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GLOSSZÁRIUM 

A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ága: Hivatalos nevén túlzott hiány esetén 

követendő eljárás (túlzotthiány-eljárás, EDP) – azon tagállamok ellen indítandó 

mechanizmus, amelyek meghaladják a hiányra és adósságra vonatkozó referenciaértékeket. 

Államadósság: Az államháztartási ágazatoknak az év végén névértéken fennálló teljes bruttó 

adóssága az ESA 95 és az ESA 2010 meghatározása szerint. 

Államháztartási adósság: Lásd: Államadósság. 

Az előírt kiigazítások mátrixa: Táblázat, amely előírja, hogy a tagállamoknak – figyelemmel a 

szükséges költségvetési konszolidáció mértékére, ezen belül az államadósság szintjére – éves 

szinten milyen költségvetési kiigazítást kell végrehajtaniuk gazdasági ciklusuk tekintetében. A 

Bizottság először belső használatra készítette el a mátrix egy verzióját, majd 2015 

januárjában közzé is tette annak felülvizsgált változatát. A mátrixot a „Közös álláspont a 

Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról” című dokumentummal, 

2016. február 12-én az ECOFIN Tanács is jóváhagyta. 

Egyszeri és ideiglenes intézkedések: Olyan kormányzati intézkedések, amelyek átmeneti 

költségvetési hatással járnak és nem vezetnek tartós változáshoz a költségvetési helyzetben. 

Lásd még: Strukturális (költségvetési) egyenleg. 

Elsődleges egyenleg/hiány: A kamatfizetésekkel növelt/csökkentett államháztartási 

egyenleg/hiány. 

ESA (ESA 95 és ESA 2010): A nemzeti és regionális számlák európai rendszere az Unió 

nemzetközileg kompatibilis uniós számlarendszere, amely biztosítja az uniós tagállamok és 

régiók gazdaságának módszeres és részletes leírását. Az ellenőrzés alá vont időszak nagy 

részében az ESA 95 rendszer volt érvényben, amelyet 2014 szeptemberében az ESA 2010 

váltott fel, hogy a rendszer jobban tükrözze a modern gazdaságok mérése terén 

bekövetkezett fejleményeket, a módszertani kutatások eredményeit és az aktuális 

felhasználói igényeket. 
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Bár az ESA általánosságban megfelel a vonatkozó ENSZ-rendszer fogalommeghatározásainak, 

számviteli szabályainak és besorolásainak, az uniós gyakorlathoz jobban illeszkedő egyedi 

jellemzőkkel is rendelkezik. 

Európai árfolyam-mechanizmus II (ERM II): Az európai árfolyam-mechanizmust (ERM) azzal 

a céllal hozták létre, hogy a közös valuta, az euró bevezetése előtt stabilizálja a 

devizaárfolyamokat és segítsen a monetáris stabilitás megteremtésében Európában. Miután 

1999. január 1-jén bevezették az eurót, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 

kezdetén az eredeti ERM-et az ERM II váltotta fel. Ennek részeként először is 

visszavonhatatlanul és véglegesen rögzítették az átváltási árfolyamokat, átruházták a 

monetáris politika feletti illetékességet az Európai Központi Bankra, és közös valutaként 

bevezették az eurót. Az ERM II keretet biztosít az eurórendszer (az euróövezet központi 

bankrendszere) és az euró bevezetésére készülő uniós tagállamok közötti árfolyam-politikai 

együttműködés számára. 

Európai Költségvetési Tanács: A Bizottság 2015-ben létrehozott független tanácsadó 

testülete. Fő feladata az uniós költségvetési szabályok végrehajtásának értékelése. 

Európai szemeszter: Az uniós gazdaságpolitika koordinálására szolgáló éves ciklus. A 

szemeszter az alábbi területekre irányul: a Stabilitási és Növekedési Paktumban 

meghatározott költségvetési politikák, a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány megelőzése 

(a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében) és az Európa 2020 

stratégiával összefüggésben megvalósított strukturális reformok. A szemeszter során a 

tagállamoknak címzett országspecifikus ajánlásokat fogalmaznak meg. 

Éves adatsor: Egy adott időpontban több évre szólóan megbecsült, illetve előrejelzett 

adatokból álló adatkészlet. Mivel az idő előrehaladtával változnak az egy adott évre 

vonatkozó előrejelzések, erre az évre (például 2018-ra) a különböző éves (2014-es, 2016-os 

stb.) adatsorok más-más értéket tartalmaznak. 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság: Az EFC – korábbi nevén Monetáris Bizottság – az Európai 

Unió Tanácsának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 134. cikke értelmében 

létrehozott bizottsága. Fő feladata a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) határozatainak 

előkészítése és gazdasági és pénzügyi szempontú megvitatása. 
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Jelentős eltérés esetén követendő eljárás: A Bizottság jelentős eltérés esetén követendő 

eljárást indíthat, amennyiben megállapítja, hogy a strukturális egyenleg és a kiadások 

alakulása nagymértékben eltér a kiigazítási pályától. Az eljárás során a tagállamoknak 

intézkedéseket kell végrehajtaniuk az eltérés megszüntetésére. 

Kiadási referenciaérték: Az államháztartási kiadások nettó növekedésének mértékét az 

adott ország középtávú potenciális gazdasági növekedésének szintjében vagy – attól 

függően, hogy az országnak mennyire sikerült megközelítenie középtávú költségvetési célját 

(MTO) – az alatti összegben maximáló szabály. A kiadási referenciaértékre vonatkozó szabály 

értelmében ha egy ország kiadásainak növekedése meghaladja az ország középtávú 

potenciális gazdasági növekedési ütemét, e többletkiadásoknak megfelelő összegben 

kiegészítő diszkrecionális bevételi intézkedéseket kell tenni. A középtávú költségvetési célt 

kiegészítő kiadási referenciaértéknek az a célja, hogy a nettó kiadások növekedését 

fenntartható keretek között tartsa, elősegítve a középtávú költségvetési cél felé való 

konvergenciát vagy a célnak megfelelő pozíció fenntartását. 

Kibocsátási rés: A tényleges kibocsátás (azaz GDP) és a becsült potenciális kibocsátás 

különbözete egy adott pillanatban. 

Költségvetési egyenleg/hiány: Az államháztartási bevételek és kiadások különbözete. Ha 

negatív értéket vesz fel, rendszerint hiánynak nevezik. (Más néven: államháztartási 

egyenleg/hiány.)  

Költségvetési paktum: A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

irányításról szóló szerződés (TSCG) költségvetésről szóló fejezete. 

Költségvetésiterv-javaslat: Az euróövezeti tagállamok kormányai által az európai gazdasági 

kormányzási szabályok értelmében minden év október 15-éig a Bizottságnak benyújtandó 

dokumentum, amelynek célja e tagállamok költségvetési politikájának koordinációja. 

Középtávú költségvetési cél: A strukturális egyenleg azon szintje, amelynek elérésére az 

egyes tagállamoknak törekedniük kell. A legtöbb tagállam esetében a bruttó hazai termék 

(GDP) –1%-ának felel meg; az euróövezeti tagállamokra (kivéve az alacsony 

adósságrátájúakat) szigorúbb, a GDP 0,5%-ának megfelelő érték vonatkozik. Az egyes 
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tagállamokra alkalmazandó értékeket különféle országspecifikus költségvetési kockázatok 

alapján határozzák meg. 

Magatartási kódex: A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásához iránymutatást 

nyújtó, valamint a stabilitási és konvergenciaprogramok formátumát és tartalmát 

meghatározó szakpolitikai dokumentum. 

Országspecifikus ajánlások: A Bizottság által a tagállamoknak évente nyújtott szakpolitikai 

iránymutatás arról, hogyan tarthatják fenn államháztartásuk rendezett állapotát. A Bizottság 

az ajánlásokat júliusban, az európai szemeszter keretében jóváhagyásra benyújtja a 

Tanácsnak. 

Potenciális GDP: A gazdaság által stabil inflációs ráta mellett egy adott évben 

megtermelhető GDP. Ha a tényleges kibocsátás meghaladja a potenciális szintet, 

kapacitásproblémák jelentkezhetnek és inflációs nyomás alakulhat ki; ha ezzel szemben nem 

éri el azt, az erőforrások kihasználatlanok maradnak és csökken az infláció. A potenciális 

kibocsátás értékét és alakulását folyamatosan újrabecsülik, ami a becsült értékek utólagos 

felülvizsgálatát eredményezheti. A prevenciós ág céljára a Bizottság készíti a potenciális 

kibocsátásra vonatkozó becsléseket egy közös megegyezésen alapuló uniós módszertan 

alapján (a módszertanról további információ itt olvasható: The production function 

methodology for calculating potential growth rates and output gaps (A potenciális 

növekedési ráták és kibocsátási rések kiszámításának termelési függvényen alapuló 

módszertana), European Economy, Economic Papers No. 535, 2014. november). 

QUEST modell: A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN) által a makrogazdasági 

szakpolitikai elemzésekhez és kutatásokhoz használt globális makrogazdasági modell. 

Stabilitási és konvergenciaprogram: A tagállamok által évente benyújtott dokumentum, 

amely bemutatja, hogy a tagállamok milyen szakpolitikák és intézkedések révén törekedtek 

költségvetési politikájuk fenntarthatóságának biztosítására, költségvetési pozíciójuknak a 

középtávú költségvetési célnak megfelelő vagy azt meghaladó értéken való fenntartására, 

illetve az e cél felé való konvergencia biztosítására, és ezzel egyidejűleg milyen célszerű 

adósságcsökkentési intézkedéseket tettek az adósságszabály és a Szerződésben 

meghatározott 60%-os referenciaszint betartása érdekében. 
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Stabilitási és Növekedési Paktum: Minden uniós tagállam számára 1997 óta kötelező (2005-

ben és 2011-ben megreformált) megállapodás, amely a Maastrichti Szerződésben foglalt, a 

tagállamok költségvetési politikájának fenntarthatóságáról szóló rendelkezések 

végrehajtására vonatkozik, és ezt elsősorban a költségvetési hiány és az államadósság 

elfogadható szinten tartásával kívánja elérni. 

