáját mutatja. Ez főként annak 
köszönhető, hogy a PPS-látogatásokat külön szervezték i. az európai szemeszter 
keretében tett szokásos látogatásoktól, amelyekre egyes tagállamokban fokozatosan 
került sor, akárcsak ii. a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
keretében tett egyedi ellenőrző látogatásoktól (2019 óta). 
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4. ábra. A találkozók számának alakulása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

52 Bár a rendelet ezt nem határozza meg, a PPS-látogatások gyakoriságát a 
kommunikáció – félévenkénti – gyakoriságához igazították (lásd: 43. bekezdés). 
A programot követő utólagos felügyelet alatt álló négy tagállam közül háromban a 
nemzeti hatóságok képviselői arról számoltak be, hogy a strukturális reformok 
végrehajtása terén hat hónap alatt nem lehet jelentős haladást elérni. Azt is 
elmondták, hogy a tagállamok hosszú távú visszafizetési képességét kevés rövid távú 
tényező képes befolyásolni. A Bizottság elismeri, hogy az országspecifikus ajánlásokban 
javasolt legtöbb intézkedés végrehajtásához 12–18 hónapra van szükség, néhány 
strukturális reform végrehajtása pedig ennél is több időt vesz igénybe. Ezért 2017-ben 
a Bizottság bevezette az országspecifikus ajánlások végrehajtásának többéves 
értékelését is13. 

                                                      
13 16/2020. sz. különjelentés – „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos 

kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő” (www.eca.europa.eu), 36. 
és 51. bekezdés. 
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53 Megállapítottuk, hogy az egymást követő PPS-jelentések idővel ismétlődővé 
váltak (lásd: 57. bekezdés). Megjegyezzük, hogy az IMF hasonló problémát azonosított 
a saját monitoringja során, ezért 2016-ban úgy döntött, hogy évente egy látogatást 
tesz, és évente egy jelentést tesz közzé kettő helyett. 

54 Az ismétlődés még jelentősebb probléma a megerősített felügyelet esetében, 
ahol a látogatások szintén a kommunikáció gyakoriságához igazodnak, és évente 
négyszer kerül sor rájuk. Ez a nagy gyakoriság túlzott terhet ró a nemzeti hatóságokra 
(lásd: 48. bekezdés) és a Bizottságra egyaránt. 

A Bizottság elemzései jó minőségűek, de átfedést mutatnak az európai 
szemeszter keretében végzett munkával 

55 Megvizsgáltuk a Bizottság egymást követő PPS-értékeléseinek hozzáadott értékét 
az európai szemeszter keretében végzett munkájához képest. 

56 Megállapítottuk, hogy az utólagos felügyeleti, illetve megerősített felügyeleti 
jelentésekben szereplő elemzések minősége jó. Ez összhangban van a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással kapcsolatos bizottsági értékelésekről 
szóló 2018. évi különjelentésben levont következtetésünkkel14. Az általunk 
megkérdezett érdekelt felek megerősítették ezt a kedvező értékelést. Végül 
felmérésünk azt is kimutatta, hogy a válaszadók 74%-a „kiválónak”, 26%-a „átlagosnak” 
minősítette a bizottsági elemzésének minőségét. 

57 Mindazonáltal, amint azt az 53. bekezdésben említettük, az egymást követő PPS-
jelentések ismétlődést mutatnak. Elemzésünk szerint amíg csak néhány adat frissül, a 
frissítés révén sem az elemzés lényege, sem annak következtetése nem változik. Saját 
fejlesztésű, mesterséges intelligencián alapuló eszközünkkel hasonlóságokat kerestünk 
a dokumentumokban. Megállapítottuk, hogy bizonyos szakaszok esetében egy adott 
PPS-jelentésben közölt információk 78%-a már szerepelt az előző PPS-jelentésben. 
Ez az arány csaknem a felére csökkent, amikor az egy év különbséggel közzétett két 
jelentést hasonlítottuk össze. Következtetésünket egyes általunk megkérdezett 
érdekelt felek is megerősítették. 

                                                      
14 03/2018. sz. különjelentés – „A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

ellenőrzése”, 78. és 79. bekezdés. (www.eca.europa.eu). 
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58 Ami a nyomon követendő strukturális reformokat illeti, megállapítottuk, hogy a 
programot követő utólagos felügyelet alatt álló négy ország esetében a Bizottság nem 
határozta meg hivatalosan a nyomon követendő strukturális reformokat. 
A megerősített felügyelet alatt álló Görögország esetében a Bizottság pontosabb 
végrehajtási határozatot hozott. Ez meghatározta a konkrét reformokat és a nyomon 
követendő mérföldköveket. 

59 Megállapítottuk, hogy a strukturális reformok végrehajtásában elért előrehaladás 
értékelése általában a költségvetési strukturális reformokra, a pénzügyi ágazat (főként 
a bankszektor) reformjára és a gazdasági növekedés fellendítését vagy a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelését célzó egyéb reformokra terjedt ki. 
Az értékelés áttekintette a végrehajtás mértékét, és lassú haladás esetén fellépésre 
szólított fel. 

60 Megállapítottuk, hogy a PPS-jelentésekben szerepelt olyan strukturális reformok 
értékelése, amely reformokat nem jellemezte, hogy a makrogazdasági kiigazítási 
program nyomán befejezésre várnának, sem az, hogy szilárd jogalap – például a 
programból való kilépéskor vagy azt követően tett hivatalos tagállami 
kötelezettségvállalás, vagy tanácsi ajánlás – támasztaná alá őket (lásd: 13. bekezdés). 
Erre az 1. háttérmagyarázat mutat be néhány példát. 
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1. háttérmagyarázat. 

Strukturális reformok, amelyeket nem jellemez, hogy a 
makrogazdasági kiigazítási program nyomán befejezésre várnának, 
de a Bizottság a PPS keretében mégis nyomon követi őket 

Portugália Kiadások felülvizsgálata (2016. nyári PPS-jelentés) 
Költségvetési kerettörvény (2014. őszi PPS-jelentés) 

Ciprus 
ESTIA program, azaz a nehéz helyzetben lévő háztartások 
jelzáloghiteleinek visszafizetését elősegítő, államilag 
támogatott program (2018. őszi PPS-jelentés) 

Spanyolország 

A makroprudenciális eszköztár frissítése (2015. őszi PPS-
jelentés) és makroprudenciális hatóság létrehozása (2018. őszi 
PPS-jelentés) 
A szanálási tervek végrehajtása, valamint a szavatolótőkére és 
a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelményekkel kapcsolatos célok (2018. őszi PPS-
jelentés) 

Írország Lakhatási és hajléktalansági cselekvési terv (2016. tavaszi PPS-
jelentés) 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

61 Azt is megállapítottuk, hogy egyes olyan strukturális reformok, amelyeket nem 
jellemez, hogy makrogazdasági kiigazítási programok nyomán befejezésre várnának, de 
a PPS keretében mégis értékelték őket, a program keretében kezelendő kérdésekhez 
kapcsolódtak. A reformoknak a visszafizetési képességre gyakorolt hatása azonban 
nem volt nyilvánvaló, és a PPS-jelentések erről nem adtak magyarázatot. 

62 Összehasonlítottuk a PPS-jelentések tartalmát az európai szemeszter keretében 
készített jelentések (főként az országjelentések, a stabilitási tervek vagy 
költségvetésiterv-javaslatok értékelése, az európai gazdasági előrejelzések) 
tartalmával, és megállapítottuk, hogy átfedés van a közölt információk (lásd: 
2. táblázat) és az értékelések (lásd: I. melléklet) között. 
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2. táblázat. Átfedés a PPS-jelentésekben és az európai szemeszter 
jelentéseiben szereplő információk között 

Tagállam PPS-jelentés Szakasz 
Az európai 
szemeszter 
jelentései 

Átfedés a 
jelentések 
között (%) 

Portugália 2016. ősz Szakpolitikai 
kérdések 

2017. évi 
országjelentés 43 

Portugália 2018. ősz Gazdasági 
fejlemények 

2019. évi 
országjelentés 49 

Portugália 2019. nyár  Államháztartás 2019. évi SP SWD 47 

Ciprus 2017. tavasz Makrogazdasági 
kilátások 

2017. tavaszi 
európai gazdasági 
előrejelzés 

23 

Ciprus 2019. tavasz Költségvetési 
kilátások 

2019. évi 
országjelentés 34 

Ciprus 2020. tavasz Államháztartás 2020. évi 
országjelentés 26 

Írország 2018. ősz 
Államadósság-
finanszírozási 
kérdések 

2018. évi 
országjelentés 30 

Írország 2018. tavasz 
Aktuális 
gazdasági 
fejlemények 

2018. tavaszi 
európai gazdasági 
előrejelzés 

19 

Spanyolország 2018. ősz Makrogazdasági 
fejlemények 

2018. évi 
országjelentés  36 

Spanyolország 2019. tavasz Makrogazdasági 
fejlemények 

2019. évi 
országjelentés  49 

Forrás: Európai Számvevőszék, mesterséges intelligencián alapuló eszköz. 

