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Előszó
2020 finoman fogalmazva is rendkívül szokatlan év volt. A Covid19-világjárvány
példátlan egészségügyi és gazdasági válságot okozott. Számos hatása mellett a válság
világszerte jelentősen befolyásolta a legfőbb ellenőrző intézmények (SAI) munkáját, és
ez alól a Kapcsolattartó Bizottság tagjainak minősülő legfőbb ellenőrző intézmények
sem képeztek kivételt. Az Unió legfőbb ellenőrző intézményei gyorsan reagáltak a
válságra, és úgy döntöttek, hogy – mind azonnal, mind az elkövetkező években –
jelentős forrásokat különítenek el a Covid19-re adott válaszlépések értékelésére és
ellenőrzésére. Ez az ellenőrzési kompendium áttekintést nyújt a legfőbb ellenőrző
intézmények által 2020-ban kiadott releváns kiadványokról, és így tükrözi az uniós
legfőbb ellenőrző intézmények válságra adott azonnali válaszát.
A kompendium egyben az első uniós hálózati ellenőrzés – az uniós legfőbb ellenőrző
intézmények közötti ellenőrzési együttműködés egyik új formájának – eredménye is:
stratégiailag kiválasztott szakpolitikai területekre vagy olyan rendkívüli eseményekre
összpontosít, amelyek jelentős hatást gyakorolnak vagy nagy valószínűséggel jelentős
hatást gyakorolhatnak társadalmainkra.
A nemzetközi ellenőrzési együttműködés hagyományos típusa a párhuzamos
ellenőrzés, amely pontosan összehangolt ellenőrzési megközelítéseket igényel. Az
uniós hálózati ellenőrzés nagy előnye, hogy rugalmasabb koordinációt tesz lehetővé a
résztvevők között, ami azt jelenti, hogy jobban tudnak összpontosítani a konkrét
(nemzeti) helyzetekre és igényekre. A világjárvány – ha figyelembe vesszük az általa
okozott zavarokat, valamint az Unióra és tagállamaira várhatóan gyakorolt közép- és
hosszú távú hatását – egyértelmű módon lett ennek az új típusú együttműködésnek a
témája.
Véleményem szerint ez a kísérleti ellenőrzés sokat profitált a világjárványból fakadó új
kihívásokkal kapcsolatos, szélesebb körben szorgalmazott szakmai eszmecserékből.
Például Finnország és az Egyesült Királyság legfőbb ellenőrző intézményeinek
kezdeményezésére az EUROSAI Covid19 projektcsoportja 1 számos tevékenységet
dolgozott ki az idevágó ellenőrzési ötletekkel, megközelítésekkel és tapasztalatokkal
kapcsolatos információmegosztás és kölcsönös támogatás előmozdítása érdekében.
A kompendium először általános bevezetést ad a világjárványról, és összefoglalja a
világjárvány uniós tagállamokra kifejtett hatásait, valamint az annak nyomán hozott
intézkedéseket. Ezt követi a tizenegy uniós legfőbb ellenőrző intézmény által 2020-ban
1

A Covid19-világjárványra adott válaszlépések ellenőrzésével foglalkozó EUROSAI
projektcsoport.
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elvégzett és jelentésekben dokumentált ellenőrzési munka áttekintése, amely öt
kiemelt területre terjedt ki: a közegészségügy, a digitalizáció, a társadalmi-gazdasági
válaszintézkedések, az államháztartás és az azt érintő kockázatok, valamint a
különböző kormányzati szintek általános válaszlépései.
Reméljük, hogy a közszolgáltatások teljesítményének és elszámoltathatóságának
javítására irányuló munkánk és elkötelezettségünk az egész Unióban hozzájárulhat a
közszolgáltatások javításához valamennyi uniós polgár javára.

Klaus-Heiner Lehne
az Európai Számvevőszék elnöke
A Kapcsolattartó Bizottság elnöke
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Összefoglaló
I A Covid19-világjárvány a világtörténelem egyik legrombolóbb hatású egészségügyi

válsága, mivel súlyos hatást gyakorol a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre. Az
Unióra és a tagállamokra gyakorolt hatásait ebben a szakaszban – a legjobb esetben is
– csak meglehetősen óvatosan lehet értékelni, de néhány szempont már most is
nagyon világosan kirajzolódik:
o

a válság többdimenziós jellege;

o

a válság által az Unió egészére kifejtett jelentős és bomlasztó hatás;

o

a válság különböző tagállamokra gyakorolt aszimmetrikus hatása, amely
regionálisan, sőt helyi szinten is megnyilvánul, akár időben, akár mennyiségileg,
akár minőségileg.

II A világjárvány által súlyosan érintett területek zömében csak korlátozott uniós

fellépésre nyílik lehetőség. Ez egyrészt abból következik, hogy a közegészségügy terén
az Unió nem bír kizárólagos hatáskörrel, másrészt abból, hogy a tagállamok nem voltak
felkészülve egy közös válaszlépés megtételére, és a kezdeti egyetértés is hiányzott arra
nézve. A válság kezdeti aszimmetriája és az összehangolt uniós megközelítés hiánya
miatt a nemzeti és regionális kormányok egymástól függetlenül cselekedtek a
megelőző és megfékező intézkedések bevezetésekor, az egyéni védőeszközök
beszerzésekor, illetve a társadalmi-gazdasági következmények enyhítését célzó
helyreállítási csomagok és munkahelymegtartási programok kialakításakor.

III A nehéz kezdetet követően azonban az Unió és a tagállamok között egyértelműen

javult az együttműködés: az érintettek összehangoltabban léptek fel a válság
hatásainak enyhítése érdekében. Ennek legjobb bizonyítéka a valaha volt legnagyobb
és legjelentősebb eszközről, a Next Generation EU helyreállítási eszközről szóló
megállapodás volt, amellyel az Unió a világjárvány kihívásainak és hosszú távú
következményeinek kezelése érdekében eddig ismeretlen területre merészkedett.

Összefoglaló
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IV E kompendium bemutatja, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények és az Európai

Számvevőszék gyorsan reagáltak a jelenlegi válságra, és immár megkezdték vonatkozó
ellenőrzési és nyomonkövetési tevékenységeiket. A 2020-ban befejezett 48
ellenőrzésen túl további 200 ellenőrzési tevékenység van folyamatban vagy tervbe
véve, és ezek 2021-ben vagy 2022-ben fejeződnek be.

V A kompendium a tizenegy uniós legfőbb ellenőrző intézmény2 által 2020-ban

közzétett 17 jelentésnek az összefoglalását tartalmazza, öt kiemelt terület szerint
csoportosítva: a közegészségügy, a digitalizáció, a társadalmi-gazdasági
válaszintézkedések, az államháztartás és az azt érintő kockázatok, valamint a
különböző kormányzati szintek általános válaszlépései.

2

Belgium, Ciprus, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Portugália, Románia,
Svédország, Szlovákia legfőbb ellenőrző intézményei és a Számvevőszék.
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Bevezetés
1 A Covid19-világjárvány a világtörténelem egyik legrombolóbb hatású egészségügyi

válsága, mivel súlyos hatást gyakorol a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre.
Veszélyezteti az uniós polgárok életét, emellett pedig növelte a közegészségügyi
rendszereinkre nehezedő terheket, és a növekedés hirtelen visszaeséséhez vezetett.
A gazdasági aktivitás 2020 közepére jelentősen lelassult, ami a munkanélküliség
ugrásszerű növekedésével járt együtt. Az Európai Tanács által meghatározott kezdeti
prioritásokkal összhangban az Unió által a Covid19 hatásainak mérséklésére hozott
intézkedések középpontjában a vírus terjedésének korlátozása, az orvostechnikai
felszerelésekkel való ellátás biztosítása, a vakcina gyors megtalálásában a kutatóknak
nyújtott segítség, valamint a tagállamok támogatása állt, hogy képesek legyenek
megbirkózni az előttük álló társadalmi és gazdasági nehézségekkel 3.

2 A járvány az Unión belül változó mértékű hatást fejtett ki, egyéb tényezők mellett

azért, mert a vírus a különböző országokban eltérő ütemben terjedt. Mindez, a
világjárvány kezdetén hiányzó összehangolt uniós megközelítéssel együtt azzal járt,
hogy a nemzeti kormányok különböző intézkedések és megközelítések széles skáláját
fogadták el a vírus megfékezése, a közegészségügyi rendszerek védelme és a lakosság
megóvása érdekében. A válaszlépések között szerepelt határok lezárása, teljes és
részleges lezárások, valamint szigorú higiéniai és biztonsági intézkedések. A társadalmigazdasági fronton a veszélyeztetett vállalkozások, háztartások és magánszemélyek
védelme érdekében nagy volumenű költségvetési támogatásokat bocsátottak
rendelkezésre.

3 Ezzel egyidejűleg a tagállamok intézkedéseket vezettek be a helyi és regionális

pénzügyek megerősítésére, és lazítottak a költségvetési szabályokon. A nemzeti
kormányok, amennyire csak tudtak, olyan beruházásélénkítő csomagokat is
bejelentettek, amelyek összesített értéke már most jóval meghaladja a 2008-as
pénzügyi válság idején elfogadott csomagokét 4. Ezeknek az állami beruházásoknak az a
célja, hogy mérsékeljék a lezárások negatív hatásait, és gyors gazdasági ösztönzést
3

Európai Tanács, Az Európai Tanács elnökének következtetései a COVID-19 kapcsán tartott
videokonferenciát követően, 2020. március 10.

4

Európai Bizottság. Kérdések és válaszok: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic. 2021.3.3.
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nyújtsanak a válság előtti helyzet fenntartása, sőt egyes szakpolitikai területeken még a
javítása érdekében is. A legtöbb helyreállítási kiadás a közegészségügyet, a
digitalizációt, a szociális védelmet és – néha válogatás nélkül, néha pedig a zöld átállás
előmozdítása érdekében – a szélesebb értelemben vett gazdaságot helyezi előtérbe.

4 Az áttekintés célja nem az, hogy a koronavírus kialakulásának és terjedésének

valamennyi aspektusát bemutassa, vagy hogy átfogóan foglalkozzon az Unióra és a
tagállamokra gyakorolt hatásával, beleértve azok válaszlépéseit is 5, hanem inkább az,
hogy megértesse az általános hátteret és azokat a körülményeket, amelyek között a
legfőbb ellenőrző intézmények munkájukat végezték. Az I. RÉSZ. A Covid19-válság
hatása az Unióra és a tagállamokra ezért az Unió meghatározott területeire gyakorolt
hatásokra és az egészségügyi, társadalmi-gazdasági és költségvetési kihívások kezelése
érdekében – főként uniós szinten – hozott intézkedésekre összpontosít. Ezen
túlmenően – tekintettel arra, hogy szinte minden hatásvizsgálat egyelőre a legjobb
esetben is csak előzetes jellegű lehet – egy sor rövid áttekintést készítettünk, hogy
szemléltessük a válság többdimenziós jellegét, de a válságnak az Unióra és tagállamaira
gyakorolt jelentős, bár változó mértékű hatását is. Mivel a nemzeti intézkedések
tagállamonként nagymértékben eltérnek egymástól, illetve a rendelkezésre álló adatok
minősége és mennyisége nem teszi lehetővé az érdemi összehasonlítást, csak néhány
nemzeti intézkedést emelünk ki azokon a területeken, amelyek az egyes legfőbb
ellenőrző intézmények ellenőrzésének tárgyát képezték.

5 2020-ban tizenegy uniós legfőbb ellenőrző intézmény6 48 jelentést tett közzé a

Covid19-válságra adott nemzeti és nemzetek feletti szinten hozott válaszintézkedések
széles köréről. A II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények munkájáról 17
ilyen jelentés összefoglalását tartalmazza öt kiemelt terület szerint csoportosítva. Az
egyes összefoglalók ismertetik az ellenőrzési tevékenység hátterét és okait, valamint
néhány főbb megállapítást és következtetést. Annak érdekében, hogy a kompendium
terjedelme kezelhető maradjon, mindegyik legfőbb ellenőrző intézmény kiemelt
területenként csak egy, és összesen legfeljebb három jelentés részleteit adta meg.
A Melléklet. Az Unió legfőbb ellenőrző intézményei által a Covid19 kapcsán 2020-ban
5

Mivel az ellenőrzési kompendium egy digitális kiadvány, és a tárgyalt téma folyamatosan
változik, további olvasmányként megadjuk a legfontosabb online források linkjeit,
amelyeket e kiadvány elkészítése során felhasználtunk. A linkek révén elérhető
információkat feltehetőleg rendszeresen frissíteni fogják.

6

Belgium, Ciprus, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Portugália, Románia,
Svédország, Szlovákia legfőbb ellenőrző intézményei és a Számvevőszék.
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kiadott publikációk teljes listája felsorolja az összes érintett legfőbb ellenőrző
intézmény által 2020-ban közzétett kiadványok teljes listáját.

6 E kompendium bemutatja, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények és az Európai

Számvevőszék gyorsan reagáltak a jelenlegi válságra. Számos rendkívül fontos
ellenőrzési és felügyeleti tevékenységet folytattak le azóta, hogy a világjárvány
lecsapott a kontinensre. A 2020-ban befejezett ellenőrzéseken túl további 200
ellenőrzési tevékenység van folyamatban vagy tervbe véve, és ezek 2021 vagy 2022
során fejeződnek be.

13

I. RÉSZ. A Covid19-válság hatása az
Unióra és a tagállamokra
Három hullám, amely szinte minden szempontból felforgatta
mindennapi életünket

7 2019 végén a helyi egészségügyi hatóságok Vuhanban (Kína) tüdőgyulladással járó

esetek csoportos előfordulásáról számoltak be. A tudósok a betegség okaként egy új
koronavírust azonosítottak, amelynek hivatalosan a „súlyos akut légzőszervi
szindrómát okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2) nevet adták. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) az eredeti SARS-vírussal való összetévesztés elkerülése
érdekében, amely először 2003-ban terjedt el Kínában és négy másik országban, az új
betegséget „Covid19” néven jelentette be. Mivel a vírus könnyen terjed emberről
emberre, az egész világon gyorsan elterjedt. 2020. január 30-án a WHO a járványt
„nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek” nyilvánította,
majd március 11-én világjárványként ismerte el. A tudósok általában egyetértenek
abban, hogy a Covid19 fertőzőbb és halálosabb, mint például más SARS-vírusok vagy a
szezonális influenza 7.

8 2020 márciusa és 2021 áprilisa között a világjárvány három hullámban csapott le,

csak az Unióban több mint 30 millió megbetegedést és 712 000 halálesetet okozva 8
(lásd: 1. rövid áttekintés. Közegészségügyi hatás). 2020 áprilisában, az első hullám
csúcspontján a nyugat-európai tagállamokat sújtotta leginkább a járvány. A második és
harmadik hullám (2020 novembere és 2021 januárja) viszont a közép- és kelet-európai
országokra fejtett ki nagyobb hatást, amelyeket az első hullám során nagyrészt
megkímélt a járvány, most viszont a fertőzöttség növekedésével szembesültek9.
A Covid19-vírussal kapcsolatos globális fejleményekről a linkre kattintva talál további
információkat.

7

WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Similarities and differences with influenza.
2020.3.17.

8

ECDC. COVID-19 situation update for the EU/EEA. 2021.5.26.

9

LSE. Incorporating complexity into policy learning: The case of Covid-19 in Europe.
2021.2.22.
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1. ábra. Covid19-megbetegedések régiónként
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Our World in Data adatai alapján.
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Felcsapnak egy többdimenziós válság első hullámai

9 Ami egészségügyi válságnak indult, gyorsan társadalmi-gazdasági válsággá alakult,

amelyet a vírus terjedésének megfékezése és az életek megmentése érdekében tett
erőfeszítések váltottak ki. Az első hullámra válaszul – összehangolt uniós megközelítés
hiányában – a tagállamok kormányai és hatóságai azonnali egyoldalú intézkedéseket
hoztak, például egyoldalúan lezárták a nemzeti határokat, illetve védőeszközöket és
orvosi felszereléseket szereztek be a saját lakosságuk kizárólagos használatára. A vírus
terjedésének további visszaszorítása érdekében különböző megelőző és megfékező
intézkedéseket vezettek be, mint amilyen a közösségi távolságtartás, a védőmaszkok
kötelező használata és a mindenütt elérhető kézfertőtlenítő szerek. A lezárások
– amelyek a szelektív intézkedésektől a teljes leállásig terjedtek – jelentős hatással
voltak a személyes és gazdasági tevékenységre. Azonban a tagállamok, sőt a régiók
között is jelentős különbségek mutatkoztak mindezen intézkedések szigorát és
hatókörét illetően.

10 A válság 2020 első felében gyakorlatilag minden gazdasági ágazatot érintett (lásd:

2. ábra), mivel elrendelték az üzletek és gyárak, éttermek és bárok, színházak és
sportlétesítmények bezárását. A szolgáltatási ágazat, különösen a közlekedés, a
kiskereskedelem, a kereskedelem, a szabadidős szolgáltatások és a vendéglátás (lásd:
Háttérmagyarázat 1) jelentős pénzügyi veszteségeket szenvedett el. Az EU-27 GDP-je
11,2%-kal esett vissza 10, ami a második világháború óta a legsúlyosabb gazdasági
válságot jelenti (lásd: 2. rövid áttekintés. Gazdasági hatás).
A Covid19 uniós ágazatokra gyakorolt hatásáról a linkre kattintva talál további
információkat.

10

Eurostat. Euroindicators 53/2021. 2021.4.30.
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2. ábra. A bruttó hozzáadott érték mennyiségi változásai 2019–2020-ban.
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.

11 A lezárások, a karantén és az önként vállalt elkülönítés óriási változásokat idézett

elő a munkaerőpiacon. Ahol és amikor csak lehetett, a távmunka vált általánossá. Ahol
erre nem volt lehetőség, ott ideiglenes távollétet, átmeneti elbocsátásokat vagy
csökkentett munkaidőt kellett elrendelni. 2020 első felében az Unió foglalkoztatási
rátája az évszázad legnagyobb mértékű negyedéves csökkenését könyvelte el, ugyanis
73%-ról (1. negyedév) 72%-ra (2. negyedév) esett vissza 11, ami több mint egymillió
további munkanélküli európait jelent. Több mint 19 millió embert bocsátottak el
átmenetileg, a ténylegesen ledolgozott munkaórák száma pedig átlagosan 15%-kal
csökkent 12. A munkanélküliség szintje azonban lassabban és kevésbé markánsan
11

Eurostat. News release 150/2020. 2020.10.8.

12

Eurostat. Hours of work in detail – quarterly statistics. 2021. áprilisban lekért adatok.
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emelkedett, ami a munkahelymegtartó programok magas kihasználtságát és a
munkaerőpiacot elhagyó munkavállalók nagyobb számát tükrözi 13 (lásd még: 3. rövid
áttekintés. Munkaerőpiaci hatás).
A foglalkoztatási és szociális fejleményekről a linkre kattintva talál további
információkat.

12 Mindezek a megrázkódtatások jelentős hatással voltak a bérekre, mivel minden

tagállamban az egy munkavállalóra jutó teljes kereset 1–12%-át kitevő
jövedelemcsökkenést jelentettek 14. Társadalmi-gazdasági szempontból is jelentős
eltérések mutatkoztak, mivel a válság leginkább az alacsony jövedelmű csoportokra,
például a fiatal munkavállalókra és a kölcsönzött munkaerőre fejtette ki hatását.
Számos bérkompenzációs és munkahelymegtartó program (pl. SURE,
lásd: 36. bekezdés és a 8. ábra) enyhítette a háztartásokat érintő legsúlyosabb
hatásokat azáltal, hogy összességében segített csökkenteni a jövedelemkiesést.
A jövedelemkiesésről a linkre kattintva talál további információkat.

13

EKB. The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market. 2021.1.7.

14

Az évenkénti változás alapján (2019–2020). Eurostat. Impact of COVID-19 on employment
income – advanced estimates. 2020. októberben lekért adatok.
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Háttérmagyarázat 1
A Covid19 és az idegenforgalmi ágazat 2020-ban
Az ENSZ Idegenforgalmi Világszervezete (UNWTO) rendszeresen közzéteszi a
világturisztikai barométert. A 2021. márciusi frissítés szerint az érkező nemzetközi
turisták száma csak 2020-ban 73%-kal csökkent (több mint 900 millióval kevesebb
turista) 15, ami jelentős hatással van a szállodák és éttermek, az utazásszervezők, az
utazási irodák, az üdülési célú hajóutak és a légitársaságok bevételeire, és
közvetlenül több mint 174 millió munkahelyet veszélyeztet 16 – ebből több mint
10 milliót az Unióban 17. Az OECD szerint Görögország, Portugália, Ausztria,
Spanyolország és Olaszország, amelyek eltérő mértékben, de fokozottan függnek a
turizmustól, nagy valószínűséggel a GDP-jük jelentős részét elveszítik, ami káros
gazdasági és társadalmi következményekkel jár 18.

3. ábra. A turizmus várható értékében bekövetkezett változások
2019–2020-ban.
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 2021. téli előrejelzése alapján.

A 2021 és 2024 közötti időszakra vonatkozó kibővített forgatókönyveiben az
UNWTO a nemzetközi turizmus kilábalását vetíti előre 2021 második felére.
Mindazonáltal 2½–4 évig is tarthat, mire az érkező nemzetközi vendégek száma
visszatér a 2019-es szintre 19.
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A remény nyarától a második hullámig

13 Ennek fényében a kijárási korlátozások pozitív eredményei, valamint a vakcinával

kapcsolatos remények és a nyári időjárás együttesen azokat a várakozásokat táplálták,
hogy a világjárványnak hamarosan vége lehet. 2020 júniusában az Unió és a tagállamok
megkezdték a szociális és gazdasági korlátozások fokozatos enyhítését. A Covid19megbetegedések és a halálesetek számának csökkenése, az EU-27 GDP-jének erőteljes
fellendülése (2020 második és harmadik negyedéve között 11,5%-os növekedés 20) és
az emelkedő foglalkoztatási szint megerősíteni látszott azt a meggyőződést, hogy
fordulóponthoz érkeztünk. A dolgok lassan visszatértek egy olyan állapotba, amelyet
„megszorításokkal járó normalitásnak” nevezhetünk. Bizonyos egészségügyi és
biztonsági korlátozások alkalmazása mellett, újra megnyitottak a bárok és éttermek,
tarthatóak társadalmi és kulturális rendezvények, és még az utazás is újra lehetővé
vált.