Strukturális (költségvetési) egyenleg: A ciklikus hatásoktól, valamint az egyszeri és egyéb 

ideiglenes intézkedések hatásaitól megtisztított tényleges költségvetési egyenleg. A 

strukturális egyenleg a költségvetési egyenlegben jelentkező mögöttes tendenciákat tükrözi 

(lásd még: költségvetési egyenleg/hiány). 

Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és irányításról 

(TSCG): A 2012. január 30-i uniós csúcstalálkozón jóváhagyott és (az Egyesült Királyság és a 

Cseh Köztársaság kivételével) az összes uniós tagállam állam-, illetve kormányfője által 

március 2-án aláírt államközi szerződés. Rendelkezései a gazdaságpolitikák koordinációját és 

konvergenciáját hivatottak biztosítani, illetve egy külön fejezet – az úgynevezett 

költségvetési paktum – foglalkozik az euróövezet költségvetési irányítási keretének 

megerősítésével. 

Túlzott hiány esetén követendő eljárás (túlzotthiány-eljárás): Az Európai Bizottság ajánlása 

alapján a Tanács által egy olyan uniós tagállammal szemben indított eljárás, amelynek 

költségvetési hiánya túllépi az uniós Stabilitási és Növekedési Paktumban előírt felső értéket. 

A több lépésből álló, adott esetben szankciókhoz vezető eljárás célja az adott tagállam 

ösztönzése arra, hogy tartsa korlátok között költségvetési hiányát, ennélfogva alapvető 

szerepet játszik a gazdasági és monetáris unió zökkenőmentes működésében. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Teljesül-e a prevenciós ág fő célkitűzése? 

I. A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) prevenciós ágát azzal a céllal hozták létre, 

hogy megerősítse a költségvetési fegyelmet a tagállamokban. Az Európai Uniónak elsősorban 

azért kell ügyelnie a fegyelem és a stabilitás biztosítására, mert ha egy tagállamban 

költségvetési válság következik be, az más tagállamokban is problémákat okozhat. 

II. A prevenciós ágról szóló – 1997-ben közzétett, majd 2005-ben és 2011-ben módosított 

– 1466/97/EK rendelet jelenlegi formájában azt írja elő, hogy a tagállamoknak 

országspecifikus célok, az úgynevezett középtávú költségvetési célok (MTO) elérésére kell 

törekedniük, és ennek megfelelően kell javítaniuk strukturális egyenlegüket (azaz a ciklikus 

és eseti tényezők figyelembevételével kiigazított államháztartási mérlegüket). A középtávú 

költségvetési célt a legtöbb ország esetében a bruttó hazai termék (GDP) 0,5%-a és –1%-a 

közötti értékben határozzák meg. Ez azt hivatott biztosítani, hogy a tagállamok 

államháztartási hiánya ne lépje túl a Szerződésben meghatározott felső értéket, azaz a GDP 

3%-át. Még ennél is fontosabb célja továbbá annak biztosítása, hogy a nagymértékben 

eladósodott tagállamok adósságrátája észszerű határidőn belül megközelítse a Szerződésben 

a GDP 60%-ában meghatározott felső értéket. 

Az ellenőrzés tárgya 

III. Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság a rendelettel rá ruházott hatáskörét 

kihasználva biztosította-e a prevenciós ágra vonatkozó szabályok megfelelő végrehajtását. 

Amennyiben a prevenciós ágat érinti, foglalkoztunk az SNP prevenciós és korrekciós ága 

közötti összefüggésekkel is. Az ellenőrzött szervezet a Bizottság volt. 

Megállapításaink 

IV. A rendelet észszerű – évi 0,5 GDP-százalékpontos – referenciaértéket ír elő a 

középtávú költségvetési cél felé való éves konvergencia tekintetében. Mindamellett 

eltéréseket is megenged ettől a követelménytől, és a Bizottságot különféle rugalmassági 

rendelkezések megítélésére hatalmazza fel. A prevenciós ág eredményessége ezért 

nagymértékben függ attól, hogy a Bizottság hogyan hajtja végre azt (I. rész). 
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V. A Bizottság által elfogadott végrehajtási szabályok és a bizottsági működési 

határozatok nem biztosítják a rendelet fő célkitűzésének teljesülését – vagyis azt, hogy a 

tagállamok észszerű időn belül elérjék középtávú költségvetési céljukat. (A végrehajtási 

szabályok némelyikét a Bizottság általi közzétételt követően a Tanács is jóváhagyta.)  

VI.  A rugalmasságra vonatkozó végrehajtási szabályokat a rendelet 2005. évi reformja 

vezette be, de hivatalos alkalmazásuk csak 2015-ben, a görögországi recesszió által felvetett 

megfontolásokkal való összecsengésük kapcsán kezdődött meg. Válságidőszakban elviekben 

helyénvaló némi rugalmasság alkalmazása, egyes rendelkezések azonban nem voltak időhöz 

kötve, és – különösen gazdaságilag semleges időszakban való alkalmazás esetén – a 

gyakorlatban túl messzire mentek. A Bizottság által meghatározott szabályok ráadásul nem 

tesznek kellő különbséget a nagymértékben eladósodott és a kevesebb adóssággal 

rendelkező tagállamok között. Ahelyett, hogy a gazdaság élénkülésével párhuzamosan 

szigorította volna a keretet, a Bizottság az új „mérlegelési jogkör” bevezetésével 2017-ben 

tovább gyengítette azt. 

VII. A strukturális reformok kapcsán engedélyezett eltérés többé nem kapcsolódik a 

reformmal összefüggő tényleges költségvetési kiadásokhoz, hanem egyfajta „ösztönző 

eszközként” szolgál. A nyugdíjreform kivételével az összes eltérésre igaz, hogy nem csak 

abban az évben növeli a kiadásokat, amelyre megítélték, hanem a következő években is. 

Mindezen eltérések halmozott hatása azzal az eredménnyel járt, hogy több évvel 

hosszabbodott meg a középtávú költségvetési célok eléréséhez ténylegesen szükséges idő 

(II. rész). 

VIII. A prevenciós ág hitelességét a korrekciós ággal kapcsolatos fejlemények is aláásták. A 

Bizottság úgy véli, hogy a korrekciós ágra vonatkozó követelmények pusztán a ciklikus 

gazdaságélénkülés révén maradéktalanul teljesíthetők, amellett a követelmények 

teljesülését az is elősegíti, hogy a Bizottság rendszeresen javasolja a Tanácsnak, hogy több 

évvel hosszabbítsa meg a túlzotthiány-eljárásból (EDP) való kilépés határidejét. Emiatt a 

túlzotthiány-eljárás alatt álló tagállamoknak nem kell teljesíteniük azokat a – strukturális 

egyenlegük javítására irányuló – követelményeket, amelyeknek meg kellene felelniük, ha a 

prevenciós ághoz tartoznának. 
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IX. Különösen aggályos, hogy a meggyengített SNP-keret számos nagymértékben 

eladósodott tagállam esetében nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a középtávú költségvetési 

cél felé való előrehaladást. Ezek strukturális egyenlege a 2014–2018-as gazdaságélénkülési 

és növekedési időszakban vagy letért a középtávú költségvetési cél felé vezető pályáról, vagy 

annyira lassú ütemben halad afelé, hogy a következő recesszióig távolról sem garantált a 

jelentős javulás. Annak ellenére, hogy a meggyengített keret nem biztosítja a középtávú 

költségvetési célok felé való konvergenciát, a Bizottság úgy döntött, hogy annak betartása 

elengedhetetlen ahhoz, hogy az adósságalapú túlzotthiány-eljárást ne indítsák meg (III. rész). 

X. Ami a technikai szempontokat illeti, olyan hiányosságokat és információhiányokat 

találtunk a tagállamok által benyújtott stabilitási és konvergenciaprogramokban (SKP), 

amelyekről a bizottsági szolgálati munkadokumentumok (SWD) nem tesznek említést. A 

Bizottság ezenfelül nem fejti ki egyértelműen, hogy mennyiben térnek el saját feltevései a 

tagállamokéitól az egyes előrejelzésekben szereplő költségvetési intézkedések tekintetében. 

A bizottsági értékelésekben alkalmazott módszertan ráadásul nincs mindig összhangban a 

rendelettel, és késleltetheti a megelőző figyelmeztetések kiadását (IV. rész). 

XI. Végül megállapítottuk, hogy a Tanács által elfogadott országspecifikus költségvetési 

ajánlások a Bizottság ajánlásain alapulnak és a mögöttes technikai értékelések 

következtetéseit tükrözik. Nem ismertetik azonban kellőképpen a javasolt kiigazítások 

logikáját, sem pedig azt, hogy milyen kockázatokat vethet fel, ha a tagállamok nem teljesítik 

a követelményeket (V. rész). 

Ajánlásaink 

XII. Koordinált módon meg kell erősíteni a keret fontos elemeit. A Bizottságnak először is 

utólagos korrekciók – azaz a következő évekre vonatkozó kiegészítő követelmények – 

bevezetésével kell orvosolnia az előírt kiigazítástól való tartós kumulatív eltérések 

problémáját. Másodszor felül kell vizsgálnia a kiigazításokra vonatkozó követelményeket 

előíró táblázatot (az úgynevezett mátrixot), hogy az biztosítsa a középtávú költségvetési 

célok észszerű határidőn belüli elérését. A nagymértékben eladósodott tagállamok 

tekintetében szigorúbb követelményeket kell előírni. Harmadszor, a rugalmassági 
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rendelkezések hatókörének a reformokhoz és a rendkívüli („szokatlan”) eseményekhez 

kapcsolódó, az adott évben felmerült közvetlen költségekre kell korlátozódnia. 