63 Elismerjük azonban, hogy nem volt átfedés a PPS és az európai szemeszter között 
a spanyolországi reformok értékelése tekintetében. Ugyanis mivel Spanyolország csak 
a pénzügyi ágazatára összpontosító ágazati kiigazítási program kedvezményezettje volt 
(lásd: 06. bekezdés), mindig az európai szemeszter szerinti rendszeres felügyelet alatt 
állt. Továbbra is fennmaradt a feladatok megosztása az európai szemeszter keretében 
végzett felügyelet és a programidőszak során létrehozott programalapú felügyelet 
között. Következésképpen a Spanyolországra vonatkozó PPS-jelentések egyértelműen 
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a pénzügyi ágazat fejleményeire és reformjaira összpontosítanak, és eltérnek az 
európai szemeszter keretében készített országjelentésektől. 

64 A pénzügyi stabilitás és a vonatkozó reformok értékelését illetően 
megállapítottuk, hogy a megközelítés a PPS alatt álló négy tagállam között eltérő. 
Írország esetében ugyanis a Bizottság 2015-ben, röviddel az egységes felügyeleti 
mechanizmus létrehozása után megszüntette a legnagyobb belföldi bankok 
értékelését, míg az Ciprus és Portugália esetében jelenleg is folyamatban van. Az egyes 
bankok részletes értékelése azonban átfedésben van i. az Európai Központi Bank és a 
nemzeti felügyeletek által az egységes felügyeleti mechanizmus keretében végzett 
felügyelettel, valamint ii. az Európai Bankhatóság munkájával, amelynek feladata az 
uniós bankszektorban felmerülő kockázatok és sebezhetőségek értékelése. 

65 Ezenkívül a Bizottság nyomon követte a szanálástervezést, valamint a bankok 
előrehaladását a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelmények (MREL) teljesítésében. Ez a nyomonkövetési 
tevékenység azonban átfedésben van az illetékes szanálási hatóság és az Európai 
Bankhatóság által végzett nyomon követéssel. A szanálási tervek elkészítéséért, 
valamint a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelmény szintjének meghatározásáért a szanálási hatóságok 
(a bankok jelentőségétől függően az Egységes Szanálási Testület vagy a nemzeti 
szanálási hatóságok) felelősek. Az Európai Bankhatóság felelős a szavatolótőke, 
valamint a bankok által kibocsátott leírható, illetve átalakítható kötelezettségek 
minőségének ellenőrzéséért. E tekintetben megjegyezzük, hogy a 472/2013/EU 
rendeletet nem vizsgálták felül az uniós jogi keret olyan változásainak 
figyelembevételével, mint az egységes felügyeleti mechanizmus és az egységes 
szanálási mechanizmus létrejötte. 

66 2018-ig a reformok bizottsági értékelése átlagosan a PPS-jelentés 40%-át tette ki, 
de a 2019-től megvalósuló észszerűsítési folyamatot követően az értékelés terjedelme 
a felére csökkent. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az értékelés kisebb mértékben 
összpontosít a strukturális reformokra és a szakpolitikai kérdésekre, emellett kikerült 
belőle egy, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással kapcsolatos 
külön nyomon követéssel foglalkozó szakasz is. Ennek következtében a PPS-jelentések 
több mint 30%-kal lettek rövidebbek. A nemzeti hatóságok ezt pozitív fejleménynek 
tekintik. Az észszerűsítés ellenére azonban a PPS-jelentések továbbra is átfedést 
mutattak az európai szemeszter keretében készített jelentésekkel. 
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67 Elemzésünk szerint a megerősített felügyelet alatt álló Görögország esetében az 
országjelentéseknél és a megerősített felügyeleti jelentéseknél átfedés helyett inkább 
kölcsönösen kiegészítő jelleg figyelhető meg. Az országjelentés a megerősített 
felügyeleti jelentéshez képest több területre terjedt ki. Beszámolt a megerősített 
felügyeleti hatáskörbe tartozó kérdésekről is, de csak összefoglaló jelleggel, majd 
azokat a megerősített felügyeleti jelentés vizsgálta alaposabban. 

A felügyeleti jelentések nem összpontosítanak eléggé a visszafizetési 
képességre 

68 Amint a 33. bekezdésben említettük, azt vártuk, hogy a PPS, magát az európai 
szemesztertől megkülönböztetendő, a tagállamok visszafizetési képességét fenyegető 
kockázatok értékelésére összpontosít. A visszafizetési képesség vizsgálata azonban 
nem volt teljes körű, amint azt a visszafizetendő hitelekre vonatkozó legfontosabb 
információk strukturált közzétételének hiánya is mutatja. A különböző jelentések 
meglehetősen röviden – Spanyolország esetében egyáltalán nem – foglalkoztak a 
visszafizetési képességgel, az ezzel kapcsolatos részek pedig nem tartalmaztak 
információt a még fennálló összegszerű és GDP-arányos hitelállományról. 
A tőketörlesztések, kamatok és díjak ütemezésére vonatkozóan sem nyújtottak 
tájékoztatást. Az erre vonatkozóan egyáltalán közölt információk elszórtan voltak 
megtalálhatók a jelentésekben, illetve diagram, nem pedig számadatokat tartalmazó 
táblázatok formájában szerepeltek. 

69 Összehasonlításképpen az IMF minden programot követő utólagos 
monitoringjelentésben táblázatot tesz közzé, átfogó információkkal az IMF által 
nyújtott hitelekről. Ugyanez érvényes az ESM korai előrejelző rendszerről szóló 
jelentéseire is. 

70 Ezenkívül a visszafizetési képességre vonatkozó szakaszok nem voltak 
kellőképpen kockázatorientáltak, nagyrészt leíró jellegűek maradtak. Helyesen 
nyugtázták az érintett tagállam piachoz való hozzáférését azáltal, hogy megemlítették 
annak legutóbbi hitelkibocsátásait, és ismertették kötvényhozamai és 
kamatkülönbözetei alakulását a német kötvényekkel szemben, valamint a hitelek 
előtörlesztését. Észrevételeket tettek továbbá az államadósság-minősítés alakulásával 
kapcsolatban, és néhány esetben megemlítették a tagállam pénzügyi szükségleteit és 
készpénztartalékait. 
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71 A kockázatelemzéssel kapcsolatban a következő hiányosságokat tapasztaltuk: 
egyes kockázatokkal nem foglalkoztak, az egyes tagállamokra vonatkozóan közölt 
kockázatelemzés pedig nem számszerűsítette a sokkok hatását, és nem értékelte, hogy 
azok hogyan érintenék a visszafizetési képességet. Konkrétan a következőket 
állapítottuk meg: 

— a Bizottság tekintetbe vett néhány olyan külső makrogazdasági sokkot (például: 
Brexit, Covid19), amely kifejezetten érintheti a tagállamok gazdaságait. 
A Bizottság azonban mindeddig nem elemezte az ezen sokkok következtében a 
PPS alatt álló tagállamok középtávú visszafizetési képességét érintő főbb 
kockázatokat; 

— nem vették figyelembe az összes olyan kockázatot, amely hátrányosan 
befolyásolhatja a visszafizetési képességet. A Bizottság például úgy ítélte meg, 
hogy az egyfelől Törökország, másfelől Görögország és Ciprus közötti geopolitikai 
feszültségek kisebb jelentőséggel bírnak más, nagyobb léptékű és valószínűségű 
kockázatokhoz képest. Ezért a Bizottság kockázatelemzése nem számolt azokkal a 
releváns potenciális gazdasági következményekkel, amelyeknek hatásuk lehet i. a 
ciprusi és görögországi idegenforgalmi ágazatra vagy ii. a ciprusi energiaágazatra. 
Ezek az ágazatok a gazdasági növekedés fontos forrásai, ennélfogva jelentősen 
hozzájárulnak az államadósság fenntarthatóságához. 