14 A nyári hónapok optimizmusa ősszel hirtelen véget ért, amikor a második hullám

– amelyet nagyrészt egy fertőzőbb és halálosabb, először az Egyesült Királyságban
észlelt variáns indított el – szertefoszlatta az emberek és a politikusok nagy reményeit.
Ahogy a tudósok figyelmeztettek, a fertőzöttség és a halálozási ráta soha nem látott
szintre emelkedett. A legtöbb tagállam visszaállította a kijárási korlátozásokat és az
utazási tilalmat, bár ezek a legtöbb esetben kevésbé voltak szigorúak és gyakran kissé
tétován vezették be őket, mivel az emberek kimerültek voltak, és egyre kevésbé voltak
hajlandóak támogatni és betartani a bevezetett szabályokat és korlátozásokat.

15

UNWTO. Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism.

16

WTTC. „174m Travel & Tourism jobs could be lost due to COVID-19 and travel restrictions”,
says WTTC. 2020.10.29.

17

Európai Bizottság. Tourism and employment: how the severity of future coronavirus waves
could impact jobs. 2020.8.26.

18

Európai Parlament. Parlamenti kérdések. 2020.4.15.

19

Uo., 16. bekezdés.

20

Eurostat. News release 178/2020. 2020.12.8.
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15 Összességében a 2019-es viszonylag stabil, 1,6%-os növekedést21 követően az EU-

27 GDP-je 2020-ban 6,2%-kal csökkent, a tagállamok GDP-je pedig változó mértékben –
de minden esetben jelentősen – visszaesett. A következő két évre vonatkozó
előrejelzések továbbra is jelentős eltéréseket mutatnak az egyes országok között.
Miközben az EU-27 GDP-je 2021-ben várhatóan ismét 4,2%-kal, 2022-ben pedig 4,4%kal nőni fog, a gazdasági fellendülés egyenetlen lesz: egyes tagállamoknak 2021 végére
sikerülhet visszatérniük a válság előtti szintre, másoknak azonban 2022 vége előtt ez
nehezen fog sikerülni 22 (lásd: 4. ábra). Ez a nemzetgazdaságok strukturális
különbségeivel (pl. a turizmustól való függés mértéke), a világjárvány elleni küzdelemre
irányuló stratégiák sokféleségével és a válság előtti pénzügyi helyzettel magyarázható,
amely egyes országokban korlátozta a támogatás mértékét.
A Bizottság 2021. tavaszi gazdasági előrejelzéséről a linkre kattintva talál további
információkat.

4. ábra. Uniós GDP-növekedési előrejelzés (2021–2022)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 2021. tavaszi előrejelzése alapján.

21

Eurostat. News release 30/2021. 2021.3.9.

22

Európai Bizottság. 2021. téli gazdasági előrejelzés.
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16 Ezzel párhuzamosan 2020-ban „az Unió és az euróövezet összesített GDP-arányos
államadóssága több mint 13 százalékponttal emelkedett, és elérte a 92%-ot, illetve a
100%-ot. […] 2021-ben a GDP-arányos államadósság az előrejelzések szerint tovább
emelkedik, és az Unióban és az euróövezetben 95%, illetve 102% körüli új csúcsot fog
elérni, majd 2022-ben enyhén csökkenni fog 23” – mutat rá a Bizottság 2021. tavaszi
előrejelzése. Ennek oka egyrészt az, hogy csökkentek az adóbevételek a gazdasági
tevékenység visszaesése és az olyan diszkrecionális intézkedések végrehajtása miatt,
mint az adókedvezmények és adócsökkentések, másrészt pedig az, hogy rendkívüli,
többek között a foglalkoztatás vagy az egészségügyi ágazat támogatására fordított
kiadások merültek fel. A következő két évben a tagállamok legalább egyharmada
számíthat arra, hogy a GDP-arányos államadósság csökken, mások viszont 2022-ben is
jóval a 100%-os arány felett fognak maradni 24 (lásd még: 5. rövid áttekintés. Az
államháztartásra gyakorolt hatás).

A vakcina által nyújtott reményektől a harmadik hullámig

17 2020. december 21-én az első Covid19-vakcina megkapta az uniós forgalomba

hozatali engedélyt, amelyet három további vakcinajelölt követett (lásd: 28. bekezdés).
A 2021-es év ígéretesnek tűnő kezdete nem állta ki a valóság próbáját. A vakcinázási
stratégia bevezetése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket 25 az ellátási hiány, a
szállítási és koordinációs hibák, valamint a túlzott bürokrácia miatt, amelyek mind
lelassították az oltási folyamatot, és lehetővé tették, hogy felszökjön a fertőzések
száma. A helyzetet tovább rontotta, hogy új, fertőzőbb változatok, például a béta („délafrikai”) és a gamma („brazil”) mutációk kezdtek el terjedni Európában 26, és a
harmadik hullámban csúcsosodtak ki. A lezárásokat meg kellett hosszabbítani vagy
vissza kellett állítani, a korlátozásokat pedig ismét szigorítani kellett. Ezzel egyidejűleg
egyre nőtt a szigorú megelőző és megfékező intézkedések elleni civil és politikai
tiltakozások száma, amelyek néha tömegtüntetésekkel is párosultak.

23

Európai Bizottság. 2021. tavaszi gazdasági előrejelzés.

24

Európai Bizottság. 2020. őszi gazdasági előrejelzés.

25

Az Unió eredeti célkitűzése az volt, hogy 2021 kora nyaráig a felnőtt lakosság legalább 70%át be kell oltani.

26

ECDC. Infographic: Mutation of SARS-CoV-2 – current variants of concern. 2021.4.19.
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18 Egyelőre csak az mondható ki teljes bizonyossággal, hogy a Covid19-világjárvány

egy többdimenziós és aszimmetrikus válság, amely a köz- és magánélet szinte minden
területét érintette, legyen szó a közegészségügyről, a gazdasági tevékenységről, a
munkaerőpiacról, az oktatásról vagy az államháztartásról. A hatások és az azokra adott
válaszok időzítése, mértéke és pontos jellege nagyon eltérő volt az Unión belül, de
nemzeti, regionális és néha még helyi szinten is. Egyes tagállamok és régiók jelenleg
jobban érintettek, mint mások, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez néhány héten
belül megváltozhat. Egyeseket még mindig visszafognak a válság előtti strukturális
hiányosságok, amelyek miatt kevésbé tudnak megbirkózni a helyzetből adódó
nehézségekkel, és belevágni a jövőjüket alakító projektekbe. Már most világos, hogy a
Covid19-nek hosszú távú hatással lesz arra, ahogyan a jövőben élni és dolgozni fogunk,
többek között több és jobb együttműködésre lesz szükségünk, mivel a vírusokat nem
tartják vissza a nemzeti határok.

A kiválasztott szakpolitikai területekre gyakorolt hatás rövid
áttekintésekben

19 Mivel a Covid19 által az Unióra és a tagállamokra gyakorolt hatás szinte minden

értékelése a legjobb esetben is csak óvatos lehet ebben a szakaszban, és mivel mindig
nehéz meghatározni a megfelelő határértéket, inkább hagyjuk, hogy az egy bizonyos
időpontra és a kiválasztott szakpolitikai területekre vonatkozó számadatok önmagukért
beszéljenek. A fenti, időrendi sorrendben bemutatott információk mellett egy sor rövid
áttekintést is készítettünk, hogy összesített képet adjunk az Unió és tagállamainak
2020-as helyzetéről. A rövid áttekintések nem vállalkoznak arra, hogy teljes képet
adjanak az egyes szakpolitikai területekről, hanem a válság következő aspektusait
igyekeznek bemutatni:
a)

a többdimenziós jelleg, mivel nem csak a közegészségügyre korlátozódik;

b)

az Unió egészére kifejtett jelentős és bomlasztó hatás;

c)

a tagállamokra gyakorolt aszimmetrikus hatás, akár időben, akár mennyiségileg,
akár minőségileg.
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1. rövid áttekintés. Közegészségügyi hatás
Az Unióra gyakorolt átfogó hatás
Egymillió lakosra jutó halálesetek
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Our World in Data adatai alapján.
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2. rövid áttekintés. Gazdasági hatás
Az Unióra gyakorolt átfogó hatás
Reál-GDP növekedés az Unióban 2018 és 2020 között, előrejelzés 2022-ig (negyedévenkénti változások
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai és a Bizottság 2021. tavaszi előrejelzése alapján.
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3. rövid áttekintés. Munkaerőpiaci hatás
Az Unióra gyakorolt átfogó hatás
A foglalkoztatás bővülésének alakulása az Unióban 2016 és 2020 között (negyedévenkénti adatok)
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.
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4. rövid áttekintés. A háztartásokra és az egyénekre gyakorolt hatás
Az Unióra gyakorolt átfogó hatás

−20

2018

2019

−20 %

2020

A tagállamokra gyakorolt aszimmetrikus hatás
Megtakarítás ráta 2020-ban (százalékpont)
(2019-hez képest)
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0
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Rendelkezésre álló bruttó jövedelem 2020-ban

Egyéni fogyasztási kiadások 2020-ban
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(2019-hez képest)
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−12,5 %
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2,5 %

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai és a Bizottság 2021. tavaszi előrejelzése alapján.
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A Covid19-re adott válasz formálása

20 A világjárvány által súlyosan érintett területek többségén, illetve azokon a

területeken, ahol a konkrét beavatkozás az eredményes válaszlépések részét képezi
vagy képezné, az Unió csak korlátozott hatáskörrel rendelkezik. Ez részben annak
tudható be, hogy ezek a területek nem tartoznak az Unió kizárólagos hatáskörébe,
részben pedig annak, hogy – mivel bizonyos hatásköröket megosztott a tagállamokkal
– a válság előtt alacsony szintű volt a felkészültség, és a válság kitörésekor eleinte nem
volt konszenzus a közös fellépésekről és eszközökről. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az
Unió a nehéz kezdetet követően mostanra megoldotta a koordináció, a támogatás és a
kiegészítő intézkedések kérdését. A válság hatásainak jobb enyhítése mellett
megerősítette a tagállamok kapacitásait, hogy kezelni tudják a legégetőbb kérdéseket
a közegészségügy, a társadalmi-gazdasági és a költségvetési politika területén.

Közegészségügy

21 A közegészségügy a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Unió

azonban támogathatja és kiegészítheti a tagállamok közegészségügyi politikáit 27,
például a határokon átnyúló fenyegetések és természeti katasztrófák esetén folytatott
együttműködés koordinálásával. Az Unió felel továbbá a járványügyi felügyeletért, a
monitoringért, a korai előrejelző mechanizmusért (főként az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központon (ECDC) keresztül, lásd még: 5. ábra)
és a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek elleni küzdelemre irányuló
intézkedésekért (beleértve a felkészültségi és reagálási tervezést) 28.
A közegészségügyről a linkre kattintva talál további információkat.

27

Az ezzel kapcsolatos fellépés „a népegészségügyi helyzet javítására, valamint az emberek
testi és szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul” (az EUMSZ
168. cikke), és magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet
is.

28

Európai Bizottság. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1082/2013/EU
határozata a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről.
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INPUTOK

5. ábra. Az ECDC Covid19-járvánnyal kapcsolatos munkája
EWRS
Az Európai Unió korai
figyelmeztető és gyorsreagáló
rendszere
TESSy
Európai Felügyeleti Rendszer

OUTPUTOK

Az ECDC tanácsadó fóruma
(27 tagállam, Bizottság, WHO és
NGO-k)

Szakértői konzultáció
(pl. a gyors kockázatértékelések
kapcsán) és lektorált szakfolyóiratok
használata
Egyéb források:
Tagállami egészségügyi
minisztériumok/intézetek weboldalai
Más releváns tagállami
minisztériumok weboldalai (pl.
szociális szolgáltatások)
WHO és más nemzetközi szervezetek
Megbízható forrásból (pl. társadalmi,
tudományos és kormányzati
szervezetek) származó
közösségimédia-bejegyzések

Aktuális helyzetjelentések a Covid19--ről:
• Napi frissítések az EU/EEA/Egyesült
Királyság régió
és a világ más részei kapcsán
• Heti országszintű áttekintések
• Heti helyzetjelentések
Gyors kockázatértékelések:
2020. január 17. és 2021. június
10. között 16

A legfrissebb tudományos
információkat ismertető
weboldalak
(terjedés, vakcinák stb.)
Tények és
fogalommeghatározások:
• K&V
• Infografikák
• Videók
• Esetmeghatározások
• Felügyelettel kapcsolatos
meghatározások

Forrás: Európai Számvevőszék, az ECDC adatai alapján.

Az orvostechnikai felszerelések beszerzése és szállítása

22 2020 márciusában a Bizottság létrehozott egy stratégiai egészségügyi

készletfelhalmozási és elosztási mechanizmust (rescEU 29 néven), amelynek keretében
az Unió és a tagállamok szorosan együttműködnek (lásd még: Háttérmagyarázat 2). A
tagállamok az Unió nevében fogadják és beszerzik az alapvető orvostechnikai
29

A rescEU program az uniós polgári védelmi mechanizmus része, amelynek célja a
katasztrófavédelem megerősítése és a felmerülő kockázatok kezelése. Egy új európai
erőforrás-tartalékot is létrehoz (beleértve a tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket,
orvostechnikai felszerelést stb.), amely vészhelyzetben mozgósítható.
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felszereléseket. A Bizottság 380 millió eurós költségvetésből a rescEU fejlesztésének és
bevezetésének akár 100%-át is finanszírozza, és irányítja az orvostechnikai
felszerelések, például a lélegeztetőgépek, egyéni védőeszközök, vakcinák, kezelések és
laboratóriumi eszközök elosztását.
A rescEU-mechanizmusról a linkre kattintva talál további információkat.

Háttérmagyarázat 2
Közös munka a Covid19-járvány ellen (2021. januártól)
„Számos uniós ország túlteljesítette az uniós programok keretében vállalt
kötelezettségeit. Amikor például Olaszországot súlyosan érintette a járvány
elsődleges kitörése, sok ország küldött támogatást. Ausztria szájmaszkokat és
lélegeztetőgépeket, Dánia tábori kórházi felszerelést, Csehország védőruhákat,
Németország pedig 5 tonna egészségügyi felszerelést küldött. Franciaország több
mint kétmillió arcmaszkot exportált más tagállamokba. Magyarország, Ausztria és
Hollandia 150 lélegeztetőgépet küldött Csehországba.
A rescEU egészségügyi tartalékaiból 2020 decemberéig összesen 620 000 FFP2 és
FFP3 arcvédő maszkot és 50 000 testvédő eszközt osztottak szét. Ezenkívül 30
lélegeztetőgépet kölcsönöznek hat hónapra Csehországnak. A rescEU-tartalékok
hozzájárulnak az uniós felkészültség javításához. Ezeket folyamatosan feltöltik, és
ezekből rendszeresen, a leginkább rászoruló országok kérései alapján ellátást
biztosítanak.
Amikor 2020 októberében Belgiumot elérte a súlyos Covid19-megbetegedések
hulláma, az egészségügyi rendszer válsághelyzetbe került. A szomszédos
Németország fogadta a belga betegeket kórházaiban, ahol több intenzív ágy állt
rendelkezésre. Az első hullámban Németország több mint 230 kritikus állapotú
beteget fogadott be Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából. Ausztria és
Luxemburg is fogadta a Franciaországból és Olaszországból érkező betegeket.”
Forrás: Tanács. 5 ways the EU and member states work together against COVID-19. 2021.1.18.
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23 2020 áprilisában30 a Tanács aktiválta a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt (ESI)31.

Ez az eszköz lehetővé teszi az Unió számára, hogy az általános költségvetésből nyújtott
szükséghelyzeti támogatással segítse a tagállamokat a válság humán és gazdasági
következményeinek kezelésében. A támogatás magában foglalhatja a központi
beszerzést, a szükséges orvostechnikai felszerelésekkel kapcsolatos koordinációt és
azok szállítását, kiegészítő egészségügyi személyzet felvételéhez nyújtott segítséget és
a pénzügyi támogatás biztosítását. Mind az ESI-t, mind a rescEU közös készleteit
3 milliárd euróval finanszírozzák az uniós költségvetésből, további 3 milliárd eurót
pedig a tagállamoktól kapnak.
A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközről a linkre kattintva talál további információkat.

24 2020 áprilisától kezdődően a Bizottság több közös közbeszerzési eljárást indított,

amelyek akár 25 tagállamot is érinthetnek. Ez a mechanizmus lehetővé teszi a
tagállamok számára, hogy rendeléseket adjanak le egyéni védőeszközökre (védőruhák,
kesztyűk, védőszemüvegek, arcvédők és maszkok), lélegeztetőgépekre, laboratóriumi
berendezésekre (készletek, reagensek, vattapálcák és laboratóriumi fogyóeszközök),
kezelésekre (remdesivir) és intenzív terápiás gyógyszerekre (fájdalomcsillapítók,
antibiotikumok, izomlazítók, anesztetikumok stb.).
A közös közbeszerzésekről a linkre kattintva talál további információkat.
A kezelési módokra, diagnosztikára és az oltóanyagra irányuló kutatások támogatása

25 2020 márciusa óta az Unió a Horizont 2020 kutatási és innovációs program

keretében több mint 660 millió eurót fordított koronavírus-kutatási projektekre. A
támogatásokat többek között a diagnosztikával, kezelésekkel, vakcinákkal,
járványtannal, gyártással, valamint orvosi és digitális technológiákkal foglalkozó
projektek számára bocsátották rendelkezésre.

26 2020 júliusában a Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) 75 millió eurós
Horizont 2020 finanszírozást nyújtott a CureVac német biotechnológiai vállalatnak
vakcinafejlesztésre és a gyártás bővítésére. Az EBB egy másik német vállalattal, a
BioNTech SE-vel is finanszírozási megállapodást kötött 100 millió eurós

30

Európai Bizottság. COM(2020) 175 final. 2020.4.2.

31

A Tanács 2016. március 15-i (EU) 2016/369 rendelete az Unión belül szükséghelyzeti
támogatás nyújtásáról. 2016.3.16.
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vakcinaprogramjának fejlesztésére (a Horizont 2020 program hitelgaranciáival
támogatva).
A Horizont 2020 projektjeiről a linkre kattintva talál további információkat.

27 2020 júniusában a Bizottság bemutatta a Covid19-vakcinákra vonatkozó uniós

stratégiát, amelynek célja a vakcinák fejlesztésének, gyártásának és bevezetésének
felgyorsítása. Azóta hat gyógyszeripari vállalattal írt alá megállapodást (lásd: 6. ábra.),
amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA, lásd: Háttérmagyarázat 3) ajánlását követően azonnal megvásárolják a
vakcinákat, amint azok megkapják az uniós forgalomba hozatali engedélyt.
Az uniós oltóanyag-stratégiáról a linkre kattintva talál további információkat.
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6. ábra. A Bizottság által biztosított oltóanyagdózisok (2021. május).

Jóváhagyott
Fejlesztés folyamatban

2,4 milliárd

BioNTech/Pfizer

460 millió
Moderna

405 millió

Oxford-AstraZeneca

400 millió

Johnson & Johnson

400 millió
CureVac

300 millió
Sanofi-GSK

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott adatok alapján.

28 A Bizottság eddig a következő vakcinákra adott feltételes forgalomba hozatali
engedélyt:
a)

BioNtech és Pfizer (2020. december 21.);

b)

Moderna (2021. január 6.);

c)

Oxford-AstraZeneca (2021. január 29.);

d)

Johnson & Johnson (2021. március 11.).
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Háttérmagyarázat 3
Európai Gyógyszerügynökség
Az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökséget a 2309/93/EGK rendelet
hozta létre, amelyet később a 726/2004/EK rendelet váltott fel. Az összeurópai
hálózatként működő szervezet a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények értékeléséhez
és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott tudományos forrásokat hangolja össze.
Az EMA kulcsszerepet játszik a Covid19 vakcinázási kampányban, mivel a Bizottság
az EMA tudományos bizottságai által az új gyógyszerekről készített átfogó és
független értékelések alapján adja meg a forgalomba hozatali engedélyt az
Unióban 32.

Gazdaság és államháztartás

29 Az Unió gazdasági hatásköre szakpolitikai területenként nagymértékben eltérő.

Az európai szemeszter teremti meg a gazdaságpolitika uniós koordinációját szolgáló
keretrendszert minden tagállamban (beleértve a költségvetési felügyeletre vonatkozó
különleges szabályokat is). A szemesztert az Unió gazdasági kormányzásának –
elsősorban a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság során feltárt – gyengeségeire
válaszul hozták létre, célja pedig az, hogy megakadályozza az egyensúlytalanságok
kialakulását, valamint biztosítsa a konvergenciát és a stabilitást az Unióban. Az eljárást
a Bizottság és a Tanács irányítja. A közösen elfogadott szabályok keretein belül (pl. a
maastrichti kritériumoknak való megfelelés) azonban végső soron a tagállamok hozzák
meg a gazdaságpolitikai és fiskális politikai döntéseket.