XIII. Úgy véljük, hogy ezek a változtatások a jelenlegi jogi keret mellett is megvalósíthatók. 

XIV. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a jelenlegi jogi kereten belül hogyan 

biztosíthatná, hogy a prevenciós ág tekintetében előírt strukturális kiigazítási szintet a 

korrekciós ághoz tartozó tagállamok is teljesítsék. 

XV. Frissíteni kell a magatartási kódexet (CoC), hogy a stabilitási és 

konvergenciaprogramok jobb minőségű információkat tartalmazzanak a tervezett 

költségvetési intézkedésekről. A bizottsági dokumentumoknak a rendeletben meghatározott 

kritériumokkal összhangban be kell számolniuk az előrejelzések és az aktuális értékelési 

következtetések közötti minden eltérésről. Az alkalmazott mutatóknak ezenfelül nem szabad 

a több évi adatsorok közül kiválogatott legkedvezőbb adatokon alapulniuk, hanem 

alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a lehető legkorábban figyelmeztessenek a helyzet 

romlására. 

XVI. Az országspecifikus ajánlásoknak egyértelmű és kifejezett kiigazítási követelményeket 

kell előírniuk az ajánlások rendelkező részében, a preambulumnak pedig egyértelműbben ki 

kell fejtenie a kiigazítások mögötti logikát és az azok elmulasztásával járó kockázatokat. 
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BEVEZETÉS 

A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága 

1. A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) többoldalú felügyeleti rendszert hozott létre a 

tagállamok költségvetési politikája felett. A felügyeletet az Európai Bizottság és az Európai 

Unió Tanácsa látja el azzal a céllal, hogy biztosítsák a költségvetési fegyelmet a 

tagállamokban. A felügyeleti rendszer kialakítását az a logika indokolja, hogy egy adott 

tagállam költségvetési politikája a többi tagállamra is kedvezőtlenül hathat. Ez a jelenség 

különös hangsúlyt kap a monetáris unió esetében. A Stabilitási és Növekedési Paktum egy 

prevenciós és egy korrekciós ágból áll1. 

2. A felügyelet koordinálására az európai szemeszter folyamata szolgál, amely keretében a 

tagállamoknak minden tavasszal be kell nyújtaniuk stabilitási és konvergenciaprogramjukat 

(SKP). A Bizottság ezután értékeli a programokat, és az értékelés eredményét bizottsági 

szolgálati munkadokumentumokban (SWD) teszi közzé. A Bizottság ajánlásai alapján a 

Tanács – minden év júniusában – országspecifikus ajánlásokat (CSR) ad ki. Az euróövezeti 

tagállamoknak októberben költségvetésiterv-javaslatot (DBP) is be kell nyújtaniuk, amelyet a 

Bizottság novemberben értékel (lásd: 1. ábra). 

                                                      

1 A Stabilitási és Növekedési Paktum jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés („a 
Szerződés”) 121. és 126. cikke és a hozzá csatolt 12. jegyzőkönyv, az euróövezeti tagállamokra 
vonatkozó külön intézkedések jogalapját pedig a 136. cikk képezi. A prevenciós ágat az 1997. 
július 7-i (2005-ben és 2011-ben módosított) 1466/97/EK tanácsi rendelet hozta létre. 
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1. ábra. A prevenciós ág európai szemeszter keretében történő felügyeleti folyamatának 

lépései 

 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

3. A prevenciós ág fő célkitűzése az 1466/97/EK rendelet szerint annak biztosítása, hogy a 

tagállamok gyors ütemben konvergáljanak egy egyensúlyhoz közeli vagy pozitív költségvetési 

mérleg irányába, hogy ennek köszönhetően a maximum 3%-os engedélyezett 

államháztartási hiány mellett2 meg tudjanak küzdeni a normál ciklikus fluktuációkkal. 2005 

óta költségvetési pozíciójukat illetően a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy 

strukturális egyenlegük3 (SB) a számukra kijelölt országspecifikus középtávú költségvetési cél 

(MTO) felé konvergáljon. A rendelet szerint a középtávú költségvetési céltól való elmaradás 

az euróövezeti és az európai árfolyam-mechanizmus II-ben részt vevő tagállamokban nem 

haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 1%-át. A stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés (TSCG) aláírói kötelezettséget vállaltak arra, hogy legfeljebb a 

GDP-jük 0,5%-ával maradnak el a középtávú költségvetési céltól, kivéve, ha adósságuk nem 

                                                      

2 E határérték meghaladása túlzotthiány-eljárás megindítását vonná maga után, így az adott 
ország átkerülne a korrekciós ágba.  

3 A költségvetési egyenleg és a hiány abszolút értéke megegyezik, de előjelük ellentétes. 3%-os 
hiány –3%-os egyenlegnek felel meg. 
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éri el a GDP 60%-át, mert ebben az esetben továbbra is az 1%-os korlátot tartják szem előtt4. 

A 2. ábra felvázolja a prevenciós ág jelenlegi keretének legfontosabb lépéseit. 

2. ábra. A prevenciós ágra vonatkozó szabályok  

 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      

4 A TSCG-t aláíró 25 országból 22-re (a 19 euróövezeti tagállam, valamint Bulgária, Dánia és 
Románia) vonatkozik kötelező jelleggel a költségvetési paktum. 

Prevenciós ág 
értékelési folyamat

A strukturális
egyenleg

(SB) 
megfelel a középtávú költségvetési 

célnak 
(MTO)?

Megfelel a 
prevenciós ágnak

Két pilléren alapuló 
értékelés

Nem

Igen

1. pillér
Strukturális egyenleg változása  

 ≤ követelmény

2. pillér
Kiadás növekedése ≥ 

kiadási referenciaérték

A tagállam eltér a 
követelményektől, illetve a 
kiadási referenciaértéktől?

Nem Megfelel a 
követelményeknek

Átfogó értékelés

Igen

Jelentős az 
eltérés? Nem

A Bizottság a 
tagállam esetében 
eltérést állapít meg

Igen

A Bizottság a 
tagállam esetében 

jelentős eltérést 
állapít meg

A CSR szükséges 
kiigazításokat 

javasol

 Utólag 
megindítható a 
jelentős eltérés 

esetén követendő 
eljárás
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4. Miután 2007 óta lelassult az uniós gazdaságok növekedése és sok tagállamban 

meredeken megugrott a GDP-arányos államadósság, a prevenciós ág még fontosabbá vált: 

jelentősége immár túlmutat az automatikus stabilizátorok működtetését lehetővé tevő és a 

diszkrecionális anticiklikus költségvetési politikát szolgáló költségvetési keret létrehozása 

iránti igény kielégítésén5. A középtávú költségvetési cél felé való gyors konvergencia 

nélkülözhetetlenné vált a túlzott adósságráták mérsékléséhez. Még a leginkább eladósodott 

tagállamokban is hamarosan csökkenésnek indulna az államadósság aránya, amint sikerülne 

elérniük a középtávú költségvetési céljukat. A Bizottság ezért elismerte, hogy a prevenciós ág 

feltételeinek teljesítése előfeltétele annak, hogy elkerülhető legyen az adósság mértéke 

miatti túlzotthiány-eljárás (EDP) megindítása6. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

5. Ellenőrzésünk elsősorban azt vizsgálta, hogy a Bizottság az európai szemeszter 

keretében ráruházott feladatainak eleget téve eredményesen koordinálta-e a Stabilitási és 

Növekedési Paktum prevenciós ága keretében előírt célok teljesítésére irányuló tagállami 

költségvetési politikákat. 

6. Vizsgálatunk konkrétan a következőkre terjedt ki: 

a) az 1466/97/EK rendeletben annak érdekében előírt célkitűzések és feltételek 

egyértelműsége, hogy a hiánnyal, illetve nagymértékű adóssággal (a GDP 60%-a feletti 

                                                      

5 A költségvetési politika automatikus stabilizátorként működik: recesszió idején lehetővé teszi az 
államháztartási hiány növekedését anélkül, hogy olyan kiegészítő intézkedéseket írna elő, 
amelyek rontanák a strukturális hiányt, növekedési időszakban pedig hasonló módon lehetővé 
teszi az államháztartási hiány csökkenését.  

A diszkrecionális anticiklikus költségvetési politika recesszió idején kiegészítő intézkedésekkel 
törekszik a gazdaság stimulálására, ami a strukturális hiány növekedését (azaz a strukturális 
egyenleg csökkenését) okozza. Fellendülés idején az anticiklikus költségvetési politika a 
gazdaság „lehűtésére” és a strukturális hiány csökkentésére (azaz a strukturális egyenleg 
javítására) törekszik. Ellentéte a prociklikus politika.  

6 Lásd például: a Szerződés 126. cikkének (3) bekezdése szerinti jelentés Olaszországról. Európai 
Bizottság, 2016, Brüsszel. COM(2017) 106 final, 2017.2.22. 
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érték) rendelkező tagállamok gyors ütemben haladjanak középtávú költségvetési céljuk 

megvalósítása felé (I. rész); 

b) a rendelet Bizottság általi végrehajtása, annak szabályszerűsége, illetve a működési 

határozatok eredményessége a prevenciós ágra vonatkozó szabályok tekintetében (II. 

rész); 

c) a középtávú költségvetési célok teljesítése felé tett átfogó előrehaladás mértéke, 

különösen a jelentős mértékű adósságot felhalmozott tagállamok esetében (III. rész); 

d) a Bizottság azt biztosító munkája, hogy átfogó és megfelelő stabilitási és 

konvergenciaprogramok kerüljenek benyújtásra; a stabilitási és konvergenciaprogramok 

elfogadhatóságának, illetve a rendeletekkel és a stabilitási és konvergenciaprogramokra 

vonatkozó magatartási kódexszel (CoC) való összhangjának bizottsági értékelése; a 

Bizottság szolgálati munkadokumentumainak és más kapcsolódó országértékeléseinek 

(például az euróövezeti tagállamokra vonatkozó, ősszel benyújtott költségvetésiterv-

javaslatok) minősége abban a tekintetben, hogy gyorsan és következetesen 

beszámolnak-e a legfontosabb kockázatokról és a megfelelő szakpolitikai 

válaszlépésekről (IV. rész); 

e) az országspecifikus ajánlások alapja és relevanciája, valamint monitoringja és 

végrehajtási szintje (V. rész). 