72 Az euróövezeti tagállamok közép- és hosszú távú visszafizetési képességének 
értékelésekor a kulcskérdés az, hogy a tagállam képes-e észszerű kamatlábak mellett 
hozzáférni a piachoz a hitelezőivel (ESM, IMF stb.) szemben lejáró kötelezettségei 
refinanszírozására. Más szóval az értékelésből ki kell derülnie, hogy a tagállamok GDP-
arányos adósságának szintje és pályája biztosítani fogja-e a piachoz való hozzáférést a 
jövőben. 

73 Az adósságfenntarthatósági elemzés olyan modellalapú eszköz, amelynek 
alkalmazásával válasz adható erre a kérdésre. Ez a GDP-arányos államadósság 
lehetséges alakulását becsüli meg különböző feltételezések és kockázati 
forgatókönyvek alapján. Jellemzően tartalmaz egy alapforgatókönyvet, valamint 
érzékenységi tesztforgatókönyveket. Ez utóbbiak az adósságdinamika meghatározó 
tényezőit, például az elsődleges egyenleget, a kamatlábat, a GDP-növekedést és az 
inflációt érő pozitív vagy negatív sokkokon alapulnak. Az adósságfenntarthatósági 
elemzés további kockázati tényezőket is figyelembe vehet a modellalapú eredmények 
kiegészítéseként a kiegyensúlyozottabb, illetve konkrétabb országértékelés érdekében. 
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74 2009 óta a Bizottság igen átfogó keretben értékeli a költségvetési 
fenntarthatóságot, amely valamennyi uniós tagállamra vonatkozóan magában foglal 
egy mélyreható és kiterjedt adósságfenntarthatósági elemzést. Minden év januárjában 
teszik közzé (háromévente a költségvetési fenntarthatósági jelentésben, a közbeeső 
két évben pedig az adósságfenntarthatósági figyelőben). Az alapforgatókönyv mentén 
végzett érzékenységelemzés mellett az elemzés alternatív költségvetési 
forgatókönyveket is figyelembe vesz15. Gazdag és mélyreható kockázatelemzést is 
tartalmaz, amely az államadósság szerkezetéből (lejárat, hitelező, pénznem), a nettó 
nemzetközi befektetési pozícióból, valamint a kormány függő – különösen a pénzügyi 
intézmények támogatásával kapcsolatos – kötelezettségeiből eredően potenciálisan 
felmerülő rövid, közép- és hosszú távú kockázatokat méri fel. 

75 Spanyolország kivételével16 a PPS-jelentésekhez olyan mellékletet is csatoltak, 
amely az említett januári elemzésen alapuló adósságfenntarthatósági elemzést 
tartalmazott. Ez általában az alapforgatókönyv mentén végzett érzékenységelemzésre 
korlátozódott, és néhány esetben vett figyelembe alternatív költségvetési 
forgatókönyveket. Elismerjük azonban, hogy a Bizottság a 2018. évi költségvetési 
fenntarthatósági jelentésében, amelyet 2019 januárjában tett közzé, elmozdult afelé, 
hogy Görögország esetében testre szabottabb és országspecifikus fenntarthatósági 
elemzést készítsen. A felülvizsgált fenntarthatósági elemzés a 2018 novemberében 
közzétett megerősített felügyeleti jelentés elemein alapult. 

76 A Bizottság eddigi következtetése szerint rövid távon minden tagállam 
visszafizetési képessége megfelelő. A PPS időtartamából adódóan a sokkok 
visszafizetési képességre gyakorolt hatása nehezen számszerűsíthető még olyan átfogó 
adósságfenntarthatósági elemzés alapján is, amelyet megbízható és országspecifikus 
kockázatelemzés egészít ki. A visszafizetési futamidők ugyanis meghaladják a Bizottság 
mindenkori (kétéves) előrejelzési időtávját, a tagállamok (négy-öt éves) választási 
ciklusait, valamint az adósság fenntarthatóságára vonatkozó hosszú távú (általában 
10 éves) bizottsági értékelések időtávját is. 

                                                      
15 Lásd: Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, Institutional Paper 094 sz., 2019. január. 

16 Csak a Spanyolországra vonatkozó első PPS-jelentés tartalmazott hosszú távú előrejelzést az 
államadósság dinamikájáról. 
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77 Következésképpen a közép- és hosszú távú visszafizetési képességre vonatkozóan 
esetlegesen megfogalmazott következtetések általános jellegűek voltak: Portugália és 
Ciprus esetében annyit említettek meg, hogy a közép- és hosszú távú visszafizetési 
képesség érzékeny a makrogazdasági sokkokra, a pénzügyi szektorból eredő 
kockázatokra és a költségvetési teljesítmény romlására. Végül a visszafizetési képesség 
közép- és hosszú távú fenntartása érdekében a Bizottság egy mindenkor érvényes 
ajánlást tett, nevezetesen azt, hogy a tagállamok biztosítsák a költségvetési fegyelmet, 
és tegyenek előrelépést a hosszú távú növekedési potenciált javító strukturális 
reformok végrehajtásában. Nem volt azonban egyértelmű, hogyan kapcsolódik össze a 
közép- és hosszú távú visszafizetési képesség értékelése, illetve a jelentés más 
szakaszaiban és mellékleteiben szereplő elemzés. 

A tagállamok hasznosnak találták a Bizottság által végzett 
felügyeletet, de annak hatására más bizonyíték nincs 

78 Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság felügyeleti eljárása i. hatással volt-e a 
reformfolyamat folytatására az érintett tagállamokban, és ii. bizonyosságot nyújtott-e 
a hitelezőknek a tagállamok visszafizetési képességére vonatkozóan. 

A felügyelet elősegítette a párbeszédet, de a tagállamok által 
végrehajtott egyes reformok nem értek el megfelelő előrehaladást 

79 Meghallgattuk az érintett tagállamok nemzeti hatóságainak képviselőit. 
Megerősítették, hogy a PPS hasznos volt a Bizottsággal folytatott párbeszéd 
előmozdításában, a kockázatok megvitatásában, a gondolkodásmódok ütköztetésében, 
az alternatív perspektívák biztosításában és a helyzet közös értelmezésében. Ezenfelül 
úgy vélik, hogy a PPS segítséget nyújtott országaik megfelelő pályán tartásában, 
például i. a reformok visszarendeződésének megakadályozásával; ii. azzal, hogy a 
kormány nemzetközi intézmények támogatására építve mozdíthatta elő a reformokat a 
parlament előtt; iii. az eurócsoport és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság körében 
folytatott vita megalapozásával; iv. a bevált gyakorlatok megosztásának 
előmozdításával. 

80 E pozitív értékelés ellenére a PPS alatt álló négy tagállam esetében elemzésünk 
azt mutatta, hogy bizonyos reformokról a Bizottság az egymást követő jelentésekben 
azonos értékelést adott, tehát nem állapított meg jelentős előrehaladást a reformok 
végrehajtása terén (példákért lásd: II. melléklet). Ez egyfelől részben annak tudható be, 
hogy a reformok végrehajtása időigényes, amint azt korábban említettük (lásd: 
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52. bekezdés), másfelől viszont azt jelzi, hogy a PPS kevéssé tudja előmozdítani a 
reformok végrehajtását. Ez utóbbi a reformfáradtság kialakulásának, valamint annak  
a ténynek tudható be, hogy mihelyt ismét elfogadható mértékű piaci finanszírozáshoz 
jutnak, a tagállamokat kevesebb ösztönző bírja a Bizottság által ajánlott reformok 
végrehajtására. 

81 A Számvevőszék 2020-ban rámutatott arra, hogy a sikeres megvalósításhoz 
nemzeti felelősségvállalásra van szükség17, és a nemzeti hatóságok szerepvállalásának 
megnyerése nehéz folyamat, amely szilárd jogi alapot és hosszú tárgyalásokat igényel. 
Ez még inkább igaz pénzügyi ösztönzés hiányában, ami általában jellemző a 
makrogazdasági kiigazítási programból való kilépéskor. Ezen túlmenően a Bizottság  
a mai napig nem javasolta a Tanácsnak, hogy ajánlja a tagállamoknak korrekciós 
intézkedések elfogadását (13. bekezdés). 

82 Azt, hogy a megerősített felügyelet mennyire eredményes nyomonkövetési 
eszközként, még korai lenne értékelni. Az eljárást viszonylag rövid ideje (2018 júliusa 
óta), és csak egy tagállam esetében alkalmazzák. Emellett számos reformnak van olyan 
végrehajtási időhorizontja, amely túlmutat az ellenőrzés hatókörén. Végezetül a 
Bizottság jelentése szerint a Covid19-világjárvány és az azt követő lezárások további 
késedelmeket okoztak a reformok végrehajtásában. 