30 Ugyanakkor a Bizottságnak döntő szerepe van a nemzeti állami támogatási

programokban, mivel ellenőrzi, hogy a tagállamok betartják-e a tisztességtelen
versenyt megakadályozó uniós szabályokat, és meggátolhatja a vállalati szektor túlzott
pénzügyi támogatását. Bizonyos feltételek mellett azonban a Bizottság felfüggesztheti
az általános szabályokat, és jóváhagyhat kivételes állami támogatásokat
(lásd: 32. bekezdés).

32

EMA. Authorisation of medicines.
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31 A Tanács és a Bizottság kezeli továbbá a súlyos gazdasági vagy pénzügyi

zavarokkal küzdő tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatást is (az európai pénzügyi
stabilizációs mechanizmuson és fizetésimérleg-támogatási mechanizmuson keresztül).
Az uniós költségvetés nem úgy van kialakítva, hogy rövid távon nagy gazdasági
sokkhatásokat tudjon enyhíteni, mivel lehetőségeit korlátozzák az egymást követő
többéves pénzügyi keretek kiadási felső határai és a programok különböző kiadási
szabályai. E tekintetben a Next Generation EU (NGEU) helyreállítási eszköz létrehozása
paradigmaváltást jelent, mivel először teszi lehetővé az Unió számára, hogy kiadásait
adósságok felvételével finanszírozza (lásd még: 39. bekezdés).
Ideiglenes mentesség az uniós állami támogatási szabályok alól

32 2020. március 19-én a Bizottság egy állami támogatási intézkedésekre vonatkozó

ideiglenes keretet is elfogadott, amely lehetővé tette, hogy a tagállamok állami
támogatást nyújtsanak a válság által érintett vállalatoknak és ágazatoknak. A Bizottság
2021 márciusáig több mint 470 határozatot hozott, amelyekben mintegy 580 33, a
tagállamok által a világjárvánnyal összefüggésben bejelentett nemzeti intézkedést
hagyott jóvá. A Bizottság eddig négyszer módosította az ideiglenes keretet, többek
között állami támogatások hatókörének bővítése (pl. a kutatásra), a munkahelyek és a
gazdaság védelme, valamint a feltőkésítés elősegítése érdekében. 2021 márciusának
végéig a Bizottság 3 billió euró értékű állami támogatást hagyott jóvá (lásd: 7. ábra),
ami nagyjából az EU-27 2019-es GDP-jének 22%-ával egyenértékű 34.
Az állami támogatásokról a linkre kattintva talál további információkat.

33

Európai Bizottság. Competition State aid Brief 1/2021. 2021. március.

34

Az Európai Számvevőszék saját számításai az Eurostat adatai alapján.
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7. ábra. A Bizottság által engedélyezett állami támogatások (2020).
A 2019. évi GDP %-a

milliárd euró
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19,7
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27,2
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31,2

11,5%

AT

45,8

11,8%

BE

56,1

11,9%

PL

63,3

12,0%

ES

149,1

17,7%

FR

430,0

25,4%

IT

454,6

46,1%

DE

1588,5

2021. március
végéig a Bizottság

3 billió euró
értékű állami
támogatást
hagyott jóvá

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott adatok alapján (Competition State aid brief 1/2021).
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Az Unió költségvetési szabályai alapján biztosított rugalmasság

33 2020. március 23-án a Bizottság és a Tanács aktiválta a Stabilitási és Növekedési

Paktum „általános mentesítési záradékát” 35, amely lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy átmenetileg eltérjenek a költségvetésükre vonatkozó európai fiskális
szabályoktól, és hogy a költségvetési fenntarthatóság veszélyeztetése nélkül
meghozzák a válság kezeléséhez szükségesnek ítélt intézkedéseket. Ez többek között
lehetővé tette a nemzeti kormányok számára, hogy növeljék az egészségügyi
finanszírozást és a gazdasági kiadásokat, valamint hogy a válság alatt megőrizzék a
munkahelyeket és a foglalkoztatást.
A Stabilitási és Növekedési Paktumról a linkre kattintva talál további információkat.
A tagállamoknak nyújtott gazdasági támogatás

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2020. március 26-án elfogadta a koronavírusra

való reagálást célzó beruházási kezdeményezést (CRII), és ezzel 37 milliárd eurót
szabadított fel az európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) a
munkaerőpiac, a kkv-k, az egészségügy és más kulcsfontosságú ágazatok támogatására.
Emellett az Európai Unió Szolidaritási Alapja további 800 millió eurós pénzügyi
támogatást nyújtott a legsúlyosabban érintett országoknak.

35 A CRII 2020. április 1-jén lépett hatályba, és még ebben a hónapban követte a

CRII+, egy egyszerűsített ideiglenes intézkedésekből álló kiegészítő csomag, amely
nagyobb rugalmasságot biztosít a le nem kötött esb-finanszírozás felhasználásában,
például:

35

„A Stabilitási és Növekedési Paktum olyan szabályrendszer, amely biztosítja, hogy a
tagállamok rendezett államháztartást folytassanak, és összehangolják költségvetési
politikájukat” (Európai Bizottság, Stabilitási és Növekedési Paktum).
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a)

több lehetőséget nyújt a kötelezettségvállalásoknak a különböző kohéziós
politikai alapok36, régiókategóriák és finanszírozási célkitűzések közötti
átcsoportosítására;

b)

a Covid19-programokra fordított kohéziós kiadások teljes mértékben
finanszírozhatók az uniós költségvetésből a 2020. július 1. és 2021. június 30.
közötti számviteli évben.

38

A CRII és CRII+ kezdeményezésről a linkre kattintva talál további információkat.

36 Az eurócsoport37 2020. április 9-én három sürgősségi biztonsági hálót javasolt a

munkahelyek és a foglalkoztatás, a vállalkozások és az államháztartás támogatására. Az
540 milliárd euró értékű csomagot április 23-án hagyta jóvá a Tanács, és felszólított
arra, hogy az 2020. június 1-jéig lépjen működésbe:
a)

az Európai Stabilitási Mechanizmusból nyújtott, a pandémiás válsághelyzet
kezelését célzó támogatás: 240 milliárd eurós támogatás a Covid19-válság által
leginkább sújtott tagállamok számára;

b)

az EBB Páneurópai Garanciaalapja: 200 milliárd euró a likviditáshiánnyal küzdő
vállalkozások, különösen a kkv-k megsegítésére;

c)

a SURE-eszköz (a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő
támogatás): 100 milliárd euró a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és hasonló
intézkedések finanszírozására (lásd: 8. ábra).

36

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap.

37

Az euróövezet tagállamainak gazdasági és pénzügyminiszterei.
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8. ábra. SURE, teljes juttatások tagállamonkénti bontásban.

Olaszország

230 millió euró  Észtország

27,4 milliárd euró

Spanyolország  21,3 milliárd euró
Lengyelország  11,2 milliárd euró

305 millió euró  Lettország

Belgium  8,2 milliárd euró

420 millió euró  Málta

Portugália  5,9 milliárd euró

504 millió euró  Magyarország

Teljes pénzügyi támogatás:

511 millió euró  Bulgária

94,3 milliárd euró

Görögország  5,3 milliárd euró

 Románia 4,1 milliárd euró

604 millió euró  Ciprus

Írország  2,5 milliárd euró

630 millió euró  Szlovákia
957 millió euró  Litvánia
1,0 milliárd euró  Horvátország

Csehország  2,0 milliárd euró
Szlovénia  1,1 milliárd euró

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott adatok alapján.

37 A Bizottság javaslatai alapján a Tanács összesen 94,3 milliárd eurós pénzügyi

támogatást hagyott jóvá 19 tagállam számára a SURE-eszközön keresztül. Ebből az
összegből 2021 májusáig 89,6 milliárd eurót folyósítottak.
A SURE-eszközről a linkre kattintva talál további információkat.
Az Európai Központi Bank fellépése

38 2020. március 18-án az EKB elindította a pandémiás vészhelyzeti vásárlási

programot (PEPP). Ez az eszköz hosszabb futamidejű célzott refinanszírozási műveletek
révén növeli az állami és magánszektor likviditását. Lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy a kedvezőbb feltételekkel történő állami hitelfelvétel megkönnyítésével
segítsék a vállalatokat és a háztartásokat a válság közvetlen hatásainak kezelésében.
A PEPP 750 milliárd eurós kezdeti költségvetéssel indult, amelyet június 4-én
600 milliárd euróval, december 10-én pedig további 500 milliárd euróval összesen
1850 milliárd euróra bővítettek.
A PEPP-programról a linkre kattintva talál további információkat.
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Európai helyreállítási terv

39 A Bizottság 2020. május 27-én javaslatot tett az NGEU-eszközre, az új 750 milliárd

eurós helyreállítási eszközre, valamint a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló
megerősített hosszú távú uniós költségvetésre. Július 21-én a Tanács több fontos
módosítással jóváhagyta a Bizottság javaslatát. Ez az új ideiglenes eszköz a világjárvány
által okozott közvetlen társadalmi-gazdasági károkat kívánja kezelni, és egy zöldebb,
digitálisabb és reziliensebb Európa felépítésére törekszik. A finanszírozást hét egyedi
program között osztják fel (lásd: 9. ábra), amelyek közül a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) és a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott
helyreállítási támogatás (REACT-EU) a legjelentősebbek38:
a)

Az NGEU központi eleme, az RRF támogatja a tagállamok gyors fellendülést célzó
beruházásait. A 672,5 milliárd eurós költségvetést vissza nem térítendő
támogatások (312,5 milliárd euró) és hitelek (360 milliárd euró) formájában
osztják szét.

b)

A REACT-EU (47,5 milliárd euró) a CRII és CRII+ kezdeményezésekre épül a
munkahelyek és a foglalkoztatás, a kkv-k, a közegészségügyi rendszerek, valamint
a zöldebb és digitális gazdaságra való átállás támogatása tekintetében. A források
gyakorlatilag minden ágazatban elérhetők 39.

Az európai helyreállítási tervről a linkre kattintva talál további információkat.

38

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a REACT-EU kivételével az összes többi NGEUfinanszírozás a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret programjainak „kiegészítése”
formájában történik, és azokat az ágazatspecifikus szabályoknak megfelelően kell elkölteni.

39

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a leginkább rászoruló
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap révén.
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9. ábra. NGEU, teljes juttatások programonkénti bontásban.
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz:

672,5 milliárd euró

REACT-EU:
47,5 milliárd euró
Kölcsönök:
360 milliárd euró

Vissza nem térítendő
támogatások:
312,5 milliárd euró

Vidékfejlesztés:
7,5 milliárd euró
Méltányos Átállást
Támogató Alap:
10 milliárd euró
RescEU:
1,9 milliárd euró

Összesen:

750 milliárd euró

Európai horizont:
5 milliárd euró

InvestEU:
5,6 milliárd euró

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa.

Más területek
Közbiztonság és polgári védelem

40 A közbiztonság és a polgári védelem területén a tagállamok előjoga, hogy

korlátozó intézkedéseket és kijárási korlátozásokat vezessenek be, mint például a
határok lezárása, az üzletek és vállalkozások bezárása vagy a szabad mozgást korlátozó
egyéb szabályok. A Bizottság által képviselt Unió nem tudott mást tenni, mint hogy
felajánlja a koordináció biztosítását, és a belső piac integritásának, különösen az áruk
és személyek szabad mozgásának okozott károk csökkentésére irányuló
iránymutatásokat adjon ki. E tekintetben a Bizottság ellenőrizheti, hogy az
intézkedések indokoltak, vagyis megfelelőek, szükségesek és a célkitűzésekhez mérten
arányosak-e.

41 A Bizottság már 2020 januárjának végén40 az uniós polgári védelmi

mechanizmuson keresztül intézkedett a világ minden táján ottrekedt uniós polgárok
hazatelepítése érdekében. Ezenkívül segített a tagállamoknak a segítségnyújtási és
hazatelepítési műveletek összehangolásában. A mai napig a tagállamok több mint

40

Európai Bizottság. Coronavirus: EU Civil Protection Mechanism activated for the repatriation
of EU citizens. 2020.1.28.

I. RÉSZ. A Covid19-válság hatása az Unióra
és a tagállamokra

42

félmillió embert juttattak haza a világ minden tájáról, köztük 90 000 főt a polgári
védelmi mechanizmus segítségével.
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról a linkre kattintva talál további információkat.

42 2020. október 13-án a tagállamok elfogadták a Covid19-világjárványra való

reagálás keretében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt
megközelítésről szóló tanácsi ajánlást 41. Az ajánlás négy kulcsfontosságú területet
határozott meg, amelyeken a tagállamoknak össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket:
a)

színkódokat használó közös feltérképezési rendszer;

b)

közös kritériumok a tagállamok számára az utazási korlátozások bevezetéséről;

c)

a Covid19 utazási intézkedések közös kerete (tesztelés és önként vállalt karantén);

d)

a nyilvánosság világos és megfelelő idejű tájékoztatása.

A Bizottság sokféle iránymutatást és tanácsot adott ki, például a határigazgatással vagy
a munkavállalók szabad mozgásának biztosításával kapcsolatban (különösen az
egészségügyben és az élelmiszeriparban). Elindította a Re-Open EU platformot is,
amely járványügyi adatokat és információkat nyújt az utazóknak az aktuális biztonsági
és utazási korlátozásokról.
A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedésekről a linkre kattintva talál további
információkat.

41

Európai Bizottság. COM(2020) 499 final. 2020.9.4.
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43 A Számvevőszék és a többi uniós legfőbb ellenőrző intézmény gyorsan reagáltak a

példátlan válságra azzal, hogy számos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységet
indítottak el. 2020-ban Belgium, Ciprus, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország,
Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia legfőbb ellenőrző intézményei és a
Számvevőszék 48 jelentést tettek közzé több szakpolitikai területről (lásd: Melléklet.
Az Unió legfőbb ellenőrző intézményei által a Covid19 kapcsán 2020-ban kiadott
publikációk teljes listája). Ez a szakasz 17 ilyen jelentésről nyújt áttekintést, amelyek a
helyreállítási kiadások öt kiemelt területét fedik le. Annak érdekében, hogy a
kompendium terjedelme kezelhető maradjon, mindegyik legfőbb ellenőrző intézmény
kiemelt területenként 42 csak egy, de összesen legfeljebb három jelentés részleteit adta
meg. Mindegyik hozzászólás ismerteti az ellenőrzési tevékenység hátterét és okait,
valamint összefoglalja a főbb megállapításokat és következtetéseket.

42

Kivéve Lettország legfőbb ellenőrző intézményét, amelynek ellenőrzéséből – belső okokból
– két jelentés született.
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Táblázat. 17 legfőbb ellenőrző intézmény hozzájárulása öt kiemelt
területen

Közegészségügy
Nemzeti egészségügyi ellátórendszer
Kötelező egészségbiztosítás
Közbeszerzés
Orvostechnikai felszerelések leltára
Közérdekű információ

Digitalizáció
Oktatási rendszer
Kormányzati közigazgatás

Társadalmi-gazdasági válaszlépések
Vállalkozások
Kényszerszabadság
Válság- és szükséghelyzet-kezelés
Az Unió gazdasági válaszlépései

Államháztartás és a kapcsolódó kockázatok
Államháztartás és a kapcsolódó kockázatok
A költségvetés végrehajtása

Általános válaszlépések a kormányzat különböző szintjein
Összes kormányzati szint
Helyi önkormányzatok
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Kiemelt terület: Közegészségügy

44 A tagállamok elsősorban a közegészségügyi politikáért, valamint a világjárványra

adott válaszlépések végrehajtására és finanszírozására vonatkozó döntésekért
felelősek. A vírus terjedésének megakadályozása, a lakosság védelme és a
közegészségügyi rendszerekre nehezedő terhek csökkentése érdekében – különösen a
kórházak és azok befogadási kapacitása tekintetében – a tagállamok számos
intézkedést vezettek be, amelyek – bár nagyjából hasonlóak – a hatókör és az
időtartam tekintetében jelentősen eltérnek egymástól az Unióban.

45 A legjellemzőbb intézkedések közé tartoznak a közösségi távolságtartás, a

védőfelszerelések (például arcmaszkok) használata, a kontaktkutatás, a tesztelési és
oltási kampányok, valamint a Covid19-betegek számának hirtelen megugrása esetén az
ideiglenes kórházak létesítése. Ugyanakkor a fertőzési gyakoriság megfékezése
érdekében a tagállamok időszakosan korlátozásokat és lezárásokat vezettek be,
bezárva az iskolákat, óvodákat és a nem létfontosságú üzleteket, sőt néha még az ipari
termelést is. Szinte minden tagállam bevezette a „maradj otthon” politikát – csak a
legalapvetőbb szükségletekre vonatkozó kivételekkel –, és kampányokat indított a
hagyományos és a közösségi médiában, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogyan
lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát, de a dezinformáció és az álhírek ellen is
felléptek. A legtöbb finanszírozást az egészségügyi ágazatra, a vakcinák kutatására és
fejlesztésére, valamint az orvostechnikai felszerelések beszerzésére fordították.

46 Belgium, Ciprus, Lettország, Németország, Portugália és Szlovákia legfőbb

ellenőrző intézményei ezért egyes ellenőrzési tevékenységeiket a világjárványra adott
válasz egyik prioritásaként a közegészségügyre és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekre
összpontosították. A Németország legfőbb ellenőrző intézménye megvizsgálta a
Covid19-járvány kötelező egészségbiztosításra és a szövetségi költségvetésre gyakorolt
hatását, Belgium, Ciprus és Szlovákia a közbeszerzési folyamatokat és eljárásokat
vizsgálta, Lettország legfőbb ellenőrző intézménye pedig azt értékelte, hogyan
használták fel a médiatámogatásra szánt közpénzeket a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban.
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Nemzeti egészségügyi ellátórendszer
Portugália
Tribunal de Contas
Covid19-járvány. A nemzeti egészségügyi rendszer tevékenységére és az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre gyakorolt hatás.
Közzététel

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.10.15.

Áttekintés

március–július

Link

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-világjárványra való reagálás szükségessége arra késztette a legtöbb országot
és egészségügyi szolgáltatót, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek
korlátozzák az elektív ellátást. Portugáliában az egészségügyi miniszter 2020.
március 15-i rendelete felfüggesztette a nem sürgős elektív beavatkozásokat.
Megállapításaink
Ezért az országos egészségügyi szolgáltatók 2020 márciusa és májusa között kevesebb
tevékenységet végeztek, mint 2019 azonos hónapjaiban. A leginkább érintett
tevékenységek az elektív műtétek (58%-os csökkenés, 93 300 műtét), a sürgősségi
kórházi ellátás (44%-os csökkenés, 683 389 látogatás) és az elsődleges ambuláns orvosi
vizsgálat (40%-os csökkenés, 364 535 vizsgálat) voltak.
A távkonzultációk igénybevétele fontos szerepet játszott a személyes találkozók
számának csökkentésében az egészségügyi alapellátásban (a távkonzultációk vagy nem
meghatározott konzultációk száma 83%-kal emelkedett, és elérte az összes orvosi
rendelés 65%-át). Ezzel szemben a kórházi ellátásban minimális maradt a
távkonzultáció használata.
Az alapellátási egységekből járóbeteg-rendelésre és műtétre beutalt új betegek száma
jelentősen csökkent. Az időpontkérések száma 2020 májusáig csak 67%-a volt a 2019es év azonos időszakának, míg a műtéti beutalók esetében ez az arány 42% volt.
A várólistán lévő betegek medián várakozási ideje még így is romlott a 2019.
december 31. és 2020. május 31. közötti időszakban. A járóbeteg-rendelésen a medián
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várakozási idő 100 napról 171 napra emelkedett, és a 2020. május 31-én a várólistán
lévő betegek mintegy 69%-a várakozott a garantált maximális várakozási időnél
hosszabb ideig. A sebészeten a medián várakozási idő 106 napról 147 napra
emelkedett, és a 2020. május 31-én a várólistán lévő betegek mintegy 43%-a
várakozott a garantált maximális várakozási időnél hosszabb ideig.
A 2020 májusában végzett műtétek esetében kevésbé tudták tartani a garantált
maximális várakozási időt, bár viszonylag közel volt a korábbi években mért adatokhoz.
A garantált maximális várakozási idő betartása javult a legsürgősebb műtétek (3. és 4.
prioritás, rák és egyéb betegségek) esetében, ami azt tükrözi, hogy a kevésbé sürgős
esetekkel szemben ezekre a betegekre összpontosítanak. Az egészségügyi miniszter
2020. május 2-i 5314/2020. számú rendelete szabályozta az országos egészségügyi
rendszer nem sürgősségi tevékenységének újraindítását. Ez a rendelet olyan
intézkedéseket állapít meg, amelyek potenciálisan javíthatják a forráselosztás
hatékonyságát és eredményességét, bár a végrehajtás kockázatokat rejt.
2020 júniusában az újraindított tevékenységek eredményei vegyesek voltak. Míg az
elektív műtétek és a járóbeteg-vizsgálatok száma néhány kórházi egységben részben
helyreállt, az eredmények a legtöbb egység esetében a 2019-es szint alatt maradtak.
Következtetésünk
További klinikai ellátásra lesz szükség az olyan kezelések biztosításához, amelyekre a
Covid19-világjárvány miatt nem volt lehetőség. Következésképpen fennáll a veszélye
annak, hogy az országos egészségügyi rendszer nem lesz képes megbirkózni ezzel a
többlet-igénybevétellel anélkül, hogy a várakozási idők jelentősen megnövekednének.
Ez indokolttá teheti, hogy a nemzeti egészségügyi finanszírozáson belül – a
minisztérium által alkalmazott meglévő mechanizmusokon túlmenően és további
intézkedések kizárása nélkül – rendkívüli lépésként egyedi ösztönzőket hozzanak létre,
ahogyan az korábban már megtörtént az országos egészségügyi rendszerben, amikor
erősítették a kiegészítő szolgáltatásnyújtás ösztönzőit.
A szükségállapot miatti általános lezárást követően hasznos lehet, ha az országos
egészségügyi rendszerben azonosítják a szolgáltatások átszervezésével kapcsolatos
legjobb gyakorlatokat, valamint felülvizsgálják és kiigazítják a vészhelyzeti terveket. A
cél az, hogy meghatározzák és értékeljék a Covid19-betegek kezelésére és a más
betegségek diagnosztizálására és kezelésére – beleértve a nem sürgősségi ellátást is –
fordított erőforrások észszerű elosztását.
A szolgáltatási szint szabályozásával és a források megfelelő elosztásával kapcsolatos
kihívások továbbra is fennállnak, és a közeljövőben is fennmaradnak. Biztosítani kell a
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kiszoruló elektív ellátást, az országos egészségügyi rendszernek pedig fel kell készülnie
a világjárvány esetleges második hullámának leküzdésére.
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Kötelező egészségbiztosítás
Németország
Bundesrechnungshof
A német parlament költségvetési bizottságának címzett, a Covid19-világjárvány által
a kötelező egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatásról szóló tanácsadó jelentés
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.13.