7. Értékeltük, hogy a Bizottság eredményesen hajtotta-e végre a prevenciós ágra 

vonatkozó szabályokat a 2011 és 2016 közötti időszakban (beleértve a 2017. tavaszi 

bizottsági szolgálati munkadokumentumok 2016-hoz viszonyított elemzését is), és számba 

vettük a legfontosabb 2017-es és 2018-as fejleményeket. 

8. Egy hat tagállamból (Ausztria, Belgium, Finnország, Magyarország, Olaszország és 

Hollandia) álló mintán részletesen is megvizsgáltuk a prevenciós ág működését. Néhány 

szempont elemzése során azonban más tagállamokat is figyelembe vettünk. A hat 

kiválasztott tagállam közül öt az euróövezethez tartozik, egy pedig nem. Az ellenőrzés 

hatóköréből kizártuk a hasonló ellenőrzések során korábban már vizsgált tagállamokat 
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(Olaszország kivételével7), és a fennmaradó tagállamok közül azokat választottuk ki, amelyek 

a legmagasabb szintű és legtartósabb strukturális hiánnyal (államháztartási hiánnyal és 

államadóssággal) rendelkeztek, a legrégebb óta álltak túlzotthiány-eljárás alatt, illetve a 

legtávolabb álltak középtávú költségvetési céljuk elérésétől (lásd: I. melléklet). 

9. Ellenőrzési kritériumaink a következőkön alapultak: 

a) a jogi keret követelményei, különös tekintettel az európai szemeszterhez kapcsolódó 

1466/97/EK rendeletre; 

b) a stabilitási és konvergenciaprogramok tartalmára vonatkozó magatartási kódex; 

c) a tagállamoknak kiadott vagy belső használatra a Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 

Főigazgatósága (DG ECFIN) munkatársainak rendelkezésére bocsátott bizottsági 

szabályok és eljárások, például vademecumok és egyéb iránymutatások; 

d) uniós intézmények és más nemzetközi szervezetek [elsősorban a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai 

Központi Bank (EKB)] által kiadott vagy a bevált gyakorlatokat feltérképező kutatások 

eredményeként létrejött dokumentumok. 

10. Felkerestük a DG ECFIN-t, amelynek munkatársai ismertették a szabályzatokat, a 

különböző működési határozatok mögötti logikát, valamint a tagállamok költségvetési 

terveinek értékelése és végül az országspecifikus ajánlások kidolgozása során alkalmazott 

belső folyamatokat. 

11. Interjút készítettünk a DG ECFIN-nek a mintában szereplő hat tagállamért felelős 

országreferenseivel is, és áttekintettünk több bizottsági dokumentumot (részben nyilvános 

szövegeket, részben belső feljegyzéseket). Ezenfelül tájékozódó látogatást tettünk a 

mintában szereplő hat tagállamban, ahol találkoztunk a pénzügyi, illetve gazdasági 

                                                      

7 Olaszország esetében 2013 júniusában zárult le a túlzotthiány-eljárás, az ez előtti időszakot 
részben már tárgyalta a túlzotthiány-eljárásról szóló számvevőszéki jelentés. Az országot 
részben az Unióban végbemenő makrogazdasági fejlemények szempontjából való fontossága 
miatt, részben pedig amiatt vettük be a mintába, mert a prevenciós ágban rendkívüli mértékben 
alkalmazza a rugalmassági rendelkezéseket. 
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minisztériumok bizottsági kapcsolattartóival, a költségvetési tanácsok képviselőivel és az 

uniós képviseletek európai szemeszterrel foglalkozó tisztviselőivel. 

12. Tanácsadói panelt szerveztünk tudományos és kutatóintézeteknél, illetve agytrösztöknél 

dolgozó független szakértők részvételével, és meghívtuk néhány tagállam költségvetési 

tanácsát egy belső szemináriumra, ahol megoszthatták velünk a kerettel és a tagállamokban 

megfigyelt fejleményekkel kapcsolatos nézeteiket. 

13. Elemző teszteket végeztünk a Bizottság által használt szabályszerűség-ellenőrzési 

modelleken. Ellenőriztük, hogy a modelleket úgy alakították-e ki, hogy tükrözzék a 

rendeletekben előírt feltételeket, és hogy azok pontosak, valamint a különböző tagállamok 

tekintetében és az idők során következetesek voltak-e. 

14. Teszteltük továbbá bizonyos operatív megközelítések hatását: ehhez összehasonlítottuk 

a végeredményeket egyes alternatív értelmezések szimulációival, és megismételtünk az 

országreferensek által elvégzett különféle elemzéseket, áttekintve a tagállami stabilitási és 

konvergenciaprogramokat, a bizottsági szolgálati munkadokumentumokat, belső 

feljegyzéseket és egyéb rendelkezésre álló információkat annak meghatározása érdekében, 

hogy a Bizottság egyes észrevételei és ajánlásai valóban szilárd alapokon nyugodtak-e. 

ÉSZREVÉTELEK 

I. rész. A rendelet megfelelő ütemet írt elő a középtávú költségvetési cél felé való 

konvergencia számára, de félreértelmezhető rendelkezéseket is tartalmazott 

15. A középtávú költségvetési célok felé való konvergencia felgyorsítása érdekében a 

rendelet a GDP 0,5%-ának megfelelő átlagos éves strukturálisegyenleg-kiigazítási 

referenciaértéket ír elő viszonyítási alapként, illetve ennél magasabb referenciaértékről 

rendelkezett azon tagállamok esetében, amelyek adóssága meghaladja a GDP 60%-át8. 

                                                      

8 Az 1466/97/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, valamint 9. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdése. 
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16. A rendelet – kissé ellentmondásos módon – viszonylag nagy eltérési lehetőséget 

engedélyez a referenciaértéktől, mielőtt egy tagállamot szabálytalannak nyilvánítana. Az 

előrejelzések és a költségvetés-végrehajtás bizonytalanságaira tekintettel helyénvaló lehet 

némi eltérési mozgástér biztosítása. A rendelet azonban jelentős eltérést tesz lehetővé: egy 

adott éven belül az eltérés a referenciaértékkel azonos mértékű, azaz 0,5% lehet. Két évet 

tekintve az eltérés összességében szintén a GDP 0,5%-át (azaz évente átlagosan 0,25%-át) 

érheti el. Ez a viszonylag jelentős megengedett eltérési lehetőség kérdéseket vetett fel a 

tagállamokkal szembeni tulajdonképpeni elvárások kapcsán. Ennél is fontosabb, hogy a 

rendelet nem állapít meg egyértelműen összesített határértéket a többéves eltérések 

tekintetében, amit úgy is lehet értelmezni, hogy állandósulhat a 0,25%-nál valamivel 

kevesebb eltérés9. Ez jelentősen befolyásolja azt, hogy az adott tagállamnak mennyi időbe 

telik a középtávú költségvetési céljának elérése, így hatással van a prevenciós ág 

eredményességére. 

17. A rendelet ezenkívül tartalmaz egy sor olyan feltételt és rugalmas alkalmazási 

lehetőséget, amelyek – a Bizottság általi végrehajtás módjától függően – szintén hatást 

gyakorolhatnak a prevenciós ág eredményességére. 

18. A rendelet bevezeti a strukturális egyenleg ciklusfüggő kiigazításának koncepcióját, bár 

azt sugallja, hogy gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban továbbra is szükség lehet némi 

kiigazításra. Előírja, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe kell vennie, „hogy a 

gazdaságilag kedvező időszakokban a kiigazító erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg 

gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek”10. 

19. A rendelet ezenfelül „költségvetési mozgásteret” biztosít, „figyelembe véve különösen 

az állami beruházások szükségességét”11. 

                                                      

9 Lásd az Európai Költségvetési Tanács (Brüsszel) hasonló észrevételeit annak 2017-es éves 
jelentése 5.1.3. szakaszában (55. o.). 

10 Az 1466/97/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, valamint 9. cikke (1) 
bekezdésének második albekezdése. 

11 Uo., a 2a. cikk első albekezdése. 
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20. A rendelet rugalmasságot biztosít, amennyiben arra kötelezi a Tanácsot és a Bizottságot, 

hogy figyelembe vegye „azon jelentős strukturális reformok végrehajtását, amelyek, többek 

között a potenciális fenntartható növekedés fokozása révén, közvetlen hosszú távú pozitív 

költségvetési hatásokat eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú 

fenntarthatóságára igazolhatóan hatással vannak”12. E rugalmasság kihasználása érdekében 

a tagállamoknak stabilitási és konvergenciaprogramjuk részeként be kell nyújtaniuk „a 

közvetlen, hosszú távú pozitív költségvetési hatásokat [...] eredményező jelentős strukturális 

reformok átfogó költség-haszon elemzését”13. A rugalmassági kérelmek teljesítésének 

feltétele, hogy a tagállam betartsa a 3%-os referenciaértékre vonatkozó biztonsági 

tartományt, illetve hogy „a program időtartama alatt” várhatóan visszatérjen a középtávú 

költségvetési célkitűzéshez14. A stabilitási és konvergenciaprogram programozási időszaka 

rendszerint négy év, néhány ország esetében öt év. 