83 Megállapítottuk azonban, hogy a megerősített felügyelet ellenére a 
reformintézkedések végrehajtása késedelmet szenvedett. Ez azokra az intézkedésekre 
is igaz volt, amelyek nem voltak különösebben összetettek, és rövid határidejük  
a Covid19-világjárvány előtt lejárt. Ezenkívül 2020 szeptembere óta (hetedik 
megerősített felügyeleti jelentés) a jelentések már nem hivatkoznak az egyes 
kötelezettségvállalások eredetileg megállapított határidejére, így nem teszik lehetővé, 
hogy az olvasó átfogó képet kapjon a késedelmekről. 

                                                      
17 16/2020. sz. különjelentés – „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos 

kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő”, 13. bekezdés és 
2. háttérmagyarázat (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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84 A megerősített felügyeleti jelentések pontos beszámolót nyújtottak a végrehajtás 
helyzetéről és a helyszínen előforduló késedelmekről, valamint a nemzeti hatóságok 
által hozott intézkedésekről, amelyek többnyire a határidők elhalasztását jelentették. 
A Bizottság azonban nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést a helyzet orvoslására 
vagy további romlásának megakadályozására. Erre a 2. háttérmagyarázat szolgál 
példával. További példák a III. mellékletben találhatók. A késedelmek ellenére  
a Bizottság átfogó értékelése a tagállam intézkedéseiről pozitív. 

2. háttérmagyarázat. 

Jelentős késedelemmel végrehajtott intézkedés: egy példa 

Adóigazgatás: Görögország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2018 végéig 12 000 
főre, 2019 végéig pedig 12 500 főre emeli az állami bevételekkel foglalkozó 
független hatóság személyzetét, végső célként pedig 2021 közepéig 13 322 fős 
létszámot tűztek ki. 

Ez a kötelezettségvállalás már kevésbé volt ambiciózus, mint az európai stabilitási 
mechanizmus Görögországra vonatkozó támogatási programjáról szóló 
megfelelési jelentés 2018. júliusi negyedik felülvizsgálata során közzétett felvételi 
terv, amely szerint 2019 végéig el kell érni a 13 322 munkavállalóra vonatkozó 
célkitűzést. 

2020 harmadik negyedévének végén a hatóság mindössze 11 947 főt 
foglalkoztatott, ami még a 2018 végére tervezett létszámot sem érte el. Ráadásul  
a Bizottság jelentése szerint „a hatóságok olyan jogszabályi rendelkezéseket 
fogadtak el, amelyek eredményeként a független hatóság munkatársait más 
szervekhez helyezték át, ami még tovább nehezítette a kitűzött létszámcélok 
teljesítését”18. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

A tagállamok teljesítik visszafizetési kötelezettségeiket, de nehezen 
értékelhető a felügyelet hozzájárulása a hitelezőknek nyújtott 
bizonyossághoz 

85 2021 májusára a PPS és a megerősített felügyelet hatálya alá tartozó valamennyi 
tagállam ismét elfogadható kamatlábak mellett fért hozzá a pénzügyi piacokhoz. 

                                                      
18 Enhanced Surveillance Report Greece, September 2020, Institutional Paper 134, 

2020. szeptember, 7. oldal. 
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Ezenfelül valamennyi tagállam teljesítette visszafizetési kötelezettségeit, ráadásul  
a visszafizetések egy részét idő előtt teljesítette, különösen az IMF-nek, mivel annak 
hitelei drágábbak az európai támogatáshoz képest. Spanyolország, amely nem 
részesült az IMF pénzügyi támogatásában, már kilenc önkéntes visszafizetést 
teljesített, amelyek a program keretében lehívott teljes összeg 43%-át tették ki. 

86 A kedvező változás ellenére megállapítjuk, hogy nem lehet következtetést levonni 
a megfigyelés hatásfokáról, illetve az nem különíthető el más tényezők hatásaitól. 
A pozitív gazdasági fejlemények, különösen a támogató monetáris politika és a 
költségvetési teljesítmény pozitív eredményei valóban kulcsszerepet játszanak a piacok 
számára nyújtott bizonyosságban. Ezenfelül a hitelek előtörlesztését, amelynek során 
esetleg saját forrásokat is felhasználhatnak (legalább részben), szintén a bizalom 
helyreállítása eredményes eszközének szokás tekinteni. 

87 Emellett a fejlett piacok esetében a befektetők független elemzések széles 
köréből meríthetnek, például hitelminősítő intézetek, szellemi műhelyek és más 
nemzetközi intézmények jelentéseiből. A PPS- és a megerősített felügyeleti jelentések 
egyaránt kiegészítik ezeket a kiadványokat. Néhány érdekelt fél azonban azt állította, 
hogy ezek a jelentések jelenleg nem gyakorolnak jelentős hatást a médiára és  
a nagyközönségre. A hatás mérsékeltebb, mint az európai szemeszter keretében 
közzétett egyéb dokumentumok (országjelentések, országspecifikus ajánlások) 
esetében, és idővel még csökkent is, mivel a piaci finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében a tagállamoknak sikerült javítaniuk helyzetükön. Bár médiamegjelenésük 
korlátozott, a PPS-jelentéseknek megvan a saját közönségük, amelyet hitelezők, 
befektetők, hitelminősítő intézetek és piaci szereplők alkotnak. 
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Következtetések és ajánlások 
88 Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy a felügyelet hatékonyságát 
rontotta, hogy a rendeletben meghatározott célkitűzések nem pontosak, és az is, hogy 
a végrehajtást kevéssé jellemzi az észszerűsítettség és az összpontosítottság. Továbbá, 
bár a Bizottság felügyelete más tényezőkkel együtt szerepet játszott a piacok 
megnyugtatásában, nincs további bizonyíték arra, hogy elősegítette volna a reformok 
végrehajtását. Ez részben az ösztönzők és az erős jogérvényesítési eszközök hiányának 
tudható be. Mindazonáltal 2021 májusára az öt érintett tagállam teljesítette 
visszafizetési kötelezettségeit, és ismét elfogadható kamatlábak mellett fért hozzá  
a piachoz. 

89 A vonatkozó rendelet nem fogalmaz pontosan a programot követő utólagos 
felügyelet konkrét célkitűzésével kapcsolatban, amit az általunk megkérdezett 
tagállamok képviselői is érzékeltek. A rendelet csak tág értelemben határozza meg  
a felügyelet célját. A Bizottság belső vademecumában részletezte a célkitűzéseket, 
meghatározva a program keretében elfogadott szakpolitikai intézkedések 
végrehajtásának értékelését, valamint a tagállamok visszafizetési képességének mint 
célkitűzésnek az értékelését (lásd: 29–34 bekezdés). A gyakorlatban a tágan 
meghatározott célkitűzés eredményeként átfedéseket találtunk a PPS és az európai 
szemeszter keretében végzett tevékenységek között (mindkettő a tagállamok által 
végrehajtott reformokat értékeli). 

90 A programot követő felügyeleti jelentések és az európai szemeszter kiadványai, 
különösen az országjelentések között is átfedés volt (lásd: 55–63. bekezdés). Noha a 
legjellemzőbb elem az érintett tagállam visszafizetési képességének értékelése lenne,  
a PPS-jelentések nem különösebben hangsúlyozták ezt a szempontot (lásd: 68–77. 
bekezdés). 

91 A Bizottság a programot követő utólagos felügyeleti jelentések észszerűsítésére a 
közelmúltban tett erőfeszítésként mintegy 30%-kal csökkentette azok terjedelmét. 
Megállapítottuk azonban, hogy még ezekben az észszerűsített jelentésekben is átfedés 
volt az európai szemeszter keretében készített jelentésekkel (lásd: 66. bekezdés). 

92 A megerősített felügyelet keretében a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
a nehézségek okainak vagy lehetséges okainak kezelése érdekében, figyelembe véve  
az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlásokat. Hasonlóképpen 
a közelmúltban jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében  
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a tagállamoknak be kell mutatniuk, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési terveik 
hogyan járulnak hozzá az országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívások 
kezeléséhez. A Bizottság felügyeletének célja mindkét esetben annak ellenőrzése, hogy 
a tagállam milyen előrehaladást ért el az előtte álló kihívások kezelése terén, 
összhangban az országspecifikus ajánlásokkal. Bár ugyanaz a bizottsági munkacsoport 
felelős mind a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának irányításáért, 
mind az európai szemeszter koordinálásáért, nem felelős a megerősített felügyeletért 
(lásd: 36. bekezdés). 