Szabályszerűségi
ellenőrzés /
teljesítményellenőrzés

március–október

Link

Mit értékeltünk, és miért?
2020 márciusában, miután a parlament bejelentette az országos járványhelyzetet, a
szövetségi kormány lépéseket tett a Covid19-világjárvány hatásainak enyhítése és az
egészségügyi rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében. Ezek a lépések terhet
róttak a szövetségi költségvetésre és a német kötelező egészségbiztosítási rendszerek
forrásaira, amelyek a német egészségügyi ellátórendszer általános stabilitását
alátámasztó alappillérnek számítanak. Az egészségbiztosítók egy szövetségi hatóság
által kezelt Egészségügyi Alapból kapnak pénzügyi forrásokat. Ez az alap forrásai a
hozzájárulásokból és évi 14,5 milliárd eurós szövetségi támogatásból tevődnek össze.
2020-ban, miután a világjárvány idején megnövekedtek a kiadások, a szövetségi
támogatást 3,5 milliárd euróval emelték meg, majd ezt 2021-ben 5 milliárd euróval
egészítettek ki. Az Egészségügyi Alapnak a jogszabályok értelmében likviditási
tartalékkal kell rendelkeznie, amely jelenleg a havi átlagkiadások 20%-a.
Németországban magán egészségbiztosítók is működnek; a lakosságnak csak egy kis
része vesz részt ezekben a rendszerekben. A magán egészségbiztosítók nem kapnak
állami támogatást. Megvizsgáltuk, hogy a világjárvány milyen hatást gyakorolt az
Egészségügyi Alapra, annak likviditási tartalékára és a kötelező egészségbiztosítókra. Az
éves szövetségi támogatással és annak a szövetségi költségvetésre gyakorolt hatásával
kapcsolatos megállapításainkról beszámoltunk a parlamenti költségvetési bizottságnak.
A jelentés a 2020 októberéig tartó időszakot öleli fel.
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Megállapításaink
A világjárvány megfékezése érdekében Németországban hozott intézkedések a közélet
jelentős korlátozásához és gazdasági visszaeséshez vezettek, ami a kötelező
egészségbiztosítóknak fizetett járulékok szintjére is hatással volt. Az egészségbiztosítók
bevételeinek éves becsléséért felelős szakértői testület a járulékoknak csak egy
kismértékű, 221,4 milliárd euróra történő növekedését prognosztizálja a 2020-as év
egészére nézve. Ez 4,2 milliárd euróval kevesebb volt a világjárvány előtt tervezett
összegnél. 2020 második negyedévében az egészségbiztosítók szolgáltatásokra
fordított kiadásai jelentősen csökkentek néhány területen, elsősorban a fogászati
szolgáltatások, a fizioterápia, a logopédia, a korai felismerés, a megelőző és
rehabilitációs intézkedések, valamint a kórházi kezelés terén. A kórházak március
közepétől szabad kapacitást tartottak fenn a Covid19-esetek számára, és elhalasztották
az elektív műtéteket és kezeléseket. A megtakarításokat azonban felemésztették a
többletkiadások, különösen az egyéni védőeszközök és a megnövekedett ápolói ellátás
költsége. Amikor a szolgáltatásnyújtás 2020 júliusától stabilizálódott, a szövetségi
egészségügyi minisztérium kiadott egy becslést, amely szerint a kiadások 2020-ban
várhatóan 257,8 milliárd eurót fognak kitenni, ami 4,3%-kal több, mint 2019-ben.
A csökkenő bevételek ellensúlyozására az Egészségügyi Alapnak kompenzációs
kifizetéseket kellett teljesítenie a likviditási tartalékából. A kórházaknak folyósított
kompenzációs kifizetéseket – eddig összesen 8,9 milliárd euró összegben – a szövetségi
költségvetésből térítették vissza. Az egyéb kompenzációs kifizetések és az intenzív
ellátásban biztosított több mint 12 000 új, lélegeztetőgéppel ellátott ágyra fordított
kiadások eddig mintegy 1,8 milliárd eurót tettek ki. Ezenkívül a kórházak 93 millió eurót
kaptak a világjárvány által különösen érintett ápolószemélyzetnek kifizetett
bónuszokra. A laboratóriumi diagnosztika költségei a fertőzött személyekkel való
érintkezést vagy a külföldi kockázatos területekről való visszatérést követően
elvégzendő koronavírus-vizsgálatok miatt emelkedtek. Az Egészségügyi Alapból eddig
104 millió eurót bocsátottak rendelkezésre erre a célra.
2020 elején az Egészségügyi Alap likviditási tartaléka 10,2 milliárd eurót tett ki; a
pénzügyi év végén, 2021. január 15-én a tartalék 6,4 milliárd euró volt. 2022.
január 15-re a likviditási tartalék további, 5,2 milliárd euróra való csökkenését jelezték
előre.
Következtetésünk
A Covid19-világjárvány hatása 2021-ben is érezhető lesz. Az egészségbiztosítók
tagjainak terheinek csökkentésére 2021-ben 5 milliárd eurós, a világjárványhoz
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kapcsolódó szövetségi költségvetési támogatást nyújtanak. Ezenkívül az
egészségbiztosítóknak 8 milliárd eurónyi tartalékot kell átcsoportosítaniuk az
Egészségügyi Alapba. Elismertük, hogy ez az eszközökkel kapcsolatos egyszeri
beavatkozás jogszabályi felhatalmazáson alapult, és egyébként ezeket a tartalékokat
főként az Egészségügyi Alap juttatásaiból finanszírozták. Így a kötelező
egészségbiztosítók pénzügyi helyzete egyelőre stabilizálódott. A kötelező
egészségbiztosítók likviditási tartalékai azonban szinte teljesen kimerültek. A likviditási
tartalék már nem haladná meg jelentősen a törvényben előírt minimumszintet. 2021ben a kiadások egyéb, világjárványhoz kapcsolódó növekedése veszélyeztetheti a
2022. évi kötelező tartalékszintek betartását. Mivel jelenleg nem lehet megjósolni a
világjárvány további lefolyását, az egészségbiztosítókra gyakorolt pénzügyi hatás
továbbra is bizonytalan. Felszólítottuk a szövetségi egészségügyi minisztériumot, hogy
gondosan kövesse nyomon az intézkedéseket, és tegye meg a megfelelő lépéseket az
egészségügyi rendszer stabilizálása érdekében.
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Közbeszerzés
Belgium
Rekenhof
A Covid19-kontaktkutatásra vonatkozó kormányzati szerződés
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.25.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

április–augusztus

Link

Mit értékeltünk, és miért?
Megvizsgáltunk egy fontos kormányzati szerződést, amely a Covid19-válság kezelésére
irányuló intézkedések részét képezi és a kontaktkutatásra vonatkozik. A vizsgálat csak
azt tekintette át, hogy a flamand kormány Betegellátási és Egészségügyi Ügynöksége
hogyan ítélte oda a szerződést. A vizsgálat nem terjedt ki a kontaktkutatással
kapcsolatos általános döntéshozatali folyamatra, a megközelítés és a megvalósítás
hatékonyságára és eredményességére, valamint a kontaktkutatás megszervezésének
módjára.
Megállapításaink
A kontaktkutatási szerződést hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
keretében ítélték oda, amelyet rendkívül sürgős körülmények között alkalmaznak. Az
ajánlatkérőnek még az ilyen eljárások esetében is lehetőség szerint több ajánlattevővel
kell konzultálnia. Bár hat céggel vették fel a kapcsolatot, a Betegellátási és
Egészségügyi Ügynökség csak egy ajánlatot kapott.
Nem tudtuk biztosan megállapítani, hogy a megkeresett vállalatok egyenlő
bánásmódban részesültek-e, és hogy betartották-e az átláthatóság elvét. Valójában az
odaítélési eljárás egyes elemeit nem lehetett teljes mértékben megmagyarázni.
Bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban is, hogy az ügynökségnek a szerződéssel
összefüggésben a vállalatokhoz fűződő kapcsolata milyen időtartamú, jellegű és
tartalmú.
Az odaítélési eljárás során adminisztratív és jogi hiányosságok és pontatlanságok is
előfordultak. Ezek egy része valószínűleg annak tudható be, hogy az odaítélési eljárást
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ilyen gyorsan kellett elindítani és befejezni. Ennek következtében a Betegellátási és
Egészségügyi Ügynökség nem tudta alaposan és kellő részletességgel előkészíteni a
szerződést, és az ajánlat felülvizsgálatára és a tárgyalásokra rendelkezésre álló idő
korlátozott volt. Ezek a körülmények kétségtelenül kedvezőtlen vagy negatív hatással
voltak az ajánlati árakra, a minőségre és az ajánlat teljesítésével kapcsolatos
bizonyosságra.
Az alternatív tárgyalópartnerek távolmaradása, valamint a szerződéskötési folyamat
sürgőssége gyengítette a Betegellátási és Egészségügyi Ügynökség tárgyalási pozícióját.
Az ügynökség nem tudta összehasonlítani az árakat, hogy meggyőződjön arról, hogy az
összhangban van-e a piaci árakkal.
A flamand kormány 2020. május 5-én döntött a kontaktkutatási szerződés
odaítéléséről. Már 2020. július 16-án aláírtak egy szerződésmódosítást, amely
kiegészítéseket és módosításokat fűzött a szerződéshez, több mint 1,57 millió euró
értékben (héával együtt). Úgy tűnik azonban, hogy e módosítás egyes elemei –
legalábbis részben – már az eredeti szerződésben vagy ajánlatban is szerepeltek.
A körülményekre tekintettel elengedhetetlen, hogy a Betegellátási és Egészségügyi
Ügynökség alaposan nyomon kövesse a végrehajtási szakaszt. Az ügynökség azonban
nem tett eleget a Pénzügyi Felügyelet több hasznos, konkrét javaslatának, amelyek a
végrehajtási szakaszban a bizonytalanságok, kockázatok és mellékhatások jobb
kezelését és a szerződés szorosabb nyomon követését szolgálják.
A Betegellátási és Egészségügyi Ügynökség rámutatott, hogy a szolgáltató a
ténylegesen nyújtott szolgáltatások alapján számlázik, ami lehetővé teszi a számlázás
szorosabb nyomon követését. További nyomon követést és ellenőrzést tenne lehetővé,
ha a szolgáltatót negyedéves tevékenységi és pénzügyi jelentés benyújtására
köteleznék.
Következtetésünk
Mivel a szerződést ilyen gyorsan kellett odaítélni, az előkészítés nem volt hibátlan: nem
volt több ajánlat, ráadásul a szerződést rendkívül sürgősen kellett megkötni, ami
gyengítette a Betegellátási és Egészségügyi Ügynökség tárgyalási pozícióját. Ezért azt
javasoljuk, hogy az ügynökség folyamatosan és szorosan kísérje figyelemmel a
szerződés végrehajtási szakaszát.

II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények
munkájáról

54

Ciprus
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
A Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos ajánlatok ellenőrzése
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.10.13.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

április–június

Link

Mit értékeltünk, és miért?
Az ellenőrzés három témakörre terjedt ki:
a)

Covid19 molekuláris vizsgálati szolgáltatások beszerzése a világjárvány idején,
amelyre az Egészségügyi Minisztérium Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatósága
(PPD), az ajánlatkérő szerv az ellenőrzés időpontjáig 16 pályázatot/programot
folytatott le, a sürgős igény miatt tárgyalásos eljárás keretében;

b)

kilencmillió egyszer használatos védőmaszk beszerzése a PPD által 4,68 millió euró
plusz héa költséggel, két pályázat keretében;

c)

az új intenzív osztály (ICU) létrehozására irányuló projekt végrehajtása.

Megállapításaink
a)

Az ellenőrzés során a fő kérdés a molekuláris vizsgálatok költségével és az idő
előrehaladtával megfigyelt jelentős eltérésekkel kapcsolatban merült fel: két
hónap alatt a költségek 55%-kal csökkentek, a legmagasabb, vizsgálatonkénti
110 euróról az 50 eurós legalacsonyabb értékre, majd ezt követően tesztenként
40–43 euróra estek vissza. Az is figyelemre méltó, hogy a csökkenés egy
magánlaboratórium által benyújtott költségekben volt megfigyelhető, amely az
összes vizsgálat 69%-áért volt felelt, és a vizsgálatok többségére a magas
költségszinten kapott megbízást.
Megállapítottuk, hogy az ajánlatkérő nagyrészt követte és alkalmazta a
közbeszerzési jogszabályokban előírt, kivételes körülmények között alkalmazandó
eljárásokat. Két esetben azonban olyan vállalatnak ítéltek oda közvetlenül
szerződést, amelyben egy volt miniszter érdekeltséggel rendelkezett. Az egyik
általános észrevétel az volt, hogy a vonatkozó jogszabályokkal ellentétben a
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jelenlegi miniszter nem csak a molekuláris vizsgálatok jóváhagyására szorítkozott,
hanem valójában előzetesen utasításokat adott ki, és meghatározta az eljárás
szinte minden szempontját, amelyeket később neki kellett alkalmaznia és
jóváhagynia.
b)

A maszkok beszerzése során nem tartották be teljes mértékben a közbeszerzési
eljárásokat, és nem érvényesültek az átláthatóság, az összes gazdasági szereplővel
szembeni egyenlő bánásmód és az egészséges verseny kialakításának elvei sem,
amelyek az európai és ciprusi közbeszerzési jogszabályok középpontjában állnak.
Ezt támasztja alá többek között az igények és az előírt korlátozások hiányos
meghatározása, valamint az egyik gazdasági szereplő által az eljáráson kívül
benyújtott ajánlat utólagos elfogadása. Komoly hiányosságnak tartjuk továbbá,
hogy mindkét eljárásban hiányzik az objektív költségbecslés.

c)

Az Állami Egészségügyi Szolgáltató Szervezet közbeszerzési eljárás hiányában
külön építészmérnököt nevezett ki az új intenzív osztály építésére vonatkozó
tanulmány elkészítése és építésének felügyelete céljából. Egy konkrét vállalkozót
is kijelölt az építkezés kivitelezésére, oly módon, hogy még a minimális versenyt
sem biztosította, annak ellenére, hogy három építési vállalkozótól kért ajánlatot.
A szerződést az eredetileg kijelölt vállalkozó nyerte el, mivel a másik két céget az
utolsó pillanatban kérték fel a részvételre, és így nem nyújtottak be ajánlatot. Az
egész közbeszerzési eljárás lényegében a vélelmezett verseny hamis benyomását
keltette. Továbbá a szóban forgó vállalkozó cég különleges kapcsolatban áll az őt
kiválasztó szervezet egyik magas rangú tagjával. Végül, az ajánlatok benyújtását
követően és a szerződés aláírása előtt törölték a pályázati feltételekből azt a
lényeges rendelkezést, amely a projekt késedelmes megvalósítása esetén igen
jelentős kötbér kiszabását írta elő.

Következtetésünk
Teljes mértékben megértjük a világjárvány okozta különleges körülményeket, amelyek
között a vizsgált közbeszerzési eljárásokat lefolytatták. Mindazonáltal a közbeszerzési
jogszabályok –még vészhelyzetekben is – olyan eljárásokat írnak elő a szerződések
odaítélésére, amelyek lehetővé teszik az ajánlatkérő szervek számára, hogy olyan
tárgyalásos eljárást folytassanak le, amely rugalmasabb, mint a rendes körülmények
között követett eljárások, kevesebb időt vesz igénybe, és fenntartja a közbeszerzés
alapelveit.
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Úgy véljük, hogy a fenti elveket nem tartották tiszteletben, miközben az ügy
kezelésének módja a rendelkezésre álló korlátozott információk miatt nem tette
lehetővé az eljárás megfelelő ellenőrzését. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szóban forgó
közbeszerzési eljárás különleges körülményei nem adnak felmentést azon
kötelezettség alól, hogy az átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő
bánásmód elveinek – amelyek az európai és ciprusi közbeszerzési jogszabályok
lényegét alkotják – tiszteletben tartása érdekében szabályos eljárásokat kell lefolytatni.
A vonatkozó közbeszerzési jogszabályokat mindig szigorúan kell alkalmazni, mivel ezek
az uralkodó körülményektől függetlenül lehetőségeket és megfelelő eszközöket
biztosítanak az ajánlatkérő szervek számára. Még egy világjárvány körülményei között
is, mint amilyen a szóban forgó időszak volt, alapvető fontosságú egyrészt a
közegészségügy, másrészt az átláthatóság és az egyenlő bánásmód biztosítása, és
ezáltal a közérdek védelme.
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Orvostechnikai felszerelések leltára
Szlovákia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Az állami anyagi tartalékok kezelése szükséghelyzetben
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.9.21.

Teljesítményellenőrzés

június–szeptember

Link

Mit értékeltünk, és miért?
Az ellenőrzés értékelte, hogy a Szlovák Köztársaság Állami Anyagtartalékok
Igazgatósága (ASMR) hatásköre és folyamatai megfelelőek és eredményesek-e,
továbbá felmérte az ASMR felkészültségét, és ellenőrizte intézkedéseit vészhelyzet
(világjárvány) esetén.
Tekintettel arra, hogy a Covid19-járvány első hulláma alatt Szlovákiában nem állt
rendelkezésre elegendő gyógyászati termék, arra számítottunk, hogy az ASMR
kompetenciái és folyamatai nem megfelelőek és nem eredményesek, és hogy nem volt
felkészülve a Covid19-világjárványra.
Megállapításaink
Rávilágítottunk, hogy az állam intézményei mennyire felkészületlenek voltak. A
válságkezelő hatóságok nem tettek eleget kötelezettségeiknek, és nem nyújtották be a
sürgősségi orvosi készletekre vonatkozó kérelmeket az ASMR-hez. Az ASMR által
biztosítandó tételeket a kormány határozza meg. Az egészségügyi felszerelések
azonban egy 2020. február 27-i kormányhatározatig nem tartoztak az ASMR
portfóliójába. Az állam ezért nem volt abban a helyzetben, hogy biztosítsa a kórházak,
az idősotthonok vagy a frontvonalban dolgozók számára a szükséges szállítmányokat.
Két szakértői tanácsadó bizottság – a kormány világjárvánnyal foglalkozó bizottsága és
az Országos Járványkezelési Bizottság – kulcsszerepet játszott a rendkívüli
járványhelyzetben. Megállapítottuk, hogy szerepük formális volt, és a járványkezelési
bizottság, amelynek elnöke az ország egészségügyi főfelügyelője, 2019 óta egyszer sem
ülésezett. Másrészt az Állandó Válságstáb, amely egy jogi hatáskörökkel és
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felhatalmazással nem rendelkező testület, aktívan részt vett a válságkezelési
folyamatban. Az Állandó Válságstáb üléseiről nincsenek írásos bizonyítékok, és nem
készültek feljegyzések a következtetéseikről, például a sürgősségi készletek
elosztásának rangsorolásáról. Vészhelyzetben az állam fő koordinációs szerve a
Központi Válságstáb, a szlovák kormány pedig a legfőbb hatóság, amelynek joga és
kötelessége döntéseket hozni.
Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az ASMR nem készült fel a világjárvány következő
hullámára. Az előkészületek az első hullámban hozott intézkedések hatékonyságának
és eredményességének átfogó értékelése nélkül történtek. Emiatt 2020
szeptemberének közepén az ASMR raktárainak mindössze 16%-a volt feltöltve
orvostechnikai felszerelésekkel. Ez veszélyeztette a COVID-pozitív betegek számának
gyors növekedésére való gyors reagálási képességet. Az ASMR-nek nem 60 napra volt
tartaléka, ahogy azt a kormányhatározat előírta, hanem csak 10 napra. A 14-féle
orvostechnikai felszerelésből csak kettő állt rendelkezésre megfelelő mennyiségben,
viszont a sebészeti maszkok és a Covid19-tesztek a szükségesnél nagyobb
mennyiségben voltak készleten. Nem álltak rendelkezésre zsákok a veszélyes
biohulladékok elhelyezésére, és az egyszer használatos köpenyekre, kesztyűkre és
védőpajzsokra vonatkozó kéréseket alig tudták teljesíteni (10%). Az ASMR vezetősége
az orvostechnikai felszerelések iránti kérelmeket eseti alapon kezelte, és nem
rendelkezett objektív értékelési vagy rangsorolási mechanizmussal. 2020-ban az ASMR
közel 40 millió euró értékben osztott ki orvostechnikai anyagokat, ennek csaknem
háromnegyedét az egészségügyi ágazat számára. A leggyorsabban a szlovák
kormányhivatal kérésére reagált – a tételek 2 napon belül készen álltak, viszont az
Igazságügyi Minisztérium megkeresésére csak több mint egy hónap után adott választ.
Az ASMR az állami válságkezelési rendszer végrehajtó eleme. A minisztériumoknak és
hatóságoknak a sürgősségi készlet kialakítására és az anyagok összetételére vonatkozó
kérelmeket az ASMR-hez kell benyújtaniuk. Az egészségügyi tárca 2021. február végéig
nem tett eleget ennek a kötelezettségének, és arra kérte az ASMR-t, hogy 30 napra
biztosítson orvostechnikai eszközöket a közegészségügyi hatóságoknak és a kórházak
fertőző betegségeket kezelő klinikáinak. Jelentésünkben rámutatunk azon kockázati
lehetőségre, hogy az ASMR inaktivitása, vagyis egy állami intézmény szabálysértése
esetén nem állapítható meg a felelős személye. A szükségállapot idején az ASMR
biztosította azokat a szállítmányokat, amelyeket a különböző központi állami
hatóságoknak kellett volna biztosítaniuk.
Rámutattunk arra is, hogy az ASMR nem használta megfelelően az informatikai
rendszereket, különösen a központja és a kirendeltségei között, ami hozzájárult ahhoz,
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hogy Szlovákia több részén nem volt valós idejű áttekintés a raktárakban lévő
készletekről.
Következtetésünk
Megállapítottuk, hogy a vészhelyzet idején az ASMR hatáskörei és folyamatai nem
voltak megfelelőek és eredményesek, és kiemeltük, hogy nem volt felkészülve a
Covid19-világjárványra. Ajánlásokat tettünk a feltárt – rendszerszintű és eljárási
jellegű – hiányosságok orvoslására.
Azt javasoltuk, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa kérje fel a
Belügyminisztériumot, hogy készítsen mélyreható elemzést a rendkívüli helyzet vagy
vészhelyzet idején alkalmazandó állami irányítási folyamatokról, és a Covid19világjárvány tapasztalatai alapján fontolja meg a jogszabályok módosítását, hogy új
szabályokat fektethessen le az állami válságkezelési folyamatokra vonatkozóan.
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Közérdekű információ
Lettország
Valsts Kontrole

(1) A Covid19-válság következményeinek enyhítését célzó médiatámogatásra szánt,
„Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű állami költségvetési programból származó
pénzeszközök elosztása és felhasználása
(2) A Covid19-válsággal kapcsolatos elektronikus tömegtájékoztatási eszközökre
elkülönített források felhasználása
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

1) 2020.12.22.