21. A rendelet kifejezetten engedélyezi a nyugdíjreformok közvetlen többletköltségei miatti 

eltéréseket15. A megengedett eltérésnek szigorúan a reform bevezetésének első évében 

felmerülő költségvetési kiadásokhoz, illetve a további években felmerülő esetleges éves 

többletköltségekhez kell kapcsolódnia. Tekintettel arra, hogy a nyugdíjreformok hosszú 

távon kedvező hatást gyakorolnak a költségvetési fenntarthatóságra, ez a rendelkezés nem 

csökkenti a rendelet eredményességét. 

22. Végül a rendelet rendelkezik az olyan, „az érintett tagállam által nem befolyásolható 

szokatlan eseményből” eredő eltérésekről, „amely jelentős hatással van az államháztartás 

pénzügyi helyzetére, vagy pedig az euróövezetet vagy az Unió egészét érintő súlyos 

gazdasági visszaesés esetén, azzal a feltétellel, hogy ez nem veszélyezteti az államháztartás 

középtávú fenntarthatóságát”. 

                                                      

12 Uo., az 5. cikk (1) bekezdése és a 9. cikk (1) bekezdése. 

13 Uo., a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja és a 8. cikk (2) bekezdésének c) pontja. 

14 Uo., az 5. cikk (1) bekezdésének, illetve a 9. cikk (1) bekezdésének 10. albekezdése. 

15 Uo., az 5. cikk (1) bekezdése és a 9. cikk (1) bekezdése. 
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23. Míg a rendelet az alapkövetelményeket a költségvetési és a strukturális egyenleg 

javulásában határozza meg, a 2011-es reformok ezenfelül egy kiadási referenciaértéket (EB) 

is bevezettek. Ez azt írja elő, hogy a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott éves kiadásnövekedés16 nem lépheti túl a potenciális GDP-növekedés 

középtávú mértékét, kivéve ha a túllépést diszkrecionális bevételi intézkedésekkel 

ellensúlyozzák. Ezenfelül ha a tagállam nem érte el középtávú költségvetési célját, a 

strukturális egyenleg előirányzott javulásának teljesítése érdekében az éves 

kiadásnövekedés nem érheti el a potenciális GDP-növekedés középtávú mértékét. 

24. Míg a két referenciaérték (a kiadási referenciaérték és a strukturális egyenlegre 

vonatkozó referenciaérték) elméletben azonos eredményt mutathat, az eltérő 

szabályszerűségi eredményeket olyan különbségek indokolhatják, mint például a strukturális 

egyenlegtől eltérő potenciális növekedési arány alkalmazása vagy a kamatkiadások kizárása. 

A kiadási szabály mindamellett több szempontból is előnyös az utólagos 

teljesítményértékelés során17. 

II. rész. A Bizottság gyakran élt mérlegelési jogkörével, de nem összpontosított a fő 

célkitűzésre 

A ciklikusan kiigazított követelmények, valamint az eltérési és mérlegelési mozgástér 

kombinációja nem biztosítja a kiigazítási referenciaérték elérését 

25. A kiigazítások aszerinti besorolása érdekében, hogy a gazdaság az adott pillanatban a 

gazdasági ciklus mely szakaszában van (a rendelet ezeket „gazdaságilag kedvezőtlen 

időszakokként”, illetve „gazdaságilag kedvező időszakokként” nevesíti), a Bizottság 2015-ben 

közzétette az előírt kiigazítások mátrixát (a továbbiakban: „mátrix”), amely kötelező jelleggel 

                                                      

16 „Az összesített kiadásokba nem számíthatók bele sem a kamatkiadások, sem az uniós 
programokra fordított azon kiadások, amelyeket teljes mértékben ellentételeznek az uniós 
alapokból származó bevételek, sem pedig a munkanélküli segéllyel kapcsolatos kiadásokban a 
nem diszkrecionális változások.” 

17 A kiadási referenciaértékre való összpontosítás nagyobb hangsúlyt helyez a kormány által 
közvetlenül kontrollált szakpolitikai ösztönzőkre, ezenfelül kiszámíthatóbb, mint a 
strukturálisegyenleg-mutató. 



 26 

 

előírta a szükséges kiigazításokat (lásd: 3. ábra). A gazdaságilag kedvező vagy kedvezőtlen 

időszakok megkülönböztetésének fő kritériuma a kibocsátási rés (OG), amely alapján öt 

kategória használatos: rendkívül kedvezőtlen, igen kedvezőtlen, kedvezőtlen, semleges és 

kedvező időszak. A mátrix a „gazdaságilag rendkívül kedvezőtlen” időszakok tekintetében 

nem rendelkezik kiigazításról (ilyen fogalom egyébként a rendeletben nem szerepel). A GDP 

60%-át el nem érő adóssággal rendelkező tagállamok „gazdaságilag igen kedvezőtlen” 

időszakokban sem kötelesek kiigazítást végrehajtani, sőt hacsak nem növekednek a 

potenciális növekedést meghaladó ütemben, még a „gazdaságilag kedvezőtlen” 

időszakokban sem. Bár a rendelet ezt nem írja elő, a Bizottság később a Gazdasági és 

Pénzügyi Tanácson (ECOFIN) keresztül a tagállamok körében is megegyezést ért el a mátrix 

kapcsán18 (csakúgy, mint az egyéb rugalmassági rendelkezések kapcsán – lásd alább). 

                                                      

18 Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról. Az EU 
ECOFIN Tanácsa, 14345/15, Brüsszel, 2015. november 30., 8. o.; A Tanács ülésének eredményei. 
A Tanács 3445. ülése (Gazdasági és Pénzügyek), Brüsszel, 2016. február 12. 
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3. ábra. Mátrix a középtávú költségvetési cél felé vezető éves költségvetési kiigazítás 

meghatározásához a Paktum prevenciós ágában 

 

Forrás: COM(2015) 12 final, 2. melléklet. 

26. A negatív növekedési aránnyal és –4% alatti kibocsátási réssel jellemzett időszakokban a 

mátrix a „nulla százalékos kiigazítás” helyett a „kiigazítás nem szükséges” kifejezést 

használja. Ez arra engedhet következtetni, hogy azért használtak eltérő kifejezéseket, hogy 

erős recesszió idején lehetővé tegyék a strukturális egyenleg csökkenését, bár a Bizottság 

ellenőrzésünk során kijelentette, hogy mindkét esetben nulla százalékos kiigazítást írnak 

elő19. A gazdaságilag kedvezőtlen időszakok több különböző kategóriára osztása arra 

                                                      

19 A szabályoktól és azok értelmezésétől függetlenül recesszió idején igen nehéz megakadályozni a 
strukturális egyenleg romlását. A 2000-es viszonylag kismértékű gazdasági visszaesés során 
például az euróövezeti országokban 2000 és 2002 között átlagosan 1,2 GDP-százalékponttal 
csökkent a strukturális egyenleg. A nagy recesszió alatt 2007 és 2010 között 2,5 GDP-
százalékponttal estek vissza a strukturális egyenlegek (az IMF adatai alapján – Világgazdasági 
kilátások, 2017. október). 
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nincsen fenntarthatósági 

kockázat

60% feletti államadósság vagy 
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0 0,25
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–3 ≤ kibocsátási
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0, ha a növekedés nem éri el a 
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≥ 0,75, ha a növekedés a 
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Kiigazítás nem szükséges
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* minden adat GDP-százalékpontban
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vezethető vissza, hogy a mátrixot súlyos recesszió idején vezették be, ami hatással lehetett a 

paraméterek értékére is. 

27. A Bizottság kismértékben és következetlenül bár, de különbséget tett a magasabb (a 

60%-os küszöböt meghaladó) adósságrátával rendelkező országoknak, illetve a többi 

országnak előírt kiigazítási követelmények között. Az előbbiekre gazdaságilag kedvezőtlen és 

kedvező időkben negyed százalékponttal magasabb követelmények vonatkoznak, semleges 

időkben azonban meglepő módon nem. Utóbbi esetre nézve a Bizottság mindössze arról 

rendelkezett, hogy a követelménynek meg kell haladnia a GDP 0,5%-át. A 2016-os 

vademecum kifejti, hogy „a GDP 0,5%-át meghaladó” érték alatt „konvencionálisan legalább 

a GDP 0,6%-át értik”20. Míg gazdaságilag semleges időszakokban a GDP 0,6%-ának megfelelő 

kiigazítás alkalmazandó, arra nézve nem találtunk bizonyítékot, hogy a magasabb 

adósságszintű tagállamokra semleges időkben ennél magasabb követelmény vonatkozna. 

28. A mátrix aszerint is megkülönböztetést tesz, hogy a növekedés üteme meghaladja-e a 

potenciális értéket. Ez azonban nem következetes, mivel a gazdaságilag kedvezőtlen és 

kedvező időszakokban a követelmények negyed százalékponttal magasabbak, ha a 

növekedés meghaladja a potenciális értéket, a semleges időszakokra nézve azonban az 

alacsony adósságszintű országokra nem vonatkozik ilyen kiegészítő kiigazítás, a magas 

adósságszintű országok tekintetében pedig nem is esik említés erről a kérdésről. Bár gyors 

(azaz az átlagosnál vagy a potenciálisnál gyorsabb ütemű) növekedés mellett elvileg 

könnyebb reformokat végrehajtani, a Bizottság azzal érvelt, hogy figyelembe vették a 

jelentősebb kiigazítások megvalósíthatóságát, beleértve azok politikai életképességét is (lásd 

még: 50. bekezdés). 

29. A Bizottság a mátrix értékeinek megállapítása előtt nem elemezte, hogy az előírt 

paraméterek – a rendeletben meghatározott „jelentős eltérés” mellett – biztosítani tudják-e, 

hogy a tagállamok észszerű időn belül megvalósítsák középtávú költségvetési céljukat. A 

mátrix kidolgozásakor nem végezték el annak szimulációját, hogy értékei észszerű 

makrogazdasági feltevések mellett észszerű határidőn belül lehetővé tennék-e az átlag 0,5 

                                                      

20 A Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló 2016. évi vademecum 5. bekezdése, 1.6. 
szövegdoboz (38. o.). 
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GDP-százalékpontos javulást. A kézenfekvő elemzések közül egyedül a kibocsátási rések 

eloszlásának elemzését végezték el, de ott sem vizsgálták, hogy az milyen 

következményekkel jár a középtávú költségvetési cél elérését illetően. 