93 A Bizottság különböző tevékenységei közötti átfedések mellett egy államközi 
szerződés hatálya alá tartozó szerv, az ESM szintén figyelemmel kíséri a visszafizetési 
képességet: vizsgálata ugyanazokra a tagállamokra terjed ki, mint a Bizottság 
felügyelete (lásd: 24–25. bekezdés). 

94 A Bizottság megerősített felügyelet alá vonhatja azt a tagállamot, amely pénzügyi 
nehézségekkel küzd, vagy kiszolgáltatott az ilyen nehézségekkel szemben. A rendelet 
nem kifejezetten olyan eszközként alakította ki a megerősített felügyeletet, amelynek 
célja a tagállamok figyelemmel kísérése a makrogazdasági kiigazítási programból való 
kilépést követően. Noha a megerősített felügyelet alatt álló egyetlen tagállam 
(Görögország) kilépett a makrogazdasági kiigazítási programból, a pénzügyi 
nehézségekkel szemben kiszolgáltatottnak minősült. A rendelet nem határozza meg  
a megerősített felügyelet célkitűzését, ha azt a programot követő felügyeleti 
eszközként használják (lásd: 35–37. bekezdés). 

1. ajánlás. A különböző felügyeleti tevékenységek integrálása 

a) A 2021 májusában folyamatban lévő gazdaságkormányzási felülvizsgálat 
keretében folytatott mérlegelés részeként a Bizottság fontolja meg a PPS és  
a megerősített felügyelet integrálását az európai szemeszterbe. 

b) A felügyeleti tevékenységek célkitűzéseinek tisztázása érdekében a Bizottság 
fontoljon meg olyan rendelkezéseket a vonatkozó jogi aktusban, amelyek 
kifejezetten megemlítik a PPS fő célkitűzéseit: i. a visszafizetési kapacitás 
értékelése; ii. a program keretében elfogadott, folyamatban lévő reformok 
nyomon követése. Ezen túlmenően a Bizottság pontosítsa, hogy a programot 
követő utólagos felügyelet célkitűzései a megerősített felügyeletre is 
vonatkoznak, amennyiben az utóbbit makrogazdasági kiigazítási programból 
kilépő országok esetében alkalmazzák. 
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c) A Bizottság az arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett tagállam képes-e 
időben visszafizetni fennálló hitelét vagy hiteleit, alapozza megbízható, 
kockázatorientált megközelítésre, elemezve a visszafizetés közelmúltbeli 
kockázatait, meghatározva a lehetséges új kockázatokat, és a lehető legnagyobb 
mértékben számszerűsítve azokat. 

Határidő: A gazdasági kormányzás következő felülvizsgálatának részeként  
(2023 közepéig). 

95 A programot követő utólagos felügyelet végrehajtását a rugalmasság hiánya 
jellemzi, amely inkább növeli az adminisztratív terheket, mintsem hozzáadott értéket 
teremt. A rendelet kötelezi a Bizottságot, hogy: 

— hajtson végre a programot követő utólagos felügyeletet a tagállamok, az európai 
pénzügyi stabilizációs mechanizmus, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az 
Európai Stabilitási Mechanizmus által nyújtott pénzügyi támogatás legalább  
75%-ának visszafizetéséig. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor a Bizottság 
következtetése szerint a tagállam gazdasági helyzete rendezetté vált, és a 
visszafizetési kockázat alacsony (lásd: 38–42. bekezdés); 

— évente kétszer készítsen jelentést a PPS eredményeiről. Ez a – helyszíni 
vizsgálatokra is vonatkozó – gyakoriság indokolt röviddel a makrogazdasági 
kiigazítási programból való kilépés után, a reformfolyamat lendületének 
fenntartása és a hitelezők megnyugtatása érdekében. Nem ez a helyzet azonban, 
ha a tagállam már visszaállt a megfelelő pályára, és ha nincs elegendő releváns új 
információ, amely indokolná az évente kétszeri helyszíni vizsgálatot és 
jelentéskészítést (lásd: 43., 50–53 és 57. bekezdés). 

96 A megerősített felügyelet tekintetében a rendelet negyedévenkénti 
jelentéskészítésre kötelezi a Bizottságot. Ez a gyakoriság azonban, amelyet a Bizottság 
a helyszíni vizsgálatokra is alkalmazott, nagyon megterhelő mind a Bizottság, mind az 
érintett tagállamok számára. A Bizottság által kért adatok és információk rendelkezésre 
bocsátása elvonja az illetékes nemzeti hatóságok erőforrásait fő feladatuk ellátásától:  
a tagállam ismételten megfelelő pályára állításával kapcsolatban elfogadott reformok 
végrehajtásától. (lásd 48. és 54. bekezdés). 
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2. ajánlás. Az eljárások észszerűsítése és rugalmasabbá tétele 

Annak érdekében, hogy a felügyeleti tevékenységek kevésbé megterhelők és 
hatékonyabbak legyenek, a Bizottság fontolja meg a vonatkozó jogi aktus módosítására 
irányuló javaslattételt olyan rendelkezések bevezetésével, amelyek lehetővé teszik a 
következőket: 

a) a programot követő utólagos felügyelet felfüggesztése a 75%-os küszöb elérése 
előtt, feltéve, hogy a Bizottság pozitívan értékeli a tagállam visszafizetési 
képességét; 

b) a programot követő utólagos felügyeleti kommunikáció gyakoriságának évi egy 
alkalomra való csökkentése, feltéve, hogy a tagállam helyzete megfelelő 
mértékben javul. Ezt egészítse ki a Bizottság felülvizsgálati látogatásai 
gyakoriságának azonos mértékű csökkentése (ami nem igényel 
jogszabálymódosítást); 

c) a megerősített felügyelet keretében készített jelentései gyakoriságának évi 
négyről kettőre való csökkentése. Ezt egészítse ki a Bizottság felülvizsgálati 
vizsgálatai gyakoriságának azonos mértékű csökkentése (ami nem igényel 
jogszabálymódosítást). 

Határidő: A gazdasági kormányzás következő felülvizsgálatának részeként  
(2023 közepéig). 

97 Az európai szemeszter keretében végzett tevékenységekkel való átfedésen túl 
megállapítottuk, hogy a Bizottság nem állapodott meg szisztematikusan és hivatalosan 
az illetékes nemzeti hatóságokkal a nyomon követendő reformok részletes jegyzékéről 
(lásd: 58. bekezdés). 

98 A 472/2013/EU rendeletet nem vizsgálták felül az uniós pénzügyi irányítási keret 
olyan későbbi változásainak figyelembevételével, mint az egységes felügyeleti 
mechanizmusnak és az egységes szanálási mechanizmusnak szánt 
felügyeleti/nyomonkövetési szerepek. Ezekkel a felügyeleti formákkal átfedéseket 
találtunk, amelyek a munkafeladatok megkettőzését és az erőforrások nem optimális 
felhasználását eredményezték (lásd: 64–65. bekezdés). 
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99 Azt is megállapítottuk, hogy a Bizottság nem állapodott meg szisztematikusan és 
hivatalosan az illetékes nemzeti hatóságokkal a PPS keretében szolgáltatandó 
információk típusáról és időzítéséről, így elmulasztotta a lehetőséget arra, hogy 
kiszámíthatóbbá tegye a szolgáltatandó információkat, és segítse a tagállamokat az 
információgyűjtés megtervezésében (lásd: 49. bekezdés). 

3. ajánlás. A tagállamokkal és más érdekelt felekkel való 
együttműködés javítása 

A Bizottság vizsgálja felül belső eljárásait annak biztosítása érdekében, hogy: 

a) a makrogazdasági kiigazítási programból való kilépéskor hivatalosan közölje az 
egyes érintett tagállamokkal i. a nyomon követendő reformok részletes jegyzékét, 
a végrehajtás reális időkeretével együtt, valamint ii. azt, hogy konkrétan milyen 
információkat kell benyújtani. Az utóbbiakat idővel felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a kért információk összhangban maradjanak a felügyeleti 
igényekkel; 

b) elkerülhetők legyenek a programot követő utólagos felügyelet, valamint az 
egységes felügyeleti mechanizmus és az egységes szanálási mechanizmus 
keretében végzett felügyelet közötti átfedések. Ha a Bizottság szükségesnek tartja 
az egyes bankok értékelését, akkor a lehető legnagyobb mértékben használja fel 
az érintett uniós szervek elemzésének eredményeit. 