Pénzügyi ellenőrzés

április–július

2) 2020.12.22.

Pénzügyi ellenőrzés

március–július

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-válság hatásainak enyhítése érdekében alapvető fontosságú a médiaszektor
támogatása, mind a média alaptevékenységének megerősítése és a médiakörnyezet
sokszínűségének megőrzése, mind pedig a társadalmi válság sikeres leküzdése
érdekében.
2020 tavaszán a Miniszteri Kabinet (Kabinet) a „Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű
programból további finanszírozást biztosított a médiának a világjárvány és annak
következményeinek leküzdése érdekében, a következő célokkal:
o

a Társadalmi Integrációs Alapítvány (SIF) számára 1 040 928 euró a
Médiatámogatási Alap működésének biztosítása, a nyilvánosság átfogó
tájékoztatása és a válság enyhítéséről szóló vélemények megjelenítése, a média
megerősítése és a nyomtatott sajtóban és a kereskedelmi internetes
hírportálokon történő objektív tájékoztatás garantálása, valamint a
sajtóelőfizetések szállítási költségeinek („Latvijas Pasts” részvénytársaság) és az
elektronikus tömegtájékoztatási eszközök műsorszórási költségeinek támogatása
céljából;
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a Nemzeti Elektronikus Tömegkommunikációs Tanács (NEMMC) számára
1 259 261 euró, amely a következőkből tevődik össze:
—

259 261 euró a lett lakosság lehető legszélesebb körű felvilágosítása,
valamint a nyilvánosság eredményes tájékoztatása és a Covid19-ről szóló
oktatás céljából;

—

1 000 000 euró a nyilvánosság átfogó tájékoztatására és a válság kezelésével
kapcsolatos véleményekre, valamint a kereskedelmi elektronikus
tömegtájékoztatási eszközök (EMM) megerősítésére.

Értékeltük a helyzetet, és két időközi ellenőrzési jelentést készítettünk, amelyekben
összefoglaljuk:
1)

a SIF-re vonatkozó információkat a Covid19 hatásainak enyhítésére kiutalt
kiegészítő pénzeszközök iránti kérelmek érvényességével és a források tényleges
felhasználásával kapcsolatban;

2) ellenőrzési eljárásainkat a NEMMC számára a két finanszírozott tevékenység
végrehajtásának biztosításához szükséges finanszírozással kapcsolatban.
Megállapításaink
1) Megvizsgáltuk a SIF számára a Covid19-válság következményeinek enyhítését
szolgáló médiatámogatásra elkülönített pénzeszközök érvényességét és tényleges
felhasználását.
Megállapítottuk, hogy pályázat útján finanszírozást folyósítottak az üzletmenet
folytonosságának biztosítására és a kereskedelmi nyomtatott és digitális média
kapacitásának megerősítésére, valamint a válságkezeléssel kapcsolatos átfogó
lakossági tájékoztatás és véleményalkotás érdekében. Ugyanakkor azt is
megállapítottuk, hogy a vonatkozó rendeletek nem határoznak meg jogosultsági
kritériumokat a médiák számára, hogy megkapják ezt a különleges állami
támogatást.
Bár a SIF pályázati szabályzata előírta, hogy a finanszírozást elsősorban azok a
médiák kapják meg, amelyek a 2019-es év azonos hónapjához képest 30%-os
bevételcsökkenést tudnak igazolni, az értékelési kritériumok valójában a
bevételcsökkenés mértékétől függetlenül bármelyik média számára lehetővé
tették a finanszírozást.
2) A NEMMC keretösszegéből a finanszírozás nagy részét (1 075 000 euró) a
közszolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében a kereskedelmi
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EMM kapta. Finanszírozást kapott továbbá a „Latvijas Radio” (25 674 euró) és a
„Latvijas Televīzija” (158 587 euró) állami részvénytársaság is.
Megállapítottuk, hogy az 1 075 000 eurós összeget, amely a kereskedelmi EMM
által nyújtott átfogó tájékoztatást hivatott biztosítani, nem támasztották alá
egyértelmű számításokkal, hanem a Kulturális Minisztérium és az ágazat képviselői
által kifejtett vélemények és becslések, valamint a korábbi tapasztalatok alapján
állították össze. Megállapítható, hogy a kulturális minisztérium a NEMMC-vel
együttműködve 1 000 000 eurós állami támogatás iránti kérelmet készített elő,
hogy a válság idején létrehozza a médiatámogatási rendszert, majd pályázati
felhívást írtak ki a kereskedelmi EMM finanszírozására (1 075 000 euró). Az
ajánlatok értékelésekor a NEMMC nem ellenőrizte, hogy az ajánlattevők
nyilatkozatai a valóságnak megfelelő információkat tartalmaznak-e a
reklámbevételeik legalább 30%-os csökkenéséről.
A „Latvijas Radio” és a „Latvijas Televīzija” támogatására irányuló kérelmet
azonban megfelelően alátámasztották; a válság következményeinek enyhítésére
kértek forrásokat, és a kért forrásokról részletes számítást készítettek.
Következtetésünk
Ajánlásaink végrehajtása biztosítani fogja az állami költségvetési források és
támogatások felhasználásának, valamint a NEMMC-pályázatok lebonyolításának az
ellenőrzését. Javasoltuk, hogy a Kabinet határozzon meg közös megközelítést és
kritériumokat a válság következményeinek enyhítését célzó médiatámogatásra szánt,
„Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű programból származó pénzeszközök
elosztására, és hogy az EMM finanszírozásának kezelését egyetlen szervre bízzák.
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Kiemelt terület: Digitalizáció

47 A világjárvány az egyéneket és a társadalmat egyaránt arra kényszerítette, hogy

gyorsan új módokat találjanak a társas érintkezésre, a tanulmányokra, a tanulásra és a
munkára, és alkalmazkodjanak ezekhez. A „maradj otthon” politikák általánossá válása
fényében az informatikai megoldások nélkül a hatás még nagyobb lett volna. Mind a
köz-, mind a magánszektor néhány hét alatt digitális üzemmódra váltott. A nagy
teljesítményű és biztonságos digitális infrastruktúrát és személyes készségeket igénylő
informatikai eszközök és technológiák új megoldásokat kínáltak, ugyanakkor kihívások
elé állították a különböző korosztályokat.

48 A válság rámutatott a digitális technológia fontosságára, rávilágítva a

lehetőségekre, kockázatokra és szűk keresztmetszetekre. Ez nemcsak a digitális
eszközök használatát gyorsította fel, hanem a digitalizáció általános folyamatát is.
A digitális kormányzat, az e-kereskedelem és az online kiskereskedelem, a távmunka, a
távoktatás és az e-egészségügy ezen új környezet megszokott elemévé vált. A
közösségi kapcsolatok fenntartására platformokat, üzenetküldő szolgáltatásokat és
videokonferenciákat használnak. A világjárvánnyal összefüggésben a nagy
adathalmazokra épülő technológia és a mesterséges intelligencia segítik a vakcinák
keresését, a fertőzések nyomon követését és a fertőzési minták értelmezését.

49 Lettország és Hollandia legfőbb ellenőrző intézményei a digitális megoldások
fejlődését és hatását vizsgálták: az első az oktatás területén, a második pedig a
központi kormányzati intézményekben folyó távmunkával összefüggésben.
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Oktatási rendszer
Lettország
Valsts Kontrole
Távtanulás szükséghelyzetben
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.9.30.

Pénzügyi ellenőrzés

március–június

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
Miután a WHO bejelentette, hogy a Covid19-betegséget világjárvánnyá nyilvánítja, a
Miniszteri Kabinet (Kabinet) 2020. március 12-én szükségállapotot hirdetett, és a
helyzet rendezéséig valamennyi oktatási intézményben felfüggesztette a tanítást.
A tanítást távoktatásban kellett lefolytatni, kivéve a központi állami vizsgákat. Az
eredetileg 2020. április 14-ig meghirdetett rendkívüli állapotot kétszer is
meghosszabbították: 2020. május 12-ig, majd 2020. június 9-ig.
A Kabinet 2020. március 12. és 2020. június 20. között 568 368 368 euró összegű
kiegészítő pénzügyi forrást különített el az Oktatási és Tudományos Minisztérium
(Minisztérium) számára a „Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű programból, hogy a
szükségállapot idején távtanulási eszközöket finanszírozhasson:
o

203 160 euró okoseszközök (telefonok és táblagépek) vásárlására az általános és
középiskolák tanulóinak távtanulási igényeihez;

o

365 208 euró a távtanuláshoz szükséges audiovizuális tartalmak előállítására és
ingyenesen fogható televíziós csatornákon történő terjesztésére, valamint egy
internetes platform és digitális megoldások fejlesztésére.

Ezzel párhuzamosan a Kabinet felhatalmazta a Minisztériumot, hogy a vészhelyzet
idején a távtanuláshoz szükséges áruk és szolgáltatások esetében függessze fel a
közbeszerzési törvény alkalmazását, és a beszerzés gyors cselekvésen és azonnali
szerződéskötésen alapuljon.
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Időközi jelentésünk összefoglalja a Minisztériumnál a kiegészítő pénzeszközök iránti
kérelmek érvényességével és azok tényleges felhasználásával kapcsolatban végzett
ellenőrzéseink megállapításait:
1) az okoseszközök vásárlása tekintetében;
2) a „Tava klase” („A te osztályod”) nevű távtanulási projekthez szükséges
audiovizuális tartalom létrehozása tekintetében.
Megállapításaink
1) Okoseszközök beszerzése
2020 márciusában a minisztérium felmérést szervezett, hogy értékelje a távtanulás
megvalósíthatóságát, és információt szerezzen a számítógépekhez, okoseszközökhöz
és internethez való hozzáférés tényleges helyzetéről az általános iskolás és
középiskolás tanulók körében. A felmérés megállapította, hogy több mint 5000 diáknak
nem volt hozzáférése internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez vagy
okostelefonhoz. A Minisztérium ezért megkereste a távközlési vállalatokat a szükséges
berendezések beszerzése érdekében.
A Minisztérium 436 732 eurót költött a távtanuláshoz szükséges, internetkapcsolattal
rendelkező okoseszközök beszerzésére (ebből 203 160 eurót a rendkívüli
tartalékalapból).
Hogy megbizonyosodjunk a Minisztérium gazdaságos és hatékonyan
forrásfelhasználásáról, felmérést végeztünk az önkormányzatoknál, hogy megtudjuk,
kiosztották-e a Minisztérium okoseszközeit a tanulóknak, és mit tettek az eszközökkel a
szükségállapot után.
A felmérés eredményei:
o

Az 5266 okoseszköz (összérték 557 731 euró) nagy részét a tanulók kapták meg.
Legalább 295 darabot (28 665 euró értékben) azonban nem osztottak ki, hanem
az egyes önkormányzatoknál maradtak, mivel a Minisztérium nem ellenőrizte,
hogy az igényeik még mindig megfelelnek-e az eredetileg jelzetteknek.

o

Több önkormányzat nem kapott elegendő okoseszközt, ezért saját forrásból
vásárolta meg azokat (legalább 139 eszközt).

o

Emellett az önkormányzatok legalább 2015 számítógépet és táblagépet adtak ki az
oktatási intézményekből, és legalább 144-et adományoztak nekik.
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A Minisztérium nem adott utasításokat az okoseszközök szükségállapot utáni
használatára vonatkozóan, így az önkormányzatok különböző módon jártak el: az
eszközöket vagy visszaszolgáltatták az oktatási intézményeknek további
használatra, vagy a tanulóknál hagyták.

2) „A te osztályod” projekt végrehajtása:
A Minisztérium szerint a szükségállapot miatt mind a tanulóknak, mind a tanároknak
sürgősen szükségük volt eredeti oktatási forrásokra a különböző tantárgyakban,
amelyek távtanulás és magas színvonalú interdiszciplináris linkek révén elérhetőek, így
biztosítva, hogy az anyagok a lehető legszélesebb körben hozzáférhetők legyenek.
Audiovizuális tartalmak készültek el, és azokat az ingyenesen fogható televíziós
csatornákon terjesztették, továbbá internetes platformot és digitális megoldásokat
fejlesztettek ki. Az állami költségvetésből további 365 208 eurót különítettek el erre a
célra. Ennek megfelelően a RE:TV csatornán és a Sportacentrs.com oldalon 2020.
április 6. és 2020. május 29. között sugározták „A te osztályod” leckéit, és létrehozták a
www.tavaklase.lv honlapot.
Következtetésünk
Az ellenőrzés eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy a távtanulási
folyamatot általában a szükséghelyzetben uralkodó körülményeknek megfelelően
szervezték meg, és hogy a Minisztérium biztosította a Covid19-válság leküzdéséhez és
következményeinek kezeléséhez szükséges termékeket és szolgáltatásokat.
Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy miként lehetne tovább javítani a folyamat
irányítását.
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Kormányzati közigazgatás
Hollandia
Algemene Rekenkamer

Fókuszban a digitális távmunka
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.2.

Célzott vizsgálat

július–október

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-járvány arra kényszerítette az iskolákat, egyetemeket, éttermeket és
irodákat, hogy 2020 márciusában bezárják kapuikat. Ahol csak lehetett, egyik napról a
másikra az otthoni munkavégzés terjedt el. A minisztériumokban és az állami
főtanácsoknál dolgozó mintegy 175 000 köztisztviselő közül szinte mindenkinek
lehetőség szerint otthonról kellett dolgoznia, ami gyakran igen sikeresen meg is
történt. A vonatok üresek, az utak kihaltak voltak, de a munka otthonról folytatódott. A
köztisztviselők telefonon, hagyományos hálózati meghajtókon és e-mailben, valamint
egyre gyakrabban videóbeszélgetéseken, üzenetküldő alkalmazásokon és online
együttműködési platformokon keresztül működtek együtt és kommunikáltak
egymással. A közös munkára használt ikt-eszközökben természetesen semmi újdonság
nincs, de most hirtelen tömegesen használták őket mindenféle új célokra. Ez számos
kérdést vetett fel a felhasználókban: Biztonságosak a Zoom-videohívások? Milyen
információkat oszthatok meg egy alkalmazásban? Hogyan használhatom biztonságosan
a saját laptopomat a munkámhoz? Kockázatokat azonosítottunk a központi
kormányzat szintjén a közös munkába bevont ikt használatában. E kockázatok
kivizsgálásának első lépéseként megpróbáltuk kideríteni, hogy milyen ikt-eszközöket
használtak, hogyan használták őket, és hogyan szabályozták a használatukat.
Megállapításaink
Megfigyeltük, hogy a Covid19-válság a távmunka gyors növekedéséhez vezetett a
központi kormányzatban. Ez óriási rugalmasságot igényelt az ikt-személyzettől és a
támogató szolgálatoktól. Elismeréssel néztük, ahogyan a minisztériumok, a központi
kormányzat informatikai vezetője, az egyes köztisztviselők és a szolgáltatók – például
az IKT Közös Szolgáltató Központ – a Covid19-válságra reagáltak.
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Felmérést végeztünk, hogy információt szerezzünk a köztisztviselők által az otthoni
munkavégzés során használt ikt-alkalmazásokról. Úgy találtuk, hogy világosabban és
érthetőbben kellene kommunikálni arról, hogy milyen közös munkára szolgáló ikteszközöket lehet használni. A válaszadók egyötöde úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri a
közös munkára szolgáló ikt-eszközök használatára vonatkozó megállapodásokat; 22%uk nem volt elégedett az ilyen megállapodásokkal kapcsolatos kommunikációval. A
legnagyobb bizonytalanság az üzenetküldő alkalmazások, például a WhatsApp és az
online együttműködési platformok, például a Microsoft Teams, a SharePoint és a
Dropbox használatát övezte.
A WhatsAppot használó válaszadók 7%-a és a privát e-mailt használó válaszadók 16%-a
engedély nélkül bizalmas információkat is megosztott. Ennek egyik oka az volt, hogy a
köztisztviselők néha nem tudták, hogy mely alkalmazásokat használhatják. A központi
kormány intranetes oldala például azt mondja, hogy a WhatsApp bizonyos feltételek
mellett használható munkához. Több minisztérium azonban kifejezetten tiltja ennek az
üzenetküldő alkalmazásnak a használatát.
A rendelkezésre álló ikt-eszközök által kínált képességekkel szembeni elégedetlenség
az egyik fő oka annak, hogy a megállapodásokat megsértve nem ajánlott
alkalmazásokat használnak. A miniszterek, államtitkárok és vezető köztisztviselők sem
mindig használják az előírt és rendelkezésre álló biztonságos ikt-eszközöket, pedig
példát mutatnak a szervezet többi tagja számára azzal, ahogy az ikt-eszközöket
használják. A miniszterek, államtitkárok és magas rangú köztisztviselők néha a
népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, például a WhatsAppot, és a kevésbé
biztonságos táblagépeket és okostelefonokat részesítik előnyben, mivel azok
kényelmesebbek, gyorsabbak és felhasználóbarátabbak, mint a fokozottan biztonságos
eszközök.
Vizsgálatunk egy példát tárt fel erre. 2020 tavaszán az egyik minisztérium a központi
kormányzat informatikai vezetőjének kérésére egy rendkívül biztonságos környezetet
hozott létre a videoértekezletek céljára. Ezt a környezetet a miniszterek és
államtitkárok közötti bizalmas kommunikációra hozták létre, de nem használták.
Következtetésünk
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a központi kormányzatnak lépéseket kell tennie annak
érdekében, hogy biztonságosabbá tegye az üzenetküldő alkalmazások és
mobiltelefonok használatát. Úgy látjuk, hogy ezek használata jelenti a legnagyobb
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információbiztonsági és adatvédelmi kockázatot. Ha az ajánlott ikt-eszközöket nem
vagy helytelenül használják, az információk rossz kezekbe kerülhetnek.
A központi kormányzat egyes köztisztviselői úgy látják, hogy egyértelműbb
kommunikációra van szükség a közös munkára szolgáló ikt-eszközök, például az
üzenetküldő alkalmazások és az online tárgyalási szolgáltatások biztonságos
használatával kapcsolatban. Egyes köztisztviselők a WhatsAppot és a privát e-maileket
használják bizalmas, munkával kapcsolatos információk megosztására, így nem tartják
be a szervezetük biztonsági irányelveit.
Ezen észrevételek nyomán a 2020. évi éves pénzügyi ellenőrzésünkben egy újabb
vizsgálatot indítottunk a központi kormányzat információbiztonságával kapcsolatban.
Kifejezetten a központi kormányzat kockázat- és incidenskezelését vizsgáltuk a
WhatsApp és a különböző videokonferencia-eszközökkel kapcsolatban. Az
eredményeket 2021 májusában tettük közzé.
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Kiemelt terület: Társadalmi-gazdasági válaszlépések

50 A társadalmi-gazdasági válaszlépések is főként a tagállamok hatáskörébe

tartoznak, ami megmagyarázza a meghozott intézkedések súlyossága közötti
különbségeket. Az egyes tagállamok válaszlépései elsősorban a világjárvány kezdetekor
fennálló gazdasági és pénzügyi helyzetüktől, valamint a fertőzések első hullámában
elért felkészültségüktől függtek. Másrészt nem minden tagállamot sújtott egyidejűleg
és azonos intenzitással a járvány, ami némi bizonytalanságot eredményezett a lezárás
és a védelmi intézkedések jellegére vonatkozó döntéshozatalban, valamint a
gazdaságélénkítő és rezilienciát növelő csomagok szükségességével kapcsolatban.