30. Az Európai Költségvetési Tanács arra figyelmeztetett, hogy mivel a rendelet nem 

korlátozza az eltérések halmozását, a tagállamoknak érdekükben állt módszeresen eltérni a 

középtávú költségvetési cél felé való előírt kiigazítástól, sőt néhány tagállam szándékosan így 

járhatott el a megengedett mozgástéren belül21. 

31. Tovább gyengítette a keretet, hogy a Bizottság 2017 májusában mérlegelési jogkört, 

más néven mérlegelési tartományt vezetett be22. Bejelentette, hogy ezt a mozgásteret 

azokban az esetekben kívánja alkalmazni, ahol egy nagyobb költségvetési kiigazítás 

különösen jelentős hatással járna a növekedésre és a foglalkoztatásra23. 

32. Az Olaszországnak címzett országspecifikus ajánlástervezetében a Bizottság 2017 

májusában kijelentette, hogy legalább „a GDP 0,6%-ának megfelelő” kiigazítás szükséges, ám 

aztán hozzáfűzte: „Amint azt az országspecifikus ajánlásokat kísérő bizottsági közlemény is 

nyomatékosítja, a 2018-as költségvetésiterv-javaslat, majd azt követően a 2018-as 

költségvetés alakulásának értékelése során megfelelően figyelembe kell venni a folyamatban 

lévő fellendülés megerősítéséhez és az olasz államháztartás fenntarthatóságának 

biztosításához egyaránt hozzájáruló költségvetési irányvonal megvalósítására vonatkozó célt. 

Ebben az összefüggésben a Bizottság – Olaszország konjunkturális helyzetét figyelembe véve 

– élni kíván releváns mérlegelési jogkörével.”24 

                                                      

21 Lásd: az Európai Költségvetési Tanács 2017-es éves jelentése, 55. o. 

22 COM(2017) 500 final: „2017. évi európai szemeszter: országspecifikus ajánlások.” 

23 2017-es éves jelentésében az Európai Költségvetési Tanács erről így nyilatkozott: „Míg kívánatos 
némi rugalmasság, egyre inkább az a véleményünk, hogy a stabilitási és konvergenciaprogram 
egyre számosabb rugalmassági rendelkezése nem eléggé átlátható, és hogy azokat 
alkalmanként eseti alapon, többek között politikai megfontolásból határozzák meg.” 

24 COM(2017) 511 final. 
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33. A Bizottság ezzel előzetesen bejelentette, hogy az országspecifikus ajánlásokban előírt 

kiigazítástól való jelentős eltérés nem feltétlenül vonna maga után szabálytalanként való 

értékelést, ami gyengíti az előírt követelmény relevanciáját és hitelességét. 

34. A Bizottság az év későbbi szakaszában ennek az új rugalmassági formának a bővebb 

magyarázata keretében kifejtette, hogy a stabilitási és konvergenciaprogramnak való 

megfelelőség értékelése során bizonyos fokú mérlegelési jogkört alkalmazhat25. Ezért még 

ha egy tagállam jelentősen el is tér a szükséges kiigazítástól, a Bizottság „végül úgy dönthet”, 

hogy nem indokolt a jelentős eltérés esetén követendő eljárás alkalmazása. A Bizottság ezzel 

kapcsolatban az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésére hivatkozik, és kijelenti, 

hogy bár az átfogó értékelés pontos mennyiségi kritériumokon alapul, nem korlátozódik 

azokra, így a Bizottság más elemeket is figyelembe vehet. 

35. A költségvetésiterv-javaslatok 2018-as bizottsági átfogó értékelési jelentésében további 

magyarázat is megjelent a kiegészítő rugalmassági formák alkalmazásáról. Ott azzal 

indokolják, hogy a gazdaság élénkülése még törékenynek tűnik vagy hogy azt 

megbéníthatnák a túl szigorú költségvetési megszorítások. A dokumentum kijelenti, hogy a 

60% feletti GDP-arányos államadóssággal rendelkező tagállamoknak „észszerű mértékű 

költségvetési kiigazítást” kell biztosítaniuk, amely a Bizottság szerint körülbelül a mátrixban 

előírt követelmény fele. Ugyanezen jelentés szerint ez az észszerű mértékű kiigazítás jelenti 

az adósságalapú túlzotthiány-eljárás elkerülésének legfontosabb kritériumát. 

36. Meg kell jegyezni, hogy a követelmények legutóbbi enyhítésére olyan időszakban került 

sor, amelyben az uniós és euróövezeti gazdaság négy éve folyamatosan nőtt, mégpedig a 

potenciális kibocsátásnál gyorsabb ütemben. A Bizottság egy esetben azzal indokolta a 

szükséges kiigazítás mértékének csökkentését, hogy értékelése szerint a gazdasági 

növekedés nem elég szilárd, azonban nem vette figyelembe, hogy az elmúlt négy évben 

(2015–2018) a növekedés – bár lassúnak tűnhet – a becslések szerint egy százalékponttal 

meghaladta a potenciális növekedési rátát. 

                                                      

25 COM(2017) 800 final: „2018. évi költségvetésiterv-javaslatok: Átfogó értékelés.” 
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A rugalmassági rendelkezések Bizottság általi végrehajtása – amelyről később a 

tagállamokkal is megállapodott – hosszú késedelmekhez vezet a középtávú költségvetési 

célok elérésében, és lehetővé teszi a nem kapcsolódó kiadások növekedését 

37. 2015-ben a Bizottság amellett foglalt állást, hogy a strukturális reformra vonatkozó 

rendelkezés kapcsán a GDP 0,5%-ának megfelelő korlátozást kell alkalmazni, a beruházási 

rendelkezésre azonban nem kell előírni határértéket26. Az ECOFIN27 később – a Bizottsággal 

egyetértésben – együttesen a GDP 0,75%-ának megfelelő korlátozást írt elő a strukturális 

reformra és a beruházásokra vonatkozó eltérések kapcsán, ameddig az adott tagállam el 

nem éri középtávú költségvetési célját. Nem írtak elő határértéket a nyugdíjreform-

rendelkezés kapcsán (amely azonban a tényleges költségekre korlátozódik). A rendkívüli 

eseményekre irányuló rendelkezésre sem vonatkozik ilyen korlátozás. 

38. A beruházási rendelkezést csak olyan költségvetési évben lehet alkalmazni, amikor a 

GDP növekedése negatív, vagy a kibocsátási rés negatív értéke meghaladja a GDP 1,5%-át. 

Ilyen korlátozás nem érvényes sem a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezésekre 

(beleértve a nyugdíjreform-rendelkezést), sem a rendkívüli eseményekre vonatkozó 

rendelkezésekre. 

39. A beruházásokra és a strukturális reformokra csak akkor ítélhető meg eltérés, ha a 

tagállam strukturális egyenlege legfeljebb 1,5 GDP-százalékponttal marad el a középtávú 

költségvetési céltól. Ez a korlátozás nem vonatkozik sem a nyugdíjreform-rendelkezésre, sem 

a rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezésre. 

40. Az 1. táblázat áttekintést nyújt a 2013–2017-ben jóváhagyott összes rugalmassági 

rendelkezésről. 

                                                      

26 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak: „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság 
legjobb kihasználása”. COM(2015) 12 final, Strasbourg, 2015.1.13. 

27 Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról. Az EU 
ECOFIN Tanácsa, 14345/15, Brüsszel, 2015. november 30., 8. o.  
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1. táblázat. A rugalmassági rendelkezések értelmében 2013 és 2017 között jóváhagyott 

eltérések a GDP százalékában 

 

Forrás: Európai Bizottság. 

A beruházási rendelkezés alkalmazása 

41. 2015 januárjában a Bizottság úgy foglalt állást28, hogy a beruházási rendelkezés szerinti 

eltérés akkor engedélyezhető, ha a tagállamok nemzeti forrásokból beruházásokat terveznek 

a támogatható, növekedést serkentő uniós programokba29. A nominális kiadásokat ebben az 

esetben a GDP százalékában számítanák ki, a kiigazítási követelményt pedig a GDP 

ugyanannyi százalékával csökkentenék. Mindehhez az a feltétel társult, hogy nem 

csökkenhet az adott évben bruttó állóeszköz-felhalmozásra fordított források euróban 

meghatározott értéke. Ezt később a „Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által 

biztosított rugalmasságról” című dokumentumban30 az ECOFIN is megerősítette. 

42. A beruházási rendelkezés jelenlegi formájában sem feltételként, sem kifejezett 

célkitűzésként nem írja elő a GDP százalékában kifejezett beruházási ráta növekedését. 

                                                      

28 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási 
Banknak: „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság 
legjobb kihasználása”. COM(2015) 12 final, Strasbourg, 2015.1.13. 

29 A Bizottság alkalmanként a reformokra vonatkozó rendelkezés alkategóriájaként említi a 
beruházásokkal kapcsolatos eltéréseket.  

30 ECOFIN 888, UEM 422, 14345/15. 

Nyugdíj Beruházás Nyugdíj Beruházás Nyugdíj Menekültügy
Strukturáli
s reform

Nyugdíj Beruházás Menekültügy Biztonság
Strukturáli
s reform

Nyugdíj Beruházás Menekültügy Biztonság Földrengés

LV 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 0,30 0,30 0,10
IT 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 0,50 0,21 0,06 0,06 0,16 0,18
BG 0,70 | | | | | | | | | | | 0,60 0,10
FI 0,67 | | | | | | | | | | 0,05 0,17 0,50 0,10 -0,15
SK 0,40 | | | | | | 0,40
AT 0,39 | | | | | | 0,09 0,25 0,04 0,01
HU 0,22 | | | 0,04 0,04 0,14
BE 0,17 | | 0,03 0,08 0,05 0,01
LT 0,10 | 0,10 0,4*
SL 0,08 | 0,07 0,01

Forrás: 2013–2017, Bizottság.