Határidő: 2022 közepe. 

A jelentést 2021. július 13-i luxembourgi ülésén fogadta el az Alex Brenninkmeijer 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 A Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. Párhuzamosságok a reformoknak a PPS, illetve az 
európai szemeszter keretében történő nyomon követésében: 
néhány példa 

Programot követő utólagos felügyelet Európai szemeszter 

Írország – 2016. őszi PPS-jelentés 
(közzététel: 2017. március) – 27. oldal: 
 
Szociális lakhatás 
A lakhatásra vonatkozó cselekvési terv a 
szociális lakások közvetlen juttatásának jelentős 
bővítését tartalmazta. A július 19-én elindított 
Írország újjáépül: Lakhatási és hajléktalansági 
cselekvési terv keretében a kormány vállalta, 
hogy 2021-ig 47 000 szociális lakást biztosít 
közvetlenül. Ennek becsült költsége 5,35 milliárd 
euró. 
A szociális lakásállomány bővülésével nő az 
összkínálat. A szociális lakhatási rendszer 
egymást kiegészítő reformjai, például az 
önköltséges bérleti díjak alkalmazása, 
hozzájárulhatnak a szociális lakások közvetlen 
juttatásával járó költségek csökkentéséhez. 
Ellenkező esetben a közvetlen ellátás hosszú 
távon valószínűleg költségesebb lesz, mint a 
magánbérleti piacon keresztül működő 
rendszerek. 

Írország – 2017. évi országjelentés 
(közzététel: 2017. február) – 52. oldal: 
 
Szociális lakhatás 
A szociális lakásállomány bővülésével nő az 
összkínálat. A cselekvési terv 2021-ig 47 000 
szociális lakás közvetlen biztosítására vonatkozó 
kötelezettségvállalást tartalmazott. Ennek 
becsült költsége 5,35 milliárd euró, ami azt 
jelenti, hogy a szociális lakások teszik ki a 
következő négy évi beruházási költségvetés 
mintegy 40%-át. A lakásállomány évente 
csaknem 8000 új egységgel történő bővítése 
enyhíthetné a kínálati hiány okozta nyomást. 
A szociális lakhatási rendszer kiegészítő 
reformjai, például az önköltséges bérleti díjak 
hiányában azonban a szociális lakások közvetlen 
biztosítása hosszú távon költségesebb lehet, 
mint a magánbérleti piacon keresztül működő 
rendszerek. 
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Programot követő utólagos felügyelet Európai szemeszter 

Portugália – 2016. őszi PPS-jelentés 
(közzététel: 2017. március) – 20. oldal: 
 
Kiadások felülvizsgálata 
A kiadások ellenőrzése továbbra is kihívást 
jelent, a kiadások felülvizsgálatából származó 
előnyök egyelőre nem mutatkoznak. A kiadások 
ellenőrzése és visszafogása némileg javult a 
kötelezettségvállalás-ellenőrzési törvény 
alkalmazását követően. A hátralékok azonban az 
elszámolás, valamint a költségvetési tervezés és 
a kiadások ellenőrzésének hiányosságaira 
utalnak, különösen a kórházakban. […] A 
felülvizsgálat jelenleg az egészségügyi és oktatási 
minisztériumokra, az állami tulajdonú 
vállalkozásokra, a (központosított) 
közbeszerzésre és az ingatlankezelésre 
összpontosít; ezek mindegyike olyan terület, ahol 
a hatóságok potenciálisan nagy 
hatékonyságnövekedésre számítanak. A művelet 
szempontjából előnyös lenne egy átfogóbb 
megközelítés, amely a közszféra minden rétegére 
kiterjedne és konkrét megtakarítási célokat 
tűzne ki.  

Portugália – 2017. évi országjelentés 
(közzététel: 2017. február) – 52. oldal: 
 
Kiadások felülvizsgálata 
A kiadások jelenlegi felülvizsgálata 
szempontjából előnyös lenne egy átfogóbb, 
stratégiaibb megközelítés. 
A hatóságok megkezdték a kiadások 
felülvizsgálatát, amely elsősorban az 
egészségügyi és oktatási minisztériumokra, az 
állami tulajdonú vállalkozásokra, a 
(központosított) közbeszerzésre és az 
ingatlankezelésre összpontosít. A felülvizsgálat 
hiányolja az átfogó megközelítést, amely a 
közszféra egészét felölelné, és konkrét 
megtakarítási célkitűzésekre épülne. Éppen 
ellenkezőleg, a kórházak hátralékai az év eleje 
óta növekednek, ami azt jelzi, hogy különösen az 
egészségügyi ágazatban gyenge a kiadások 
ellenőrzése. 

Ciprus – 2019. tavaszi PPS-jelentés 
(közzététel: 2019. június) – 22. oldal: 
 
Az Olympic Insurance csődje 
Az Olympic Insurance csődjét követően továbbra 
is bizonytalan a jövő. A Ciprusi 
Biztosítótársaságok Ellenőrző Szolgálata 2018 
májusában felfüggesztette a csődközelbe került 
biztosító engedélyét, miután az nem tett eleget a 
fizetőképességi követelményeknek. 2018. 
augusztus elején felszámolási eljárás indult. 

Ciprus – 2019. évi országjelentés 
(közzététel: 2019. február) – 39. oldal: 
 
Az Olympic Insurance csődje 
Az Olympic Insurance csődje számos 
bizonytalanságot okozott. A ciprusi biztosítási 
felügyelet 2018 májusában felfüggesztette az 
Olympic Insurance engedélyét, miután a 
biztosító nem tett eleget a fizetőképességi 
követelményeknek. 2018. augusztus elején 
felszámolási eljárás indult. 
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Programot követő utólagos felügyelet Európai szemeszter 

Ciprus – 2018. őszi PPS-jelentés 
(közzététel: 2018. november) – 22. és 
42. oldal:

Hárompilléres stratégia a nemteljesítő 
hitelállomány csökkentésére 
A ciprusi hatóságok 2018-ban három pilléren 
nyugvó szakpolitikai stratégiát dolgoztak ki és 
vezettek be a bankszektorban a nemteljesítő 
hitelállomány csökkentésére. A stratégia elemei: 
i. jogalkotási csomag, amely magában foglalja a
jelzálog érvényesítésére vonatkozó és a
fizetésképtelenségi keretek, valamint a
hitelértékesítési törvény módosítását és az
értékpapírosítási törvény elfogadását; ii. a CCB jó
minőségű eszközeinek és kötelezettségeinek
értékesítése, a fennmaradó eszközök CAMC-n
belül tartásával; iii. egy ideiglenes támogatási
rendszer (ESTIA) létrehozása az elsődleges
lakóingatlannal fedezett, nem teljesítő hitelek
kezelésére. Az első pillér – a jogi és szabályozási
keret megerősítése – keretében a képviselőház
2018. július elején egy sor jogi javaslatot hagyott
jóvá, amelyek célja a nemteljesítő hitelekre
vonatkozó határozat útjában álló akadályok
elhárítása. A második pillér – a rossz hitelek nagy
részének a bankszektorból való eltávolítása –
2018 szeptemberében valósult meg a CCB banki
működési engedélyének visszavonásával. Az
utolsó pillér keretében 2018 novemberében
véglegesítették az ESTIA rendszer kialakítását.
A program végrehajtása várhatóan 2019-től
kezdődik meg. […] A jelenlegi bírósági eljárás
gyengíti a szerződések végrehajtását, és elriasztja
a bankokat attól, hogy a rendelkezésre álló jogi
keretet használják a nemteljesítő hitelállomány
csökkentésére. Ezenkívül az említett ESTIA
rendszer teljesítménye nagymértékben függ az
igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságától az
ismételten nem teljesítő, illetve a támogatásra
nem jogosult adósokkal szembeni végrehajtás
elrendelésében.