51 Mára már, több mint egy év elteltével valamennyi tagállam így vagy úgy, de

lépéseket tett a lezárások negatív hatásainak ellensúlyozására, amelyek miatt számos
vállalkozás bezárt, egyesek véglegesen, számos ágazatban pedig jelentősen csökkent a
kereslet. Az ideiglenes elbocsátások és leépítések egyre nagyobb kockázata miatt
felerősödött a növekvő munkanélküliségtől és a társadalmi torzulásoktól való félelem,
valamint a közkiadások emelése iránti igény. A nemzeti kormányok
kényszerszabadságolási (munkahelymegtartó) programokat hoztak létre a munkáltatók
pénzügyi terheinek enyhítése, a foglalkoztatás megőrzése és a válság társadalmi
következményeinek korlátozása érdekében. Többféle eszközt vetettek be, hogy
azonnali likviditást biztosítsanak az érintett vállalkozásoknak (különösen a kkv-knak),
segítve őket a talpon maradásban és a foglalkoztatás megőrzésében, elkerülve ezzel a
további nehézségeket az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévő háztartások és
magánszemélyek számára.

52 Lettország, Litvánia és Hollandia legfőbb ellenőrző intézményei és a

Számvevőszék nemzeti, illetve uniós szinten értékelték a társadalmi-gazdasági
válaszlépéseket. Lettország és Hollandia a munkavállalók és a vállalkozások
támogatását, Litvánia és a Számvevőszék pedig az általános gazdasági válaszlépéseket
vizsgálta meg saját hatáskörében.
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Vállalkozások
Hollandia
Algemene Rekenkamer
Egyéni támogatás a vállalatoknak a Covid-válság idején
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.12.

Teljesítményellenőrzés

március–augusztus

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
Ellenőrzésünk megállapításait két részben tettük közzé, az első részt 2020. június 26án, a parlamentnek címzett levél formájában: „A nagy vállalatoknak nyújtott
támogatások – a múlt tanulságai”. Ez a levél 16 tanulságot gyűjtött össze, amelyeket az
egymást követő kormányok az elmúlt 40 év állami támogatási intézkedéseiből vontak
le– néha saját kárukból okulva. Ezek az 1970-es években az egykori RSV hajógyártó
csoportnak és az 1990-es években a Fokker repülőgépgyártónak nyújtott állami
támogatástól kezdve a közelmúltban a bankoknak a hitelválság idején nyújtott
támogatásig terjedtek.
A projekt második, 2020. november 12-én jelentés formájában közzétett részében azt
vizsgáltuk, hogy a jelenlegi koronavírus-válság során az olyan vállalatoknak, mint a
KLM, az IHC és a HEMA nyújtott állami támogatási intézkedések során figyelembe
vették-e ugyanezt a 16 tanulságot. Megvizsgáltuk a kormányzati döntéshozatali
eljárásokat négy olyan vállalat esetében, amelyek a koronavírus-válság idején testre
szabott állami támogatásban részesültek, valamint három olyan vállalat esetében,
amelyek kérelmét elutasították. Tanultak a korábbi esetekből, vagy egyes buktatókat
nehéz volt elkerülni?
Megállapításaink
Megállapítottuk, hogy a kormány sok esetben figyelembe vette a múlt tanulságait.
Megállapítottuk, hogy a miniszterek általában gondosan megvizsgálták a kérelmeket,
hogy azok kellően megalapozottak-e, és szükség esetén alternatívákkal is szolgáltak. Az
állami támogatási terv elindítása előtt először azt is felmérték, hogy milyen, a vállalat
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megmentésére (vagy hitelezői feltőkésítésére) felhasználható támogatás áll
rendelkezésre más érdekelt felek részéről. Így például a kormány úgy döntött, hogy a
HEMA képes támogatás nélkül is fennmaradni. Az NS-t (a nemzeti vasútüzemeltetőt) és
a schipholi repülőtér földi kiszolgálóit az általánosabb Covid-támogatási rendszerekhez
irányították. A miniszterek általában haladéktalanul konzultáltak az Európai
Bizottsággal is, hogy megállapítsák a javasolt támogatás belső piaccal való
összeegyeztethetőségét. Az ellenőrzés azonban azt is feltárta, hogy a dolgok nem
minden esetben alakultak jól. A kormány például túl korán fedte fel a szándékát,
amikor nyilvánosan bejelentette, hogy 2–4 milliárd eurós nagyságrendű támogatást
kíván nyújtani a KLM-nek. Ez a korai bejelentés a támogatási tárgyalásokon előnybe
hozta a KLM-ben részesedéssel rendelkező bankokat, amelyek jelentős veszteségeket
szenvedtek volna el, ha a légitársaság csődbe megy. Így történt, hogy a támogatási
intézkedésből eredő kockázat 93%-át végül az állam viselte. Ezért arra a
következtetésre jutottunk, hogy a magánszektor bevonásának elve csak kevés sikerrel
járt a KLM esetében. Ez emlékeztet arra, amikor az 1990-es években közpénzből
mentették meg a Fokkert és a NedCar-t, ahol a vállalatok megmentésével kapcsolatos
közérdekből adódóan a magánfelek néha befolyást tudtak gyakorolni a kormányra,
hogy adja meg a támogatást.
Azt is megállapítottuk, hogy fennállt az összeférhetetlenség kockázata: a KLM-nek
nyújtott támogatás esetében a kormány az ABN AMRO-tól kért tanácsot, miközben a
bank annak a konzorciumnak is tagja volt, amellyel a támogatási műveletben való
részvételről kellett tárgyalnia.
Az IHC hajógyártó vállalatnak nyújtott állami támogatás célja az volt, hogy a vállalat
csődje esetén a kormánynak ne kelljen kifizetnie 395 millió eurót a már megadott
exporthitel-biztosításra. Az IHC-t – részben a kiegészítő hitelbiztosításnak
köszönhetően – sikerült megmenteni a csődtől. A kormány úgy ítélte meg, hogy az
állam számára az ebből a támogatási intézkedésből eredő kockázat elfogadható szintje
700 millió euró. Megállapítottuk azonban, hogy az IHC támogatásából eredő maximális
kockázat az állam számára akár 895 millió euró is lehet. A szerencsejátékokban az ilyen
stratégiát „duplázásnak” nevezik. A kormány nem tájékoztatta teljes körűen a
parlamentet erről a kockázatról. Emellett a támogatási rendszer bizonyos aspektusairól
a törvény értelmében korábban kellett volna tájékoztatni a parlamentet, hogy ne
állítsák kész tények elé.
2020. május 1-jén a kormány közzétette az egyéni támogatási kérelmek elbírálására
szolgáló új értékelési keretrendszert. Úgy véljük, hogy néhány kiigazítást követően az új
értékelési keretrendszer ütemtervként szolgál az egyéni támogatási kérelmek
megfelelő és strukturált kezeléséhez.
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Következtetésünk
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a kormány sok – de nem minden – esetben
levonta a tanulságot a múltbéli tapasztalatokból. Javasoltuk, hogy az értékelési keretet
több ponton egészítsük ki. Ezt az értékelési keretet formalizálni is kell.
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Kényszerszabadság
Lettország
Valsts Kontrole

A Pénzügyminisztérium számára a leállási támogatás kifizetése céljából elkülönített
finanszírozás felhasználása
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.26.

Pénzügyi ellenőrzés

március–augusztus

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
2020 márciusában a Miniszteri Kabinet (Kabinet) további, 101,8 millió eurót meg nem
haladó pénzügyi forrásokat különített el a Pénzügyminisztérium számára a „Rendkívüli
tartalékalapok” elnevezésű állami programból a Covid19-járvány miatt jelentősen
romló pénzügyi helyzetű vállalatok alkalmazottainak, valamint a hasonló helyzetben
lévő önálló vállalkozóknak nyújtott leállási támogatás kifizetésének fedezésére.
A leállási támogatás a Covid19 megelőzésére és következményeinek leküzdésére
szolgáló támogatási mechanizmusok egyike, amelyet a Covid19-járvány terjedése miatt
az államot fenyegető veszélyek és annak következményeinek megelőzésére és
leküzdésére irányuló intézkedésekről szóló, már 2020 márciusában hatályba lépett
törvény határoz meg. Lényege a válság által érintett ágazatokban dolgozó
munkavállalók kompenzálása, amikor a munkáltató nem tud munkát kínálni, valamint
az olyan önálló vállalkozóknak nyújtott kompenzáció, akiknek gazdasági tevékenységét
érintette a válság. A leállási támogatás összege az előző hat hónap átlagos díjazásának
akár 75%-a, de naptári hónaponként legfeljebb 700 euró.
Időközi jelentésünk összefoglalja a Pénzügyminisztériumban és az alárendelt
intézményében – az Állami Adóhivatalban (SRS) – a Covid19-járvány
következményeinek a leállási támogatás révén történő enyhítésére elkülönített
többletforrások tényleges felhasználásáról végzett ellenőrzésekre vonatkozó
információkat. Értékeltük továbbá a támogatás kifizetésének kritériumait és a
kezelésének szabályait.
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Megállapításaink
Az SRS számára összesen 54 076 431 eurót különítettek el a leállási támogatás
kifizetésére, és ebből 53 784 481 eurót használtak fel (a teljes költségvetési
keretösszeg 53%-a). 52 867 munkavállalónak 51 446 671 euró, 2 381 önálló
vállalkozónak pedig 2 337 810 euró juttatást fizettek ki (2020 augusztusáig). A
tényleges kifizetések lényegesen alacsonyabbak voltak, mint a Kabinet által eredetileg
elkülönített (tartalékolt) összeg, bár a kiinduló számítások kevesebb ágazatra és így a
kedvezményezettek szűkebb körére terjedtek ki. A támogatást rövidebb időre is
szánták. A számítások a támogatás két hónapig történő folyósításából indultak ki, de ez
a valóságban csaknem négy hónapig tartott.
Annak ellenőrzése során, hogy az SRS a leállási támogatást rendeltetésszerűen és a
jogszabályokban meghatározott követelményekkel összhangban nyújtotta-e és fizettee ki, nem állapítottunk meg jelentős szabálytalanságot. Ugyanakkor hiányosságokat
találtunk a jogi keretben és annak végrehajtásában:
o

A Kabinet leállási támogatásról szóló rendeleteit elvileg azzal a céllal
módosították, hogy bővítsék a kedvezményezettek körét. Az egyik, a leállási
támogatás kedvezményezettjeinek körébe új csoportot bevonó módosítás
eredményeként azonban mások kikerültek a potenciális kedvezményezettek
köréből.

o

Számos esetben egyenlőtlen feltételeket támasztottak az egyes célcsoportok
számára a leállási támogatás odaítélése tekintetében:
—

Az önálló vállalkozók körében a mikrovállalkozási adót fizetők helyzete
kedvezőbb volt, mivel nem határoztak meg kritériumot a bevallott
mikrovállalkozási adó összegének értékelésére, noha a mikrovállalkozási adót
fizetők nem fizetnek más adókat. Az egyéb önálló vállalkozók esetében
azonban a 2019 utolsó két negyedévében befizetett kötelező állami
társadalombiztosítási járulékok minimális összegét határozták meg.

—

Azonos összegű adó megfizetése esetén a válság által érintett egyetlen
munkáltatónál dolgozó munkavállalók kedvezőbb helyzetben voltak, mint a
több ilyen munkáltatónál részmunkaidőben dolgozók, mivel az utóbbiak csak
egy munkáltatótól származó bruttó átlagbérük alapján jogosultak leállási
támogatásra.
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Következtetésünk
Az ellenőrzés eredményeként azt javasoltuk, hogy a Kabinet biztosítsa, hogy a válság
által érintett valamennyi potenciális kedvezményezettre azonos feltételek
vonatkozzanak. Új támogatási formák bevezetésekor és a kedvezményezettek körének
bővítésekor nem szabad kizárni a támogatásra a változás előtt jogosultak bizonyos
csoportjait; és egyenlő esélyeket kell biztosítani a támogatási jogosultságra az adott
támogatási célcsoporton belül.
Az ellenőrzést követően, a jelenlegi rendkívüli helyzetben a következő módosításokra
került sor: a munkavállalók a válság által érintett több munkáltatótól együttesen
kapott bruttó átlagbérük alapján kaphatnak leállási támogatást; a leállási támogatás
igénybevételéhez nem kell,megfizetni az állami társadalombiztosítási járulék minimális
összegét; a leállási támogatás összegét a leállás időtartamával arányosan határozzák
meg.
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Válság- és szükséghelyzet-kezelés
Litvánia
Valstybės kontrolė
A Covid19-válság és a szükséghelyzet-kezelés
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.30.

Értékelés

február–október

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19 társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése érdekében átfogó
intézkedésekre és fellépésekre van szükség gyors politikai döntések, a jogszabályok
kiigazítása, a gazdaságra gyakorolt negatív hatások minimalizálását célzó gazdasági és
pénzügyi kiegészítő intézkedések, valamint a társadalmi szükségletekre irányuló célzott
megoldások formájában. A kormányzati válaszlépés mértéke és annak időben történő
végrehajtása döntő hatással van a Covid19 közegészségügyet, a lakosság jövedelmét, a
vállalatok likviditását stb. érintő negatív következményeinek minimalizálására, és arra,
hogy mekkora mértékben változnak az állami bevételek és kiadások.
Jelentésünk összefoglalja a Litván Köztársaság kormánya által a vészhelyzet kezelése, a
Covid19 következményeinek enyhítése, valamint a gazdaság és a fellendülés
előmozdítása érdekében tett lépésekről és intézkedésekről szóló információkat.
A jelentés áttekintést nyújt arról is, hogy a kiutalt pénzeszközöket hogyan használták
fel.
Megállapításaink
A járványhelyzet társadalmi környezetre és gazdaságra gyakorolt negatív hatásaira
figyelemmel, valamint a Covid19-járvány terjedésének megfékezése érdekében a
Litván Köztársaság kormánya 2020 márciusa és júniusa között intézkedéscsomagokat
fogadott el:
o

A gazdaság fellendítését és a Covid19-járvány következményeinek mérséklését
célzó intézkedési terv a következők érdekében: az egészségügyi és közvédelmi
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rendszerek eredményes működéséhez szükséges források biztosítása;
hozzájárulás a lakosság munkahelyeinek és jövedelmi szintjének fenntartásához; a
vállalkozások likviditásának megőrzése; a gazdaság ösztönzése és az államkincstár
likviditásának biztosítása. 6,2 milliárd eurót különítettek el a tervre és a közvetlen
finanszírozást igénylő intézkedésekre (beruházások, kölcsönök, kompenzációk,
támogatások, kifizetések), amelyek összesen 4,9 milliárd eurót tesznek ki; ennek
az összegnek 40,1%-át használták fel 2020. szeptember végéig.
o

A „Jövő Gazdaságának DNS-terve”, amelynek célja, hogy gyors és eredményes
beruházásokat valósítson meg Litvánia gazdasági fellendülése és növekedése
érdekében, hogy a gazdaság fenntarthatóvá és innovatívvá váljon, és magas
hozzáadott értéket teremtsen. A tervre 5,8 milliárd eurót különítettek el, a
következő öt kiemelt területre összpontosítva: humán tőke, digitális gazdaság és
vállalkozások, innováció és kutatás, gazdasági infrastruktúra, éghajlatváltozás és
energia. 2020 októberének végéig a tervre elkülönített források 13,5%-át
fektették be.

o

A Covid19 válságkezelési stratégia, amelynek célja rövid távon a Covid19-járvány
kezelése és a megfelelő felkészülés a vírus esetleges jövőbeli új hullámaira.
A stratégia végrehajtásához 126 intézkedést terveztek, amelyekhez nem voltak
pénzeszközökhöz rendelve. 2020 októberében a stratégia intézkedéseinek 28%-át
jellemezték késedelmek.

Következtetésünk
A Litván Köztársaság kormánya által elfogadott intézkedések végrehajtásának
elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy a litván gazdaság magas hozzáadott értéket
képviselő innovatív gazdasággá történő átalakítását és a „Jövő Gazdaságának DNSterve” célkitűzésének elérését fenyegető kockázatok annak tudhatók be, hogy kevés
időt fordítottak a projektek megfontolására és értékelésére, nem álltak rendelkezésre
információk a projektek gazdasági megvalósíthatóságáról, valamint hogy elmaradt a
részletes költség-haszon elemzés.
A koronavírus-világjárvány negatív hatást gyakorolt az államháztartásra, a gazdaságra
és a munkaerőpiacra: az államadósság nőtt, a bruttó hazai termék csökkent; a vártnál
alacsonyabbak voltak az állami bevételek, magasabbak a kiadások, magasabb a
munkanélküliség stb. Mindazonáltal Litvánia gazdasági fejlődése a vártnál jobban
alakult 2020 első felében. Ezt részben befolyásolták a kormány által hozott
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gazdaságélénkítő intézkedések, valamint a lakosságot és a vállalkozásokat támogató
intézkedések is.
Úgy véljük, hogy az értékelő jelentésben összeállított adatok a Litván Köztársaság
kormányának intézkedéseiről szóló összesített információk forrásává válnak, és további
lehetőséget biztosítanak a vészhelyzet kezelésében részt vevő intézmények számára a
negatív hatások kezelésére, a világjárvány következményei által leginkább érintett
területek igényeit legjobban figyelembe vevő tervezésre és döntések meghozatalára.
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Az Unió gazdasági válaszlépései

Európai Unió
Európai Számvevőszék
6/2020. sz. áttekintés: A COVID19-válságra adott uniós gazdaságpolitikai
válaszintézkedések: kockázatok, kihívások és lehetőségek
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.12.9.

Áttekintés

március–augusztus

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-világjárvány arra kényszerítette az Unió tagállamait, hogy gazdaságuk
jelentős részét leállítsák. 2020. májusi becslések szerint az Unió reál-GDP-je 2020-ban
7,4%-kal fog csökkenni. A járványgörbe ellaposítása, valamint a gazdasági károk
enyhítése és ellensúlyozása érdekében az Unió és tagállamai számos intézkedést
hajtottak végre. Bár az Uniónak vezető koordináló szerepe van a gazdasági károk
enyhítését és helyreállítását célzó intézkedések előmozdításában, az ilyen
intézkedésekről nemzeti szinten döntenek, és azokat főként nemzeti szinten hajtják
végre.
Az új intézkedések végrehajtásával és a meglévő intézkedések kiigazításával
kapcsolatos megalapozott döntésekhez elengedhetetlen annak megértése, hogy az
Unió egésze hogyan reagált a most zajló világjárványra. Ennek érdekében a vizsgálat
független áttekintést nyújt a vonatkozó nemzeti (2020 júliusáig) és uniós szintű (2020
októberéig meghozott) gazdasági intézkedésekről. Először összegyűjtöttük és
szisztematikusan elemeztük az összes nyilvánosan elérhető információt és adatot,
majd értékeltük az uniós szinten és a tagállamokban elindított különböző
intézkedéseket, azonosítva a lehetséges kockázatokat, kihívásokat és lehetőségeket az
Unió jövőbeli gazdaságpolitikai koordinációja szempontjából.
Megállapításaink
A kormányok diszkrecionális költségvetési intézkedések széles körét fogadták el,
mintegy 3,5 billió euró értékben, általában az Unió válságkezelési politikai
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iránymutatásaival összhangban, azaz munkahelymegtartó programokat fogadtak el, és
állami támogatásokat nyújtottak a vállalkozások likviditásának támogatására.
A nemzeti csomagok összetétele és relatív mérete jelentősen eltért a tagállamok
között. Miközben ezek eredményesen mérsékelték a munkanélküliségi kockázatokat a
lezárások idején, jelentősen megnövelik az államadósság szintjét.
Az Unió válasza a válság kezelésére irányuló nemzeti erőfeszítéseket támogató
intézkedésekből állt:
o

o

o

43

az Európai Központi Bank gyors monetáris intervenciója, amelyet az alábbiak
kísérnek:
—

az uniós költségvetési és állami támogatási szabályok által biztosított
rugalmasság kihasználása;

—

ad hoc gazdaságpolitikai iránymutatások;

—

az uniós költségvetés átirányítása a válságkezelési intézkedésekhez;

a célzott hitelezési támogatást nyújtó biztonsági hálók létrehozása:
—

a kormányok számára a Bizottságon keresztül (SURE és az Európai Stabilitási
Mechanizmus);

—

a vállalkozások számára az Európai Beruházási Bankon keresztül;

a nagyobb támogatási eszközök kidolgozása, amelyek közül az NGEU 43
(750 milliárd euró értékű) a legnagyobb és legfontosabb. Ennek központi eleme a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, amelynek célja, hogy kezelje a fokozódó
gazdasági különbségek kockázatát, valamint összekapcsolja a helyreállítást az
Unió zöld, illetve digitális stratégiájával.

Az áttekintés elkészítésekor még nem működött.
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Következtetésünk
A tagállami és uniós szintű intézkedések együttese kockázatokat és kihívásokat teremt
az uniós gazdaságpolitika összehangolása és végrehajtása, valamint az uniós
forrásokkal való gondos pénzgazdálkodás tekintetében:
o

A tagállamok költségvetési csomagjai új kihívásokat támasztanak a költségvetési
pozíciók, a belső piac, a munkaerőpiacok és a pénzügyi ágazat felügyeletéért
felelős uniós hatóságokkal szemben.

o

Fennáll a veszélye annak, hogy a tagállamok közötti gazdasági szakadék tovább
nő, mivel válságkezelési képességük a már fennálló gazdasági feltételektől
függően nagymértékben különbözik.

o

Az újonnan javasolt helyreállítási eszköz eredményességét veszélyezteti, ha:
—

a pénzügyi struktúra, valamint az ellenőrzési és elszámoltathatósági keret
nem megfelelő;

—

a helyreállítási tervek nincsenek megfelelően összehangolva, és nem a
növekedésösztönző reformokra és beruházásokra összpontosítanak;

—

a végrehajtás nem időben történik, illetve a források felhasználási szintje
alacsony.

o

A Bizottságnak ezért komoly feladatot fog jelenteni, hogy kezelje a tőkepiacokon
zajló nagy volumenű uniós ügyletek pénzügyi kockázatát.

o

A Covid19-válság kapcsán tett uniós gazdasági lépések lehetőségeket is rejtenek
magukban:
—

A gazdasági válságra adott pénzügyi válaszintézkedések végrehajtása még
jelenleg is folyamatban van, de az uniós intézmények erőteljesebb szerepet
játszhatnak az Unió gazdasági helyreállításának irányításában.

—

Az olyan új ideiglenes eszközök létrehozása, mint a szükséghelyzeti
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó
európai eszköz (SURE) és a NGEU, alkalmat ad elgondolkozni azon, hogy
miként lehetne tartósan javítani az Unió költségvetési kapacitását a jelentős
gazdasági sokkhatásokra való reagálás és a tagállamok közötti gazdasági
különbségek mérséklése érdekében.
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A kiegészítő finanszírozás fontos lehetőséget ad az olyan uniós prioritások
előmozdítására is, mint a fenntartható fejlődés és a digitalizáció, ha az
intézkedéseket az európai szemeszter keretében gondosan megtervezik és
alaposan nyomon követik.
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Kiemelt terület: Államháztartás és a kapcsolódó kockázatok

53 A tagállamok 2020 közepén már közel 1250 költségvetési intézkedést fogadtak el

a világjárvány gazdasági és egészségügyi hatásainak kezelésére, amelyek értéke 3,5
billió euró (az EU-27 2020-ra becsült GDP-jének 27%-a) volt 44. Az első hullámban
mozgósított eurómilliárdok már meghaladták a 2008–2009-ben elfogadott valamennyi
gazdaságélénkítő csomag összértékét 45.

54 A tagállamok költségvetési politikái arra összpontosítanak, hogy enyhítsék a
kijárási korlátozásoknak és a csökkenő keresletnek a jövedelmekre és a
foglalkoztatásra gyakorolt rövid távú hatását, valamint hogy kihasználják a
rezilienciaépítési és helyreállítási intézkedéseket. Ezek általában a következőkből
állnak:
o

automatikus stabilizátorok, például standard adókorrekciók és munkanélküliségi
támogatási rendszerek;

o

diszkrecionális költségvetési intézkedések, például az adókedvezmények és
adócsökkentések, valamint rendkívüli, például a foglalkoztatás támogatására és az
egészségügyi ágazatra fordított kiadások;

o

nem költségvetési ösztönző intézkedések (állami hitelek, hitelgaranciák,
adóelhalasztások stb.), amelyek nem járnak közvetlen költségvetési teherrel.

55 Hollandia, Portugália és Svédország legfőbb ellenőrző szervei értékelték a

Covid19-re válaszul hozott pénzügyi intézkedések hatását, kockázatait és költségvetési
kihatásait az államháztartás és a nemzeti költségvetések végrehajtása szempontjából.

44

Európai Számvevőszék. 1/2020. sz. áttekintés:A COVID19-válságra adott uniós
gazdaságpolitikai válaszintézkedések: kockázatok, kihívások és lehetőségek. 2020.12.9.

45

Európai Bizottság. Kérdések és válaszok: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic. 2021.3.3.
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Államháztartás és a kapcsolódó kockázatok
Hollandia
Algemene Rekenkamer
A Covid-válság: A kezességvállalások és a kölcsönök államháztartási kockázatai
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.11.25.

Pénzügyi/
szabályszerűségi
ellenőrzés

március–augusztus

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A holland kormány 2020 márciusa és augusztusa között különböző programokat hozott
létre, hogy elkerülje a Covid19 terjedésének megakadályozását célzó intézkedésekből
eredő gazdasági visszaesést.
A több milliárd eurós többletkiadáson és bevételkiesésen felül a kormány garanciákat
is nyújtott, kiterjesztette a meglévő garanciarendszereket és kölcsönöket biztosított.
Bár a garanciarendszerek nem eredményeznek azonnali kiadásokat, igénybevételük
esetén azonban a (jelentős) kiadások kockázatával járnak.
A kormány ezért már szigorú szabályokat állapított meg a garanciarendszerek
létrehozására és a hitelnyújtásra vonatkozóan.
Megvizsgáltuk, hogy a kormány 2020 márciusa és augusztus vége között milyen
garanciákat és kölcsönöket nyújtott, és hogy betartotta-e a szabályokat.
Azt is megvizsgáltuk, hogy tájékoztatták-e, és ha igen, hogyan tájékoztatták a
parlamentet ezekről a garanciákról és kölcsönökről, és hogy betartották-e a parlament
költségvetési szabályait.
Megállapításaink
2020 márciusa és augusztusának vége között a kormány 14 garanciarendszert hozott
létre vagy hosszabbított meg. Ez 60,9 milliárd euróval növelte a fennálló holland állami
garanciák teljes összegét. A kormány várakozása szerint ez 2,6 milliárd euró
többletkiadást eredményez. Ezenkívül a kormány ugyanebben az időszakban nyolc
kölcsönt bocsátott ki összesen 1,8 milliárd euró értékben.
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A kormány által március és augusztus vége között kibocsátott garanciák és hitelek
tehát 62,7 milliárd euróval növelték a kockázatosnak minősülő közpénzek összegét. Ez
a kockázatnak kitett közpénzek teljes összegét majdnem a hitelválság idején tapasztalt
rekordszintre (245,5 milliárd euró) emelte.
Vizsgálatunk azt is kimutatta, hogy a kormány nem alkalmazta következetesen a
garanciarendszerek és hitelek létrehozására és kiterjesztésére vonatkozó saját
szabályait. Például a kötelező értékelési keretet nem alkalmazták minden új vagy
kibővített program esetében. Azokban a programokban, ahol alkalmazták őket, változó
alapossággal töltötték ki az értékelési kereteket. Ráadásul nem minden kitöltött
értékelési keretet küldtek el időben a parlamentnek, pedig az kötelező lett volna.
Ennek következtében a parlament a jóváhagyás előtt nem ismerhette meg a
módosított költségvetési törvények tartalmát.
Végezetül vizsgálatunk azt mutatja, hogy a 22 létrehozott vagy kibővített programból
hat esetében a kormány nem tájékoztatta a parlamentet arról, hogy azok azelőtt
lépnek működésbe, hogy a parlamentnek lehetősége lett volna megvitatni a
költségvetési törvény módosítását. A holland államháztartási törvény értelmében a
miniszterek kötelesek írásban értesíteni a parlamentet egy program bevezetéséről, ha
azt – nemzeti érdekek miatt – azelőtt kell bevezetni, hogy a parlamentnek lehetősége
lenne megvitatni és jóváhagyni a költségvetést módosító törvényjavaslatot.
Következtetésünk
Következtetésünk szerint a kormány nem alkalmazta következetesen a
garanciarendszerek és hitelek létrehozására és kiterjesztésére vonatkozó saját
politikáját és szabályait. Azt is megállapítottuk, hogy a parlamentet nem mindig
értesítették kellő időben, és így néhány esetben megsértették a holland
államháztartási törvényt.
Javasoltuk, hogy a pénzügyminiszter vizsgálja felül a garanciarendszerek létrehozására
vagy kibővítésére, valamint a hitelnyújtásra vonatkozó szabályokat a
válsághelyzetekben való felhasználásuk szempontjából. Javasoltuk továbbá, hogy a
pénzügyminiszter tegyen többet annak biztosítása érdekében, hogy a parlamentet
időben és megfelelően értesítsék. Javasoltuk még, hogy a parlamentet tájékoztassák
jobban a programok kockázatairól, a várható veszteségekről és az erre a célra
rendelkezésre álló tartalékok szintjéről. Végezetül azt javasoltuk, hogy mihamarabb
értékeljék a kifejezetten a Covid19-válság gazdasági következményeinek leküzdésére
bevezetett rendszereket, különös tekintettel azok eredményességére.
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Svédország
Riksrevisionen
A kormány által 2020-ban alkalmazott fiskális politikai keret
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.12.17.

Teljesítményellenőrzés

április–szeptember

Linkek

Mit értékeltünk, és miért?
A koronavírus-járvány okozta súlyos gazdasági visszaesés ellensúlyozása érdekében a
svéd kormány 2020 tavaszán és nyarán egy sor támogatási intézkedésről döntött.
A becslések szerint ezek az intézkedések a GDP mintegy 2%-ával gyengítenék az
államháztartást. A 2021. évi költségvetési törvényjavaslat további, összesen
108 milliárd svéd korona (a GDP 2,1%-a) értékű intézkedéseket javasolt a gazdaság
újraindítása érdekében.
Miközben válság idején a gazdaság stabilizálásához feltétlenül szükséges az expanzív
fiskális politika, hosszú távon ugyanilyen fontos a rendezett államháztartás fenntartása
is. Ezért a kormány költségvetési politikáját a svéd költségvetési politikai
keretrendszerrel összefüggésben ellenőriztük, amelynek célja a hosszú távon
fenntartható és átlátható költségvetési politika biztosítása.
A keret számos költségvetési politikai célt tartalmaz, valamint lefekteti az átlátható
jelentéstétel elveit; a keretet a svéd parlament, a Riksdag fogadta el. A keretrendszer a
2000-es évek eleje óta létezik, és az évek során finomodott, részben a témával
kapcsolatos ismétlődő ellenőrzéseink eredményeként.
Megállapításaink
Az ellenőrzés kimutatta, hogy a kormány válságkezelési intézkedései nagy hiányt
eredményeztek, és hogy az államháztartás nettó finanszírozási képességére vonatkozó
többletcél nem érhető el. A célszinttől való átmeneti eltérések stabilizációs politikai
okokból megengedettek, mivel a többletcél egy konjunktúracikluson keresztül
érvényes. A kormány azonban nem terjesztette elő kötelező tervét arra vonatkozóan,
hogyan lehetne középtávon elérni a többletcélt.
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A másik költségvetési politikai cél a központi kormányzati kiadások felső korlátja,
amelynek szintjét a kormány 2020-ra és az azt követő évekre vonatkozóan jelentősen
megemelte. Az ellenőrzés kimutatta, hogy a kormánynak megalapozott indítékai voltak
a 2020-as kiadási plafon emelésére, mivel a világjárvány gyökeresen megváltoztatta a
költségvetési politika feltételeit. A 2021-re és 2022-re vonatkozó, jelentősen megemelt
szintek nem a kormány makrogazdasági előrejelzésein alapultak, illetve nem
kapcsolódtak azokhoz. Ehelyett a rendkívül nagy biztonsági tartalék iránti igény
motiválta őket.
A 2023-ra javasolt kiadási plafon a svéd gazdaság méretéhez viszonyítva visszatért a
normális szintre. Ez korlátozza a kiadások tartós növelésének lehetőségét a válság
alatt, ami azt jelenti, hogy az előző évek szélsőséges különbözetei csak átmeneti
intézkedésekre használhatók fel. Ennek fényében úgy találtuk, hogy a költségvetési
törvényjavaslatban nem került egyértelműen meghatározásra az ideiglenes és állandó
intézkedések kiadási oldali hatóköre.
Következtetésünk
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a költségvetési politikát nagyrészt a
költségvetési politikai keretnek megfelelően alakították ki és jelentették be. A
költségvetési politikai keret támogatást nyújtott a kormánynak abban, hogy a
stabilizációs politikai okokból átmenetileg eltérjen a többletcéltól. Azonban el is tértek
a kerettől: a kormány nem tartotta be a költségvetési törvényt azzal, hogy nem
számolt be arról, hogy milyen módon fog visszatérni a többletcélhoz. Úgy ítéltük meg,
hogy a bizonytalan helyzet nem indokolja a költségvetési törvény rendelkezéseinek
megszegését. Éppen ellenkezőleg, a célszinttől való eltérés éppen a hirtelen
visszaesések idején várható.
Arra a következtetésre jutottunk továbbá, hogy a kormány a 2021-re és 2022-re
vonatkozó kiadási plafont olyan módon emelte meg, amelyet a keret nem támogatott,
és ez azzal a kockázattal járt, hogy kevésbé eredményes kiadási prioritásokat
állapítanak meg. A szintek olyan magasak voltak, hogy veszélybe került a felső határ
mint a többletcélt támogató eszköz funkciója. A helyénvalóbb alternatíva az lett volna,
ha az emelések csak a kormány által ténylegesen követett stabilizációs politikából
eredő szükségletet fedezik, plusz egy tartalékot képeznek a szokatlanul nagy
makrogazdasági bizonytalanságra. Ha a költségvetési politika feltételei ismét drámaian
megváltoznának, a kormánynak mindig lenne lehetősége arra, hogy új kiadási plafonra
vonatkozó javaslatokkal forduljon a Riksdaghoz.

II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények
munkájáról

Azt is javasoltuk, hogy a költségvetés kiadási oldalán az ideiglenes és állandó
intézkedések körét legkésőbb a közelgő 2021. tavaszi költségvetési politikai
törvényjavaslatban tegyék egyértelművé.

89

II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények
munkájáról

90

Kockázatok a költségvetés végrehajtása terén
Portugália
Tribunal de Contas
Az állami erőforrások vészhelyzet-kezelésben való felhasználásának kockázatai
(Covid19)
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.6.1.

Elemzés

A világjárvány
kezdete óta

Link

Mit értékeltünk, és miért?
Ezzel a dokumentummal már a világjárvány nagyon korai szakaszában igyekeztünk
felhívni a figyelmet számos olyan kockázatra, amelyek a pénzügyi irányítás
szempontjából merülnek fel a szükségállapotok során, és amelyeket nem szabad
figyelmen kívül hagyni a Covid19 által okozott egészségügyi, gazdasági, társadalmi és
pénzügyi válságban.
Megállapításaink
Nemcsak a válságkezeléssel és a sürgősségi intézkedésekkel, a sürgősségi és állami
támogatásokkal, az ellenőrzések és az integritás gyengülésével, a közbeszerzéssel és az
információs rendszerekkel kapcsolatos kockázatokat azonosítottuk, hanem a
költségvetési átláthatósággal (a sürgősségi intézkedések költségeinek és hatásainak
mérése tekintetében) és a számviteli kimutatásokkal kapcsolatos kockázatokat is.
A vizsgált szempontok figyelembe vették a vészhelyzetek szokásos jellemzőit, a
nemzetközi ajánlásokat, a már kiadott rendkívüli jogszabályokat, valamint a hasonló
körülmények között már elvégzett ellenőrzések és egyéb kontrollok eredményeit.
Következtetésünk
Felhívtuk valamennyi közpénzekkel gazdálkodó szerv figyelmét arra, hogy tudatában
kell lenniük ezeknek a kockázatoknak, és fontolóra kell venniük a kockázatokat
csökkentő intézkedések meghozatalát, különösen a jogszabályok és rendeletek
egyértelműsége és koherenciája, az intézkedések összehangolt végrehajtására
vonatkozó iránymutatások kiadása, a felügyeleti mechanizmusok létrehozása, a
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felelősségi körök meghatározása és összehangolása, valamint a párhuzamos
támogatások megelőzése tekintetében.
Hangsúlyoztuk a támogatás végrehajtásához szükséges információs rendszerek
megfelelő konfigurálásának, az informatikai biztonsági rendszerek megerősítésének, a
vészhelyzeti válaszintézkedésekben részt vevő személyzet integritása
megbecsülésének és védelmének, valamint az eljárások és intézkedések
átláthatóságának és nyilvánosságra hozatalának fontosságát is, különösen a
támogatások és közbeszerzési szerződések, illetve a vissza nem térítendő támogatások
esetében.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy minden eljárást és döntést dokumentálni kell és alá
kell támasztani, valamint fenn kell tartani az alapvető ellenőrzéseket, így biztosítva a
feladatok szétválasztását, a keresztellenőrzéseket, a teljesítések visszaigazolását, a
készletellenőrzéseket és a fizikai ellenőrzéseket, valamint az előzetes ellenőrzések
helyett az eljárások során vagy azok után végzett ellenőrzéseket.
Hangsúlyoztuk, hogy a felhasznált forrásokról szóló beszámoló, valamint a forrásokkal
kapcsolatos felelősség és elszámoltathatóság magában foglalja a Covid19-intézkedések
végrehajtására irányuló valamennyi tevékenység, az összes kapcsolódó kiadás,
valamint a csökkentett költségvetési bevételek részletes nyilvántartását a hatások
mérése céljából, olyan keretek között, amelyek lehetővé teszik az államháztartásra
gyakorolt hatás és az intézkedések fenntarthatóságának értékelését.
Elemeztük a szóban forgó valamennyi kockázati területet, idéztük a korábbi
ellenőrzések megállapításait, és részletesebb ajánlásokat tettünk minden egyes
érintett területre vonatkozóan.
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Kiemelt terület: Általános válaszlépések a kormányzat
különböző szintjein

56 A válság kiterjedtsége és többdimenziós jellege miatt a kormányoknak minden

szinten (nemzeti és nemzetek alatti szinten) bizonytalan helyzetben kell működniük,
miközben nehéz kompromisszumokat kell kötniük az egészségügyi, gazdasági és
társadalmi szükségletek között. A megelőző és megfékező intézkedésekkel kapcsolatos
döntéshozatal sürgőssége elkerülhetetlenül megnövelte a gazdaságra, a kormányzati
intézkedések hatékonyságára és eredményességére, valamint a korábbi szabályok és
eljárások megsértésére vonatkozó kockázatokat.

57 Románia legfőbb ellenőrző intézménye minden kormányzati szinten ellenőrizte a
közforrásokkal való gazdálkodást, Portugália legfőbb ellenőrző intézménye pedig a
Covid19-intézkedések helyi hatásait vizsgálta.
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Összes kormányzati szint
Románia
Curtea de Conturi a Romaniei
Az állami erőforrásokkal való gazdálkodás a szükségállapot idején
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.8.11.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

március–június

Link

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-világjárvány válságba sodorta a világot. Románia sem volt kivétel, és saját
erőforrásait és tapasztalatait felhasználva igyekezett kezelni a helyzetet.
Tekintettel a járványügyi helyzet alakulására, 2020 márciusában Románia elnöke két
rendeletet adott ki a szükségállapot bevezetéséről és az egész országra történő
kiterjesztéséről. Mindkét rendelet új kötelezettségeket és feladatokat állapított meg
egyes hatóságok és intézmények számára, ami azt eredményezte, hogy a Covid19járvány megelőzése és leküzdése érdekében költségvetési korrekciók révén további
kiadásokra vállaltak kötelezettséget közpénzekből.
Ebben az összefüggésben a román parlament úgy döntött, hogy legkésőbb 60 nappal
a szükségállapot megszűnése után ellenőrizni kell ezen időszak közforrásokkal való
gazdálkodását, és megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó
jelentést kell benyújtani.
Megállapításaink
A Parlament döntése nyomán ki kellett igazítanunk éves munkaprogramunkat.
A plenáris ülés által a 2020. májustól júliusig terjedő időszakra elfogadott ellenőrzési
feladatok ütemtervének megfelelően 949 szabályszerűségi ellenőrzést vettek fel a
programba, és végrehajtották azokat. Ebből 284 feladatra a központi kormányzati
szinten, 665-re pedig helyi önkormányzati szinten került sor.
Az ellenőrzött szervezetek kiválasztása a központi és helyi költségvetésből a
szükségállapot kezelésére elkülönített összegek alapján történt. Voltak köztük olyan
hatóságok, amelyek pénzt kaptak és fontos beszerzéseket hajtottak végre, de
olyanok is, amelyek további felelősségi köröket és feladatokat kaptak.
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A feladatok eredményeként készült különjelentés két fő – egy helyi
önkormányzatokról, illetve egy központi kormányzatról szóló – részből áll.
A jelentés az egyes részekben bemutatja a hatóságok kötelezettségeit és feladatait a
világjárvány megelőzésével és leküzdésével kapcsolatban, valamint az e célra
felhasznált források kezelésével kapcsolatos megállapításokat, olyan területek szerint
csoportosítva, mint az egészségügyi rendszer, a gazdasági támogatás, a
foglalkoztatás és a szociális védelem, valamint a Covid19-világjárvány korlátozására
és kezelésére irányuló általános intézkedések.
A jelentés által felölet időszakban Románia elfogadta a költségvetési bevételeknek a
számos költségvetési intézkedésből és a bevételtermelő gazdasági tevékenységek
visszaeséséből fakadó csökkentését. A gazdasági beavatkozás a termelőtevékenység
megerősítését célzó állami erőforrások mozgósításában, valamint a járvány
leküzdésére és a gazdasági sokk enyhítésére irányuló rendkívüli kiadásokra
vonatkozó kötelezettségvállalásban nyilvánult meg.
Az ellenőrzött kiadások nagyságrendje területenként változott, a főbb
költségkategóriák a következők voltak:
o

a szükségállapot idején a közbeszerzéshez rendelt jogi kötelezettségvállalások –
kb. 209,6 millió euró;

o

orvosi segítségnyújtás / sürgősségi orvosi készletek – kb. 54,43 millió euró;

o

foglalkoztatás és szociális védelem / karantén bevezetése miatt felmerülő
költségek – kb. 754,12 millió euró;

o

helyi önkormányzati költségek – karanténkiadások megtérítése – kb. 26,67 millió
euró.

Az ellenőrzések feltártak néhány szabálytalanságot, amelyek többnyire a jogszabályok
szükségállapot alatti alkalmazásából adódtak. Így:
o

Alkalmanként nem tartották be a közbeszerzési szerződések odaítélésére
vonatkozó elveket (megkülönböztetésmentesség és a gazdasági szereplőkkel
szembeni egyenlő bánásmód, a szerződések odaítélésének átláthatósága stb.).

o

A szükségállapot kezelésére nem dolgoztak ki vagy nem hajtottak végre működési
vagy rendszerszintű eljárásokat.
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o

A konkrét jogszabályokat nem hajtották végre szigorúan, különösen a bérjogok
tekintetében.

o

Néhány esetben a gyógyszerek, orvosi felszerelések és berendezések beszerzése
során a piaci hiány vagy a túl magas piaci árak miatt nem tartották be a
jogszabályi előírásokat, ami a becsültnél magasabb értéken történő beszerzéshez
vezetett.

o

A kiegészítő jogszabályokban előírt különleges helyzetekre nem képeztek
tartalékokat, így ezek a jogszabályban előírtnál kisebbek voltak stb.

o

A sürgős gyógyászati készleteket nem sikerült a közbeszerzésben eredetileg
meghatározott határidőn belül felhalmozni.