Ciprus – 2019. évi országjelentés  
(közzététel: 2019. február) – 20. oldal: 

Hárompilléres stratégia a nemteljesítő 
hitelállomány csökkentésére 
A ciprusi hatóságok három pilléren nyugvó 
politikai stratégiát dolgoztak ki és vezettek be a 
nemteljesítő hitelek állományának 
csökkentésére. A stratégia elemei: i. jogalkotási 
csomag, amely magában foglalja a végrehajtási 
és fizetésképtelenségi keretek, valamint a 
hitelértékesítési törvény módosítását és az 
értékpapírosítási törvény elfogadását; ii. a 
jelentős nemteljesítő hitelállománnyal küzdő 
Ciprusi Szövetkezeti Bank eladása, a fennmaradó 
szervezet felszámolása; iii. egy ideiglenes állami 
támogatási rendszer (ESTIA) létrehozása az 
elsődleges lakóingatlannal fedezett nemteljesítő 
hitelek (az állomány legproblémásabb része) 
kezelésére. Az első pillér – a jogi és szabályozási 
keret megerősítése – keretében a 
jogszabálymódosítások célja a nemteljesítő 
hitelekre vonatkozó határozat egyes 
akadályainak elhárítása. A második pillér 2018 
szeptemberében valósult meg a Ciprusi 
Szövetkezeti Bank banki működési engedélyének 
visszavonásával. Ennélfogva a nemteljesítő 
hitelekre gyakorolt hatása már bekövetkezett, 
miután a bankszektor megszabadult a bedőlt 
hitelek nagy részétől. Az utolsó pillér keretében 
2018 novemberének elején véglegesítették az 
ESTIA rendszer kialakítását, bevezetésére 
várhatóan 2019 első felében kerül sor (lásd: 
4.2.1. szakasz). Az igazságszolgáltatási rendszer 
tervezett reformjának célja a szerződések 
végrehajtásának megerősítése és végső soron az 
ország fizetési kultúrájának javítása (lásd: 4.4.3. 
szakasz). Ezenkívül az ESTIA rendszer 
teljesítménye nagymértékben függ az 
igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságától az 
ismételten nem teljesítő, illetve a támogatásra 
nem jogosult adósokkal szembeni végrehajtási 
eljárásokban. 
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II. melléklet. Az egymást követő PPS-jelentések kevés 
előrehaladást mutatnak a strukturális reformok 
végrehajtásában: néhány példa 

PPS-jelentés Ciprus: új fizetésképtelenségi szolgálat 

2016. ősz 
(közzététel:  
2016. december) 

Ciprus új fizetésképtelenségi szolgálata 2015 júniusában 
kezdte meg működését, de további forrásokra van szüksége. 

2017. tavasz 
(közzététel:  
2017. július) 

Ciprus új fizetésképtelenségi szolgálata 2015 júniusában 
kezdte meg működését, de további forrásokra van szüksége. 

2017. ősz 
(közzététel:  
2017. december) 

Ciprus fizetésképtelenségi szolgálata 2015 júniusában kezdte 
meg működését, de további forrásokra van szüksége. 

2018. tavasz 
(közzététel:  
2018. július) 

Folyamatban van a fizetésképtelenségi szolgálat 
eredményességének és hatékonyságának javítására irányuló 
munka. 

2018. ősz 
(közzététel:  
2018. november) 

A fizetésképtelenségi szolgálat eredményességének és 
hatékonyságának javításához további munkára van szükség. 

2019. tavasz 
(közzététel:  
2019. június) 

Zajlik a fizetésképtelenségi szolgáltatás hatékonyságának és 
eredményességének növelésére irányuló munka […]. 

2019. ősz 
(közzététel:  
2019. november) 

Az új fizetésképtelenségi ügyosztálynak, amely 2020 elején 
kell, hogy megkezdje működését, javítania kell a 
fizetésképtelenségi keret hatékonyságát és 
eredményességét. 

2020. tavasz 
(közzététel:  
2020. május) 

A Bizottság nem számolt be a fizetésképtelenségi 
szolgálatról. 

2020. ősz 
(közzététel:  
2020. november) 

A fizetésképtelenségi ügyosztály 2021. januárjától új 
szervezeti felépítésben folytatja működését. 
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PPS-jelentés Portugália: a kiadások felülvizsgálata 

2016. nyár  
(közzététel:  
2016. szeptember) 

A kormány elindította a közigazgatási kiadások 
felülvizsgálatát, amelynek révén további jelentős 
megtakarításokra törekszik a kiadások terén. 

2016. ősz 
(közzététel:  
2017. március) 

A kiadások ellenőrzése továbbra is kihívást jelent, a kiadások 
felülvizsgálatából származó előnyök egyelőre nem 
mutatkoznak. 

2017. nyár 
(közzététel:  
2017. október) 

A kiadások ellenőrzése továbbra is kihívást jelent, és a 
kiadások felülvizsgálatából származó előnyök csak 
fokozatosan, előre meghatározott megtakarítási célok nélkül 
jelentkeznek. 

2017. ősz 
(közzététel:  
2018. január) 

A kiadások felülvizsgálatát fokozatosan terjesztik ki új 
ágazatokra. A kiadások 2018. évi felülvizsgálatból származó 
ambiciózusabb megtakarítási célok kedvező fejleményt 
jelentenek. 

2018. nyár 
(közzététel:  
2018. szeptember) 

Bár a kiadások átfogó felülvizsgálatát a közelmúltban 
kibővítették, így annak most már ambiciózusabbak a 
megtakarítási céljai, a jövőbeli lépéseket még meg kell 
határozni. 

2018. ősz 
(közzététel:  
2019. február) 

A kiadások felülvizsgálata 2019-ben folytatódik. 

2019. nyár 
(közzététel:  
2019. október) 

A kiadások folyamatban lévő felülvizsgálata lassan halad, és a 
becslések szerint meglehetősen szerény további 
hatékonyságjavulást eredményez. 

2019. ősz 
(közzététel:  
2020. április) 

A jelenlegi közkiadások legjelentősebb tételeire nehezedő 
egyre nagyobb nyomás kevesebb figyelmet kapott. 

2020. ősz 
(közzététel:  
2020. november) 

A Bizottság nem számolt be a kiadások felülvizsgálatáról. 
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PPS-jelentés Írország: az adóalap szélesítése 

2015. ősz 
(közzététel:  
2016. január) 

A multinacionális vállalatok jelentős tevékenysége Írországot 
a nemzetközi adóügyi normák és gyakorlatok változásából 
eredő potenciális negatív bevételi sokkoknak teszik ki. 

2016. tavasz 
(közzététel:  
2016. szeptember) 

Az egységes társadalombiztosítási járulék (USC) fokozatos 
kivezetése ellentétben áll a széles adóalap fenntartására 
irányuló kötelezettségvállalással. 

2016. ősz 
(közzététel:  
2017. március) 

A szélesebb adóalap növelné az államháztartás ellenálló 
képességét a kedvezőtlen eseményekkel szemben. 

2017. tavasz 
(közzététel:  
2017. július) 

A szélesebb adóalap javítaná a bevételek stabilitását a 
gazdasági ingadozásokkal szemben. 

2017. ősz 
(közzététel:  
2018. február) 

A szélesebb személyijövedelemadó-alap javítaná a bevételek 
stabilitását a gazdasági ingadozásokkal szemben. 

2018. tavasz 
(közzététel:  
2018. július) 

Tekintettel a megnövekedett külső kockázatokra […] az 
adóalap szélesítése prudens intézkedés lenne. 

2018. ősz 
(közzététel:  
2019. február) 

A szélesebb személyijövedelemadó-alap javítaná a bevételek 
stabilitását a gazdasági ingadozásokkal szemben. 

2019. tavasz 
(közzététel:  
2019. szeptember) 

Az adóalap szélesítése és a társaságiadó-bevételtől való 
függés csökkentése javítaná a bevételek stabilitását. A 
közelmúlt bevételi intézkedései összességében kevéssé 
járultak hozzá az adóalap szélesítéséhez. 

2019. ősz 
(közzététel:  
2020. február) 

Az adóalap szélesítése erősítené az államháztartást. 

2020. ősz 
(közzététel:  
2020. november) 

A szélesebb adóalap erősítené az államháztartás ellenálló 
képességét. 
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III. melléklet. Jelentős késedelemmel végrehajtott reformok:
néhány példa

Igazságügy: Görögország hároméves igazságügyi cselekvési terv végrehajtását 
vállalta, amelynek keretében az e-igazságszolgáltatási rendszer (OSDDY-PP) 
létrehozását 2020 közepéig, az elektronikus iratbenyújtást valamennyi bíróságra 
kiterjedő bevezetését pedig 2019 végéig kellett volna végrehajtania a 2019 közepéig 
lezárt pályázati eljárást követően. 

A 2019. júniusi jelentésből kiderült, hogy a pályázati dokumentációt még nem 
véglegesítették, és a pályázati eljárás megindítását 2019 szeptemberére 
halasztották. A következő jelentés az eljárás újabb halasztásáról számolt be, 2019 
decemberére. A 2020. szeptemberi jelentés szerint a pályázati eljárás lezárását 2020 
decemberére halasztották, amit a 2020. novemberi jelentés is megerősített, a 
világjárványt jelölve meg a késedelem okaként. Az informatikai rendszer átadása így 
a pályázat fenti késedelmes indulása miatt késik. Ezenkívül a szállítás ütemezését is 
meghosszabbították. Arra várhatóan az eredetileg kitűzött határidő után 3,5 évvel 
kerül sor, feltéve, hogy nem merülnek fel további késedelmek, 

Ami az elektronikus iratbenyújtási rendszer valamennyi bíróságra kiterjedő 
bevezetését illeti, a 2020. februári jelentés feltárta, hogy ezt a határidőt (2019 vége) 
elmulasztották, és a végrehajtás megkezdődött ugyan, de csak a bíróságok egy 
részénél. A 2020. májusi jelentésből kiderül, hogy az elektronikus benyújtás 2021 
januárjától kötelező lesz, de csak a közigazgatási bíróságok számára, a polgári peres 
és büntetőügyekben az továbbra is választható marad. 

Közigazgatás: A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések részeként 
Görögország 69 közigazgatási főtitkár kinevezésére vállalt kötelezettséget 2018 
végéig. 

A 2018. novemberi jelentés szerint addig az időpontig „jelentősek a késések, 
kinevezések nem történtek”. 
A 2019. júniusi jelentés egy kinevezésről és négy kiválasztásról számolt be, és 2019 
decemberére halasztotta a 69 főtitkár kiválasztásának határidejét. 
A 2019. novemberi jelentés arról számolt be, hogy egy új törvény megszüntette a 69 
közigazgatási főtitkári álláshelyet, és azokat 13 állandó titkári álláshellyel váltotta fel, 
a kiválasztási eljárás lezárását pedig 2020 januárjáig írta elő. 
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Betűszavak és rövidítések 
EFC: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

EKB: Európai Központi Bank 

ESM: Európai Stabilitási Mechanizmus 

EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

IMF: Nemzetközi Valutaalap 

PPS: Programot követő utólagos felügyelet 
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Glosszárium 
A makrogazdasági kiigazítási programból való kilépés: A határidőhöz kötött program a 
Bizottság által végzett végső felülvizsgálat sikeres befejezését követően lezárul. 

Egységes felügyeleti mechanizmus: A bankok felügyeletére szolgáló mechanizmus; 
tagjai az EKB, valamint a részt vevő országok nemzeti felügyeleti hatóságai. 

Egységes Szanálási Mechanizmus A bankunióban részt vevő tagállamok valamennyi 
bankjának szanálásáért közvetlenül felelős mechanizmus, amelynek keretében az 
Egységes Szanálási Testület és a nemzeti szanálási hatóságok központi szanálási 
hatáskörrel rendelkeznek. 

Elsődleges (költségvetési) egyenleg: A költségvetési egyenleg az államadósság 
kamatfizetései nélkül. 

Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz: Különleges célú gazdasági egység: az euróövezeti 
tagállamok hozták létre luxemburgi bejegyzésű, az euróövezeti tagállamok 
tulajdonában lévő társaságként, és ideiglenes mentőmechanizmusnak szánták, 
amelynek keretében az euróövezeti tagállamok által garantált, pénzügyi piaci 
forrásbevonást hajtanak végre, és e forrásokból hitelt nyújtanak a nehéz helyzetben 
lévő euróövezeti tagállamoknak. Az eszköz a továbbiakban nem nyújt pénzügyi 
támogatást a finanszírozási nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett 
euróövezeti országoknak, mivel ezt a feladatot jelenleg kizárólag az ESM látja el. 

Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus: Olyan uniós eszköz, amely lehetővé teszi 
a Bizottság számára, hogy az Unió nevében – implicit uniós költségvetési garancia 
fedezete mellett – hitelt vegyen fel a pénzügyi piacokon, és abból pénzügyi támogatást 
nyújtson a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett uniós 
országoknak, a pénzügyi stabilitás megőrzésének céljával. Jelenleg a pénzügyi 
támogatásra szoruló euróövezeti országoknak az Európai Stabilitási Mechanizmushoz 
(ESM) kell fordulniuk. 

Európai Stabilitási Mechanizmus: Az ESM mechanizmust 2012 októberében hozták 
létre állandó kormányközi szervezetként. Elődjéhez, az ideiglenes Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszközhöz hasonlóan az ESM is pénzügyi támogatással segíti azokat az 
euróövezeti országokat, amelyek súlyos finanszírozási nehézségekkel küzdenek, 
amennyiben ez elengedhetetlen az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának 
megőrzéséhez. A mechanizmus hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásával 
nyújt pénzügyi támogatást. 
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Görög hitelkeret: Az első pénzügyi támogatási program Görögország számára, 
amelyről 2010 májusában jött létre megállapodás. Az euróövezeti országok által 
nyújtott, 52,9 milliárd euró összegű kétoldalú kölcsönökből állt; a Bizottság az eszköz 
tekintetében nem hitelfelvevőként jár el, feladata az összevont kétoldalú kölcsönök 
koordinálása és kezelése. 

Költségvetési egyenleg: A teljes közkiadás és állami bevétel egyenlege egy adott 
évben, ahol a pozitív egyenleg többletet, a negatív egyenleg hiányt jelez. 
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A Bizottság válaszai 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Időrendi áttekintés 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Ellenőrző csoport 
Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek 
egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, 
illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája 
maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a 
Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, 
az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika 
és a nagyközönség érdeklődését. 

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a piacszabályozás és a versenyalapú gazdaság 
ellenőrzésére szakosodott, Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte 
IV. Kamara végezte. Az ellenőrzést Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag vezette, 
Raphael Debets kabinetfőnök és Di Hai kabinetattasé, Marion Colonerus ügyvezető, 
Giuseppe Diana feladatfelelős, valamint Stefano Sturaro és Laura Lalikova számvevők 
támogatásával. Nyelvi támogatás: Zoe Dennis. 
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SZERZŐI JOGOK 

© Európai Unió, 2021. 

Az Európai Számvevőszék dokumentumainak felhasználását a nyíltadat-politikáról és a 
dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. számvevőszéki határozat 
szabályozza. 

Ellenkező rendelkezés (pl. az egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban foglaltak) hiányában 
az Európai Unió tulajdonában lévő számvevőszéki tartalmak a Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenc alá tartoznak. Ennek értelmében a 
további felhasználás a forrás és a változtatások megfelelő feltüntetésével 
megengedett. A dokumentumok további felhasználásakor azok eredeti értelme és 
mondanivalója nem torzulhat. A Számvevőszék nem vonható felelősségre a 
továbbfelhasználás esetleges következményeiért. 

Ha az adott tartalomban azonosítható magánszemélyek is érintettek (például ha egy 
kép a Számvevőszék munkatársait ábrázolja) vagy harmadik fél is szerepel a források 
között, adott esetben további szerzői jogokat is figyelembe kell venni. Amennyiben 
engedély kiadására kerül sor, az érvényteleníti a fenti általános érvényű engedélyt, és 
annak egyértelműen tartalmaznia kell a felhasználással kapcsolatos esetleges 
korlátozásokat. 

Az olyan tartalmak felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek nem az Európai 
Unió tulajdonát képezik, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni. 

Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, 
márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a 
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külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a 
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szerzői jogi rendelkezéseket. 

Az Európai Számvevőszék logójának használata  

Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával 
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A Bizottság felelős a makrogazdasági kiigazítási programból kilépő 
euróövezeti tagállamok felügyeletéért, hogy azok gazdasági és 
pénzügyi stabilitása fennmaradjon. Ez előnyös mind a tagállamok, 
mind hitelezőik számára. Megvizsgáltuk a bizottsági felügyelet 
megtervezését, végrehajtását és eredményességét az érintett öt 
tagállam (Írország, Görögország, Spanyolország, Ciprus és 
Portugália) vonatkozásában. Megállapítottuk, hogy bár a 
felügyelet megfelelő eszköz volt, annak hatékonyságát 
akadályozta a célkitűzések tisztázatlansága, valamint az 
észszerűsítés és az összpontosítás elégtelen volta. Ajánlásokat 
tettünk a Bizottságnak e gondok kezelésére, többek között azáltal, 
hogy a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatával felügyeleti 
tevékenységeit integrálja az európai szemeszterbe. 

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) 
bekezdésének második albekezdése alapján. 
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