Következtetésünk
Kiemeltük, hogy általában véve a Covid19-világjárvány megelőzésére és
ellenőrzésére felhasznált közpénzeket a sürgősségi jogszabályokban meghatározott
céloknak, célkitűzéseknek és hatásköröknek megfelelően kezelték.
A hatóságok általában teljesítették a rájuk bízott feladatokat, hogy megfeleljenek a
szükséghelyzetben hozott rendkívüli intézkedések által támasztott folyamatos
elvárásnak, miközben kötelesek voltak tiszteletben tartani a tevékenységüket
szabályozó jogi keretet. Nem voltak súlyos hibák, bár néhány problémát „menet
közben” kellett megoldani.
A jövőre nézve érdemes elgondolkodni a válságkezelési módszerek fejlesztésén, mint
például:
o

egy olyan nemzeti cselekvési terv kidolgozása, illetve annak bővítése, amely
egyértelműen szabályozza a szükséghelyzetekben végzendő tevékenységeket és a
követendő eljárási lépéseket;

o

a szükséghelyzetekben alkalmazandó közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok
kidolgozása/módosítása/kiterjesztése;

o

szükséghelyzeti intézkedési és finanszírozási eljárások kialakítása a kommunikáció
racionalizálása érdekében;

II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények
munkájáról

o

96

olyan rendszerek kidolgozása és végrehajtása, amelyek célja az alapvető
tevékenységekben közvetlenül részt vevő személyzet motiválása szükséghelyzet,
illetve készenléti helyzet idején.
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Helyi önkormányzatok
Portugália
Tribunal de Contas
A kontinentális Portugália helyi önkormányzati szervei által elfogadott Covid19intézkedések hatása
Közzétéve

Ellenőrzés típusa

Érintett időszak

2020.12.18.

Áttekintés

március–
szeptember

Link

Mit értékeltünk, és miért?
A Covid19-járvány mélyreható gazdasági, társadalmi és pénzügyi hatással volt a
portugál társadalomra és a helyi kormányzati szervekre, különösen az
önkormányzatokra, amelyek fontos szerepet játszottak a válság hatásainak
enyhítésében, mivel a beavatkozás szempontjából a frontvonalban vannak, és kiterjedt
társadalmi-gazdasági hatáskörrel rendelkeznek.
Fontos volt megérteni az önkormányzati beavatkozás hátterét, az érintett pénzügyi
forrásokat és azok felhasználásának módját. Az alábbiakra törekedtünk:
o

azon rendkívüli ideiglenes jogalkotási intézkedések elemzése, amelyek célja, hogy
az önkormányzatok számára lehetővé tegyék a világjárvány társadalmi-gazdasági
hatásainak kezelését, meghatározva, hogy milyen típusú intézkedésekkel
reagálnak mind a lakosság, mind a szociális és gazdasági támogatást nyújtó helyi
szervek szükségleteire;

o

az önkormányzati erőfeszítésekkel járó kiadások számszerűsítése, amelynek során
elemeztük a kiadások eloszlását a kontinentális Portugália területén, valamint
meghatároztuk a kiadások és az esetek előfordulási gyakorisága közötti
kapcsolatot;

o

annak megvizsgálása, hogy az intézkedések hogyan tükröződnek a
közbeszerzésben, elemezve a világjárvány hatásai elleni küzdelemmel kapcsolatos
szerződéseket.

II. RÉSZ. Áttekintés a legfőbb ellenőrző intézmények
munkájáról

98

Megállapításaink
A helyi hatóságok reagálóképességének előmozdítása és garantálása érdekében a
világjárvánnyal összefüggésben rendkívüli ideiglenes pénzügyi intézkedéseket hagytak
jóvá. Ezek közé tartozott az önkormányzati bevételek növelése, az önkormányzati hitelés adósságrendszer rugalmassága, a kiszolgáltatottakat segítő intézkedések elfogadása,
a szociális támogatás és a mentességek.
A nagyobb adóssággal rendelkező és a pénzügyi kiigazítási tervek hatálya alá tartozó
önkormányzatok felfüggeszthették azoknak a szerződéses rendelkezéseknek a
betartását, amelyek korlátozták az adókedvezmények és adómentességek nyújtásának,
a szennyvíz-, víz- és hulladékgazdálkodási ágazatban az árak meghatározásának,
valamint új árak és díjak megállapításának lehetőségét. Komoly társadalmi hatása van
annak, hogy ezeket a kedvezményeket ismét fel tudják ajánlani a polgároknak.
Az önkormányzatok különböző intézkedéseket és terveket hajtottak végre, amelyek
egyrészt a kiadások növekedésével jártak, például a családok és vállalkozások
támogatása, az áruk ingyenes elosztása vagy az ingyenes szolgáltatásnyújtás nyomán,
másrészt a bevételek csökkenését vonták maguk után, például mentességek biztosítása
és a díjak és árak csökkentése miatt.
A legtöbb önkormányzat a honlapján közzéteszi intézkedéseit, de csak kevesen
mutatják be a végrehajtási adatokat. Sokan úgy döntöttek, hogy a világjárvány
társadalmi hatásainak kezelése érdekében növelik az önkormányzati sürgősségi
alapokat, vagy akár kifejezetten a Covid19-járvány hatásaira elkülönített alapokat
hoznak létre.
A célok és kedvezményezettek sokféleségének szemléltetésére íme néhány a
leggyakoribb intézkedések közül:
o

egyéni védőeszközök szétosztása;

o

mentességek és bérletidíj-kedvezmények nyújtása az önkormányzatok által kezelt
lakó- vagy kereskedelmi helyiségek esetében;

o

a víz-, szennyvíz- és hulladékdíjak alóli mentességek és díjcsökkentések;

o

számítógépek és számítástechnikai eszközök kiutalása vagy kölcsönzése a
hallgatóknak;

o

ételek és élelmiszerek szétosztása a diákok és a rászorulók között;

o

Covid19-tesztek biztosítása vagy finanszírozása;
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o

pénzügyi és logisztikai támogatás a magánkézben lévő szociális
segélyszervezeteknek;

o

lelkisegély-vonalak;

o

támogatás gyógyszervásárláshoz;

o

figyelemfelhívó kampányok;

o

a helyi vállalkozások és éttermek támogatása; és

o

a tömegközlekedés használatának támogatása.
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Következtetésünk
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyi hatóságok nagyon fontos szerepet
játszottak a világjárvány hatásainak enyhítését célzó intézkedések végrehajtásában,
többoldalú megközelítést biztosítva a családok, vállalatok és szervezetek számára.
A rendelkezésre álló részleges adatok szerint a kiadások több mint 166 millió eurót
tettek ki 2020 márciusa és szeptember vége között. A költségek magukban foglalták az
áruk és szolgáltatások (különösen az egyéni védőeszközök) beszerzését, a folyó
transzfereket (családok és nonprofit szervezetek támogatása), a személyzeti
költségeket és a termelő eszközök beszerzését. Ebben az időszakban a helyi
önkormányzati szervek 5529 szerződést kötöttek a világjárványhoz kapcsolódó áruk és
szolgáltatások beszerzésére (83,2 millió euró).
Az árubeszerzési szerződések főként orvostechnikai felszerelésekre és készülékekre (pl.
lélegeztetőgépek, Covid19-tesztek és fertőtlenítőszerek), biztonsági és
védőfelszerelésekre (pl. maszkok, védőszemüvegek, kesztyűk), számítógépekre és
számítástechnikai berendezésekre (távmunkához és távoktatáshoz), élelmiszerekre,
valamint tisztító-, fertőtlenítő- és higiéniai anyagokra vonatkoznak. A szolgáltatások
közé tartozik a tesztelés, az ellenőrzés, a takarítás és fertőtlenítés, az étkeztetés, a
szállásadás és számítástechnikai eszközök bérlése.

100

Melléklet. Az Unió legfőbb ellenőrző
intézményei által a Covid19 kapcsán
2020-ban kiadott publikációk teljes
listája
Belgium
A 2020. évi társadalombiztosítási jelentés III. kötete: A Covid19 egészségügyi válság
hatása a társadalombiztosítási bevételekre és kiadásokra. Költségvetési elemzés.
Közzétéve: 2020.9.16.

177. általános jelentés. III. rész: A szövetségi állam általános igazgatásáról szólók
általános beszámoló. Költségvetési elemzés. Közzétéve: 2020.10.28.

A flamand kormány 2020. évi második kiigazított költségvetés-tervezetéhez és a
flamand kormány 2021. évi költségvetéséhez fűzött észrevételek 2. melléklete.
Költségvetési elemzés. Közzétéve: 2020.11.20.

Kormányzati szerződés a Covid19-kontaktkutatás nyomon követésére.
Szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.11.25.

Ciprus
A Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos ajánlatok ellenőrzése. Szabályszerűségi
ellenőrzés. Közzétéve: 2020.10.13.
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Covid19 kapcsán 2020-ban kiadott publikációk
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Lettország
A Covid19-válság és az illetékes hatóságok bejelentései a Covid19-járvány terjedése
korlátozását célzó közbeszerzésekkel és az áruk szabályszerűségi értékelésének
eltéréseivel kapcsolatban. Helyzetelemzési jelentés. Közzétéve: 2020.7.20.

Az egyéni védőeszközök (védőmaszkok és légzőkészülékek) szállítási folyamata az
egészségügyi ágazatban. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.7.20.

A Honvédelmi Minisztérium által létrehozott beszerzési rendszer és a szükséghelyzet
során a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében végrehajtott beszerzések.
Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.8.17.

A Belügyminisztérium számára az egyéni védőeszközök és fertőtlenítőszerek
beszerzésére elkülönített kiegészítő finanszírozás felhasználása.
Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.9.2.

A Hites Közjegyzők Lettországi Tanácsa számára átutalandó, az Igazságügyi
Minisztériumhoz rendelt finanszírozás felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi
ellenőrzés. Közzétéve: 2020.9.11.

A vallási szövetségek (egyházak) papsága és lelkészi szolgálata számára folyósítandó
válsághelyzeti ellátások céljából az Igazságügyi Minisztériumhoz utalt finanszírozás
felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.9.29.

Távtanulás szükséghelyzetben. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve:
2020.9.30.
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A Covid19 terjedésének megfékezésében közvetlenül részt vevő belügyi tisztviselők
jutalmazására szolgáló kiegészítő finanszírozás felhasználása.
Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.10.14.

A Népjóléti Minisztérium számára az egyes eltartott gyermekek után járó
otthonmaradási ellátás és juttatás kifizetése és e kifizetések kiegészítése céljából
elkülönített finanszírozás felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.11.26.

A Népjóléti Minisztérium a szülői támogatások kifizetésének folytatása, a
fogyatékossággal élő gyermek után járó állami családi támogatás egyszeri kiegészítése
és a gyermekgondozási támogatás összegének megemelése céljából elkülönített
finanszírozás felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve:
2020.11.26.

A Pénzügyminisztérium számára a leállási támogatás kifizetése céljából elkülönített
finanszírozás felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve:
2020.11.26.

Az Igazságügyi Minisztérium számára a büntetés-végrehajtási szervezetek
munkavállalóinak folyósított többlettámogatás céljából elkülönített finanszírozás
felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.12.14.

A Covid19-válság következményeinek enyhítését célzó médiatámogatásra szánt,
„Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű állami költségvetési programból származó
pénzeszközök elosztása és felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.12.22.
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Az éves költségvetésben előre nem látható és nem tervezett szükségletekre
kérelmezték-e a „Rendkívüli tartalékalapok” elnevezésű állami költségvetési
programból a kórházakban végrehajtandó javítási munkálatokra nyújtott
finanszírozást? Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.12.22.

A Covid19-válsággal kapcsolatban az elektronikus tömegtájékoztatási eszközökre
elkülönített források felhasználása. Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. 2020.12.22.

Litvánia
Fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációja. Teljesítmény-ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.9.7.

Az oktatásban bekövetkezett változások meghatározzák a tanulók jobb tanulási
eredményeit? Teljesítmény-ellenőrzés. Közzétéve: 2020.9.14.

A Covid19-válság és a szükségállapot-kezelés. Értékelés. Közzétéve: 2020.11.30.

A közúti infrastruktúra kezelése. Teljesítmény-ellenőrzés. Közzétéve: 2020.12.1.

Hollandia
Koronavírus-tesztelés: mi történt tavasszal? Célzott vizsgálat. Közzétéve: 2020.9.23.
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A NOW munkahely-megtartási programmal való visszaélés és a helytelen felhasználás
kockázata. Célzott vizsgálat. Közzétéve: 2020.9.23.

Fókuszban a digitális távmunka. Célzott vizsgálat. Közzétéve: 2020.11.2.

Egyéni támogatás a vállalatoknak a Covid-válság idején. Teljesítmény-ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.11.12.

A Covid-válság: A kezességvállalások és a kölcsönök államháztartási kockázatai.
Pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.11.25.

Németország
A német parlament költségvetési bizottságának címzett tájékoztatók a 2020. évi
pótköltségvetésről. Teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.3.27.

Különjelentés a német parlament költségvetési bizottságának a 2020. évi második
pótköltségvetést tárgyaló nyilvános meghallgatásáról. Teljesítmény- és
szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.6.29.

A német parlament költségvetési bizottságának címzett tanácsadó jelentés a Deutsche
Bahnnak nyújtott tőketámogatásokról („A Deutsche Bahn számára javasolt Covid19támogatások jobb irányításának szükségessége”). Teljesítmény- és szabályszerűségi
ellenőrzés. Közzétéve: 2020.10.5.
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A német parlament költségvetési bizottságának címzett tanácsadó jelentés a Covid19világjárvány által a kötelező egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatásról.
Teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.11.13.

Tanácsadói jelentés a kényszerszabadságolásra nyújtott pénzről: A kormánynak
mérsékelnie kell a csalás kockázatát. A német parlament költségvetési bizottságának
címzett jelentés. Teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve: 2020.11.11.

A német parlament költségvetési bizottságának címzett tanácsadó jelentés a Deutsche
Bahn csoport Covid19-hez kapcsolódó finanszírozási igényeiről és a szövetségi
kormányzás mozgásteréről. Teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzés. Közzétéve:
2020.11.24.

Portugália
Az állami erőforrások szükséghelyzet-kezelésben való felhasználásának kockázatai
(Covid19). Elemzés. Közzétéve: 2020.6.1.

Szükséghelyzeti intézkedések és a költségvetési végrehajtása az első 3 hónapban.
Felülvizsgálat. Közzétéve: 2020.7.16.

A Covid19-válság idején kivételes eljárások hatálya alá tartozó közbeszerzések.
Áttekintés. Közzétéve: 2020.7.21.

Covid19. A nemzeti egészségügyi rendszer tevékenységére és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférésre gyakorolt hatás. Áttekintés. Közzétéve: 2020.10.15.
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A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból
finanszírozott nemzeti műveleti terv végrehajtása (tartalmazza a Covid19-válság által
az e terv keretében nyújtott élelmiszersegélyre gyakorolt hatás elemzését).
Teljesítmény-ellenőrzés. Közzétéve: 2020.10.23.

A kontinentális Portugália helyi önkormányzati szervei által elfogadott Covid19intézkedések hatása. Áttekintés. Közzétéve: 2020.12.18.

Románia
Az állami erőforrásokkal való gazdálkodás a szükséghelyzet idején. Szabályszerűségi
ellenőrzés. Közzétéve: 2020.8.11.

Svédország
A kormány által 2020-ban alkalmazott fiskális politikai keret. Teljesítmény-ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.12.17.

Szlovákia
Az állami anyagi tartalékok kezelése szükséghelyzetben. Teljesítmény-ellenőrzés.
Közzétéve: 2020.12.21.

Európai Számvevőszék
3/2020. sz. vélemény az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra
adott válaszlépésekre történő felhasználására irányuló uniós szabályozásról.
Közzétéve: 2020. április 15.
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4/2020. sz. vélemény a REACT-EU rendeletre és az esb-alapokra vonatkozó közös
rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslatról. Közzétéve: 2020. július 14.

6/2020. sz. vélemény a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. Közzétéve:
2020. szeptember 9.

6/2020. sz. áttekintés: A COVID19-válságra adott uniós gazdaságpolitikai
válaszintézkedések: kockázatok, kihívások és lehetőségek. Közzétéve: 2020.
december 9.
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Rövidítések
ASMR: Állami Anyagi Tartalékok Igazgatósága (Szlovákia)
CRII: Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés
EBB: Európai Beruházási Bank
ECDC: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
EMA: Európai Gyógyszerügynökség
EMM: Elektronikus tömegmédia
Esb-alapok: Európai strukturális és beruházási alapok
ESI: Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz
EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
EUROSAI: A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete
GDP: Bruttó hazai termék
HÉA: Hozzáadottérték-adó
ICU: Intenzív terápiás osztály
IKT: Információs és kommunikációs technológiák
Kkv: Kis- és középvállalkozás
MFF: Többéves pénzügyi keret
NEMMC: Nemzeti Elektronikus Tömegkommunikációs Tanács (Lettország)
NGEU: Next Generation EU
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PEPP: Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program
PPD: Beszerzési és Közbeszerzési Igazgatóság (Ciprus)
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PPE: Egyéni védőeszköz
REACT-EU: Kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás
RRF: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz
SAI: Legfőbb ellenőrző intézmény
SARS: Súlyos akut légzőszervi szindróma
SEK: Svéd korona
SIF: Társadalmi Integrációs Alapítvány (Lettország)
SRS: Állami Adóhivatal (Lettország)
SURE: Szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő támogatás
UNWTO: Az Egyesült Nemzetek Idegenforgalmi Világszervezete
WHO: Egészségügyi Világszervezet
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Glosszárium
Adóhalasztás: Az adókötelezettség megfizetésének engedélyezett elhalasztása egy
későbbi időpontig.
Állami támogatás: Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott közvetlen vagy közvetett
kormányzati támogatás, amely annak számára előnyt jelent versenytársaival szemben.
Automatikus stabilizátor: A költségvetési politika olyan eleme, amely a politikai
döntéshozók közvetlen beavatkozása nélkül ellensúlyozza a gazdasági tevékenység
ingadozásait.
Dezinformáció: Hamis vagy félrevezető információk közlése félrevezetés céljával.
Digitalizáció: A digitális technológia és a digitalizált információ beépítése és
felhasználása felé történő elmozdulás a folyamatok és feladatok egyszerűbbé,
gyorsabbá, hatékonyabbá és/vagy gazdaságosabbá tétele érdekében.
E-egészségügy: Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az
egészségügyi ágazatot érintő funkciók teljes körében.
Egyéni védőeszköz (PPE): Olyan eszközök, mint például az arcmaszk, kesztyű és
szemvédő, amelyeket úgy terveztek, hogy megvédjék viselőjüket az egészségügyi vagy
biztonsági kockázatoktól.
Európai strukturális és beruházási alapok: Az öt fő uniós alap, amelyek mindegyike a
gazdasági fejlődés támogatását célozza Unió-szerte: az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap.
Európai szemeszter: Éves ciklus, amely keretet biztosít az uniós tagállamok
gazdaságpolitikáinak összehangolásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
Horizont 2020: Az Unió kutatási és innovációs programja a 2014–2020-as időszakra.
Kényszerszabadságolás: Ideiglenes kezdeményezés, amely lehetővé teszi a
munkáltatók számára, hogy a munkavállalóknak fizetett bérekhez pénzügyi támogatást
vegyenek igénybe egy olyan időszakban, amikor azok különleges körülmények –
például világjárvány vagy válság – miatt nem tudnak dolgozni.
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Kohéziós politika: Uniós szakpolitika, amelynek célja a régiók és a tagállamok közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a munkahelyteremtés, az üzleti
versenyképesség, a gazdasági növekedés, a fenntartható fejlődés és a határokon
átnyúló és régióközi együttműködés előmozdítása révén.
Közösségi távolságtartás: Olyan intézkedéscsomag, amely minimalizálja egy fertőző
betegség terjedését azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a másokkal
való érintkezést.
Lezárás: Az emberek mozgásának korlátozása egy adott területen belül (otthon, illetve
egy városon, régión vagy országon belül), hogy megakadályozzák vagy lelassítsák egy
fertőző kórokozó terjedését egy világjárvány során.
Pénzügyi támogatás: A pénzügyi nehézségekkel küzdő országoknak nyújtott uniós
pénzügyi támogatás, hogy helyreállítsák makrogazdasági vagy pénzügyi stabilitásukat,
és biztosítsák, hogy képesek legyenek eleget tenni a közszférával vagy a fizetési
mérleggel kapcsolatos kötelezettségeiknek.
Többéves pénzügyi keret: Az Unió kiadási terve, amely (szakpolitikai célkitűzéseken
alapuló) prioritásokat és felső határokat határoz meg, és általában hét évre szól. Ez
biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves uniós
költségvetéseket, az egyes kiadási kategóriák kiadásainak korlátozásával. A jelenlegi
többéves pénzügyi keret a 2021–2027-es időszakot öleli fel.
Világjárvány: Egy fertőző betegség kitörése világszerte vagy egy nagyon nagy
térségben.

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?
Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső
központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu
Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye
igénybe a szolgáltatást
— az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
— a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
— e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?
Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén:
https://europa.eu/european-union/index_hu
Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében:
https://publications.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége,
rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától
(lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).
Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai:
https://eur-lex.europa.eu
Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít
hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.