Utólag engedélyezve
Engedélyezve
Utólag engedélyezendő, 2018. tavaszi előrejelzés

* 0,40 teljes mértékben engedélyezve, de csak azzal a feltétellel, ha teljesül a minimális referenciaérték. Litvánia esetében tehát 2017-ben 0,1 volt az engedélyezett eltérés.

Tagállam
Engedélyezett eltérés 

összege
(2013–2017)

2013 2014 2015 2016 2017
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Olaszország esetében a Bizottság arról számolt be, hogy az ország bruttó állóeszköz-

felhalmozásra fordított költségvetési forrásai még a megítélt beruházási eltéréssel együtt is 

viszonylag stabilak maradnak a GDP arányában31. 

43. Mivel a beruházási rendelkezés értelmében jóváhagyott eltéréshez kapcsolódó kiadás az 

eltérés jóváhagyásának évére nézve csökkenti a strukturális egyenleget, ez a következő 

éveket tekintve is hatást gyakorol a strukturális egyenleg alakulására, így – ha minden más 

feltétel azonos marad – hosszabb időre lesz szükség a középtávú költségvetési cél 

eléréséhez. Következésképpen az egy adott évre jóváhagyott beruházási eltérés növeli a 

következő évek átfogó engedélyezett kiadásainak szintjét, függetlenül az érintett évek 

beruházási kiadásainak szintjétől. A feltételek nem írják elő a megnövelt beruházásikiadás-

szintek fenntartását a következő években. Ezt a beruházási rendelkezés hatásairól szóló 

bizottsági ismertető32 is tükrözi (lásd: 4. ábra). 

                                                      

31 Olaszország stabilitási programjának értékelése (2016. május): „A Bizottság előrejelzése szerint 
az olasz kormány bruttó állóeszköz-felhalmozása névleges értéken tovább fog nőni 2016-ban és 
2017-ben (0,9%-kal, illetve 0,6%-kal). Ennek nyomán a közberuházás várhatóan viszonylag stabil 
marad a GDP arányában (kb. 2,3%).” 

32 2017-es vademecum, 14. melléklet, 2. szimuláció (176. o.). 
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4. ábra. A beruházási rendelkezés bizottsági szimulációja 

 

Forrás: A 2017-es bizottsági vademecum 14. melléklete, 2. szimuláció (176. o.). 

44. A konvergencia-időszak lerövidítése érdekében a Bizottságnak a következő években a 

jóváhagyott beruházási eltérések teljes vagy arányos összegével növelnie kellene a 

mátrixban előírt kiigazítást (és ugyanez vonatkozik a strukturális reformokkal és rendkívüli 

eseményekkel kapcsolatos eltérésekre is – lásd alább). Ezt azonban nem szándékozik 

megtenni. Az ellenőrzés során kifejtette, hogy a mátrixban foglaltakon felüli kiigazítások 

stop-start kiigazítási sémák kialakulásához vezetnének, és olyan nagyösszegű kiigazításokat 

eredményezhetnének, amelyeket a tagállamok szankcióként érzékelhetnének, illetve 

amelyek eltántoríthatnák a tagállamokat a strukturális reformok végrehajtásától. 

45. A beruházási rendelkezés hatásainak ismertetése33 során a Bizottság kimutatta, hogy 

meghosszabbodik a konvergencia-időszak, azonban azt állítja, hogy az eltérések hatásait a 

programozási időszak utolsó éve ki fogja egyenlíteni. Számításait arra a feltevésre alapozza, 

hogy a kiigazítás átlagos értéke évi 0,5 GDP-százalékpont lesz, és hogy a tagállamok 

                                                      

33 Lásd a rendelkezésekkel kapcsolatos különböző szimulációkat a 2017-es bizottsági vademecum 
14. mellékletében. 
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kezdetben a GDP 1,5%-ával vannak elmaradva a középtávú költségvetési céltól. A beruházási 

eltérés nélkül ilyen ütemben három év alatt lehetne elérni a középtávú költségvetési célt. A 

GDP 0,5%-ának megfelelő beruházási eltérés miatt ehhez egy évvel hosszabb időre lenne 

szükség. A Bizottság erre alapozva azt állítja, hogy még ha a következő években nem is 

történnek kompenzációs intézkedések, az eltérések hatása a programozási időszak végére 

kimerül (lásd: 4. ábra). 

46. A valóságban azonban több tényező – többek között a jelentős eltérési mozgástér – 

miatt nem valósul meg az átlag 0,5%-os kiigazítás, ezért jóval nagyobb mértékben fog 

meghosszabbodni a konvergencia-időszak. További hosszabbítás lesz szükséges, ha 

figyelembe vesszük az egyéb (a reformokkal és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos) 

eltérések hatásait is. Egy ország esetében 2015–2017-ben a nyugdíjreformon kívüli összes 

egyéb eltérés együttes értéke elérte a GDP 1,2%-át (lásd: 1. táblázat). 

47. Ez azzal a hatással jár, hogy a jóváhagyott beruházási eltérések a következő években az 

összesített kiadások növekedéséhez vezetnek, tekintet nélkül a beruházási kiadások 

szintjének alakulására. Így mire végül sikerül elérni a középtávú költségvetési célt, a folyó 

kiadások összesített növekedése többszörösen meghaladhatja a jóváhagyott beruházási 

eltérés összegét34. 

A strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés alkalmazása  

48. A strukturális reformokkal kapcsolatos eltérés – a beruházási rendelkezéshez hasonlóan 

– nem csak abban az évben eredményezi a megengedett kiadások szintjének növekedését, 

amelyre jóváhagyják, hanem a következőkben is (az eredeti pályához viszonyítva), ezáltal 

meghosszabbítja a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges konvergencia-időszakot. 

49. A Bizottság úgy határozott, hogy a strukturális reformok kapcsán biztosított eltérésnek 

nem kell megfelelnie a reform végrehajtásával járó tényleges költségvetési kiadásoknak35. A 

                                                      

34 Lásd: a 2017-es bizottsági vademecum 14. melléklete, 2. szimuláció (176. o.). 

35 A Bizottság szerint ez több okból sem lenne megvalósítható, például azért nem, mert a közvetlen 
költségek nehezen mérhetők. A Bizottság emellett úgy érvel, hogy „az ilyen reformok 
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rendelet másfelől egyértelműen előírja, hogy az eltérés engedélyezéséhez költség-haszon 

elemzés benyújtása szükséges36. A jelentősebb nyugdíjrendszer-reformok tekintetében 

pedig egyértelműen úgy rendelkezik, hogy az eltérésnek a tényleges költségekre kell 

korlátozódnia. 

50. A Bizottság ehelyett mérlegelési jogkörrel rendelkezik az eltérés mértékét illetően (az 

ECOFIN által jóváhagyott határokon belül), amennyiben a reform várhatóan hosszú távú 

hatást gyakorol a növekedésre és ezáltal pozitívan hat a költségvetésre, noha ezek a hatások 

jóval nehezebben mérhetők, mint a reform tényleges költségvetési hatásai. Ennélfogva a 

„reformokkal kapcsolatos standard eltérés” a reformok végrehajtását ösztönző, nem pedig 

azok költségeit fedező mechanizmus37. 

51. A Bizottságnak mindamellett számos más szakpolitikai (többek között költségvetési) 

eszköz is rendelkezésére áll arra, hogy a tagállamokat strukturális reformok végrehajtására 

ösztönözze. 

52. A Bizottság a rendelkezést az utólagos értékelés során fogja alkalmazni, ha a tervezett 

reformok maradéktalanul megvalósulnak38. Amikor az eltérést előzetesen jóváhagyják, a CSR 

kijelenti, hogy ha a tervezett reform maradéktalanul megvalósul, az utólagos 

                                                      

bevezetése a közvetlen költségvetési kiadásokon felül számos további – például gazdasági és 
politikai – költséggel is járhat.” 

36 Az 1466/97/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a stabilitási és 
konvergenciaprogramnak tartalmaznia kell a – többek között a potenciális fenntartható 
növekedés fokozása révén – közvetlen, hosszú távú pozitív költségvetési hatásokat 
eredményező jelentős strukturális reformok költség-haszon elemzését is. 

37 A Bizottság kifejtette: „Tekintettel arra, hogy közismerten nehéz pontosan számszerűsíteni a 
strukturális reformok hatását, politikai döntés született arról, hogy általánosabb megközelítést 
kell alkalmazni, ami azzal az előnnyel jár, hogy hatékonyabb, könnyebben kommunikálható és 
gyorsabban megvalósítható. E megközelítés részét képezi a kellőképpen jelentősként értékelt 
(vagy akként megerősített) reformon vagy reformcsomagon alapuló standard eltérés előírása. A 
Bizottság a strukturális reformmal kapcsolatos eltérés iránti kérelmek értékelése során 
elsősorban arra összpontosít, hogy a reformcsomag milyen mértékben javítja a 
fenntarthatóságot.” 

38 Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról. Az EU 
ECOFIN Tanácsa, 14345/15, Brüsszel, 2015. november 30., 3.1. szakasz (6. o.).  
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szabályszerűségi értékelés levonja a rendelkezés szerinti összeget a költségvetési 

követelményből39. Olaszország esetében 2017 tavaszán a Bizottság jóváhagyta a 

megengedett eltérést, de nem értékelte átlátható módon, hogy az Olaszország 2015. évi 

nemzeti reformprogramjában foglalt összes olyan reform maradéktalanul megvalósult-e, 

amely kapcsán rugalmasságot vettek igénybe. A 2017. évi országjelentés néhány reformról 

azt írja, hogy azok nem valósultak meg (például a versenyjog reformjáról szóló 2015. évi 

törvényjavaslatot nem fogadták el). 

53. Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem gyűjt elegendő információt és nem végez elég 

(sem előzetes, sem utólagos) értékelést a bizonyos rendelkezéseket alátámasztó közvetlen 

költségvetési kiadásokról és hosszú távú előnyökről. Olaszországnak például 2016-ban két 

strukturális reformmal összefüggő eltérést engedélyeztek összesen a GDP 0,5%-ának 

megfelelő összegben; az eltérés összege azonban nem felelt meg a reformok Olaszország 

becslései szerinti ellenőrizhető közvetlen és közvetett költségvetési kiadásainak. 2016-ban az 

eltérés összege kétszerese volt a költségekének, márpedig a kiigazítási időszakra (2017–

2019) vonatkozó előrejelzésekben nem szerepeltek további költségek. 

54. Megállapítottuk továbbá, hogy a Bizottság nem becsülte meg kellő alapossággal a 

rendelkezések gazdasági hatását. Találtunk példákat a QUEST modellel40 végzett 

szimulációkra, de a Bizottságnak néhány esetben több elemzést és indokolást kellett volna 

kérnie a tagállamoktól, amennyiben azok nem nyújtottak be elég információt. A 2016-ban 

Olaszországnak strukturális reformjai kapcsán megítélt (a GDP 0,4%-ának megfelelő összegű) 

eltérés esetében a tagállami hatóságok becslést készítettek a reformok által a GDP-re 

gyakorolt hosszú távú kedvező hatásról, és benyújtották azt a Bizottságnak. 2015 tavaszán a 

Bizottság valószínűsíthetőként értékelte a hatóságok ezen előrejelzését, azaz a GDP-re 

gyakorolt kedvező hatást. Mindamellett nem találtunk elegendő bizonyítékot, amely 

alátámasztaná a Bizottság ellenőrzéseit. A Bizottság ezután 2015 decemberében saját 

                                                      

39 Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról; 3.3. szakasz, 
iv. alpont. 

40 A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN) által a makrogazdasági szakpolitikai 
elemzésekhez és kutatásokhoz használt globális makrogazdasági modell. 
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becslést készített a hatásról, majd 2016 áprilisában felülvizsgálta azt, részben az 

előrejelzések hosszú időtávja és ennélfogva a bizonyos feltevésekkel kapcsolatos 

bizonytalanságok miatt. A rendelkezés utólagos értékelése során (2017 tavaszán) nem 

készült becslés. Ezek a becslések a legjobb akarattal is csak indikatívnak tekinthetők és 

többnyire bizonytalanok, ezért nem alkalmasak arra, hogy kritériumként vegyék őket 

figyelembe az eltérések indokoltságának utólagos értékelése során. Ami az Olaszországnak 

megítélt (a GDP 0,25%-ának megfelelő) beruházási rendelkezés szerinti eltérést illeti, annak a 

GDP-re gyakorolt hatásáról nem készült becslés. 

A rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezés alkalmazása  

55. Rugalmassági rendelkezések alkalmazhatók rendkívüli események, például 

menekülthullám érkezése, természeti katasztrófa vagy biztonsági fenyegetés esetén is41. A 

Bizottságnak kell értékelnie, hogy az események indokolják-e az ilyen rendelkezések 

alkalmazását. A rugalmassági rendelkezések értelmében ilyen esetekben alkalmazható 

eltérésre nem vonatkozik felső határérték. 

56. A Bizottság a beruházásokra és a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezéshez 

hasonlóan itt sem növeli a kiigazítási követelményeket az eltérés jóváhagyását követő 

években, hogy ezáltal ellensúlyozza a rendkívüli esemény miatti kiadásnövekedést. Emiatt 

még inkább meghosszabbodik a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges idő. 

57. A rendelkezések keretében engedélyezett kiadások vizsgálata során megállapítottuk, 

hogy bizonyos megelőző jellegű kiadásokat (például Olaszország esetében 2017-ben a 

középületekre irányuló megelőző intézkedéseket) előzetesen engedélyeztek, ami ellentmond 

a vademecumban közölt elvnek, miszerint a költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell az 

eseményhez42. Válaszában a Bizottság azzal érvel, hogy ha nem merült volna fel ez a kiadás, 

azt utólag kizárták volna. Úgy gondoljuk, hogy ebben a konkrét esetben ezt a költséget nem 

                                                      

41 Az 1466/97/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének tizenharmadik albekezdése, valamint 9. cikke 
(1) bekezdésének tizenharmadik albekezdése.  

42 A 2017-es bizottsági SNP-vademecum 4. bekezdése (46. o.). 
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támogathatónak kellett volna minősíteni, mivel nem kapcsolódott közvetlenül a konkrét 

eseményhez. 

Több évi adatsorokból a legkedvezőbb mutatók kiválogatása 

58. Szintén a keret megengedő alkalmazására vall, hogy az eljárás különböző szakaszaiban 

történő döntéshozatal során a legkedvezőbb adatokat használták fel több, különböző évekre 

vonatkozó adatsorozatból, nem pedig a legfrissebb – és ezáltal legmegbízhatóbb – adatokat. 

„Legkedvezőbb” alatt ebben az esetben a legkisebb kiigazítást indokoló mutatók értendők. A 

legkedvezőbb adatsorok kiválogatására a strukturális egyenleg középtávú költségvetési céltól 

való elmaradásának kiszámítása, illetve a kiigazítási követelmény megállapítása, majd 

befagyasztása kapcsán találtunk példát. 

59. A Bizottság úgy méri az adott évben a középtávú költségvetési céltól való elmaradást, 

hogy a középtávú költségvetési célt az előző év strukturális egyenlegével hasonlítja össze, 

nem pedig az adott év egyenlegével, mert így kedvezőbb eredményt kap. Egy olyan tagállam 

esetében, amelynek a középtávú költségvetési célja változatlan, a strukturális egyenlege 

azonban romlott, e módszer alkalmazása akár egy év késedelmet is eredményezhet. 

Az egyoldalú befagyasztás alkalmazása 

60. Az előző év tavaszán meghatározott követelményeket befagyasztják, azaz soha nem 

korrigálják felfelé, még akkor sem, ha az adatrevíziók a gazdasági feltételek javulását 

mutatják. A 2017. novemberi költségvetésiterv-javaslatok értékelése során például a 

Bizottság figyelembe vehette volna a javuló makrogazdasági kilátásokat. Ha ezzel szemben a 

gazdasági helyzet igen kedvezőtlenné válik, a követelményeket lefelé módosítják. 

61. A Bizottság ezenfelül a 2014., 2015. és 2016. tavaszi értékelésében a legkedvezőbb 

mutatókat választotta ki több adatsor kombinációjából, amelyek ráadásul nem voltak 

összevethetők, mert részben az ESA (integrált nemzeti számlák európai rendszere) 1995-ös, 

részben pedig 2010-es kiadásán alapultak. Az átmeneti időszak során a különböző évi 

adatsorok ilyen kombinálása más pozíciókat eredményezett, mint amelyek a közös standard 

alapján alkalmazott mutatók alapján kijöttek volna. 
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A rendelkezések halmozott hatása és a jelentős eltérési mozgástér megakadályozza a 

középtávú költségvetési cél észszerű időn belüli megvalósítását  

62. Amikor a GDP 0,5 százalékpontjában állapították meg az éves konvergencia 

referenciaértékét, a hiánnyal rendelkező tagállamok strukturális mérlege átlagban a GDP 

2,9%-ának43, középtávú költségvetési céljuk pedig átlagban a GDP –0,5%-ának felelt meg. 

Eszerint a középtávú költségvetési célt várhatóan körülbelül öt év alatt kellett volna elérni, 

feltételezve, hogy az időszak során átlagos makrogazdasági feltételek irányadóak. 

Megközelítőleg ugyanilyen hosszú lenne a túlzotthiány-eljárásból kilépő tagállamok számára 

szükséges konvergencia-időszak is, feltételezve, hogy ezen a ponton az államháztartási 

egyenleg megegyezik a strukturális egyenleggel (lásd: 1. háttérmagyarázat). 

1. háttérmagyarázat. Mi tekinthető a prevenciós ágban észszerű határidőnek a középtávú 

költségvetési cél elérése tekintetében? 

A prevenciós ágra vonatkozó rendelet nem határozza meg egyértelműen a középtávú költségvetési 

cél elérésének határidejét, bár említést tesz „a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt 

történő eléréséhez” elegendő korrekciós pályáról (az 1466/97/EK rendelet 5. cikkének (1) 

bekezdése). 

Ugyanez a cikk a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezéshez kapcsolódó követelmények 

ismertetésekor kijelenti, hogy „a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama 

alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez”. 

A Bizottság a rugalmassági rendelkezésekről szóló 2015-ös közleményében ennél jóval pontosabban 

fogalmaz a beruházási rendelkezés alkalmazási feltételei kapcsán: „a középtávú költségvetési célt a 

jelenlegi stabilitási vagy konvergenciaprogramjuk négyéves időhorizontján belül el kell érniük”. 

A következő megfontolások szintén arra utalnak, hogy a középtávú költségvetési cél elérésének 

észszerű határideje nem haladhatja meg a 4-5 évet: 

– A prevenciós ágról szóló rendelet elfogadása és bevezetése idején (1997–1999) az euróövezeti 

országok átlagos strukturálisegyenleg-hiánya nem érte el a GDP 2%-át. A GDP 0,5%-ában 

                                                      

43 Európai Bizottság: 2006. tavaszi gazdasági előrejelzés. 43. o., 2.9. táblázat. 
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meghatározott éves kiigazítási referenciaérték mellett a strukturális költségvetési hiányt 4 év alatt 

lehetett volna leküzdeni (azaz ennyi idő alatt következett volna be az „egyensúlyközeli vagy többletet 

tartalmazó helyzet”). 

– A prevenciós ág célja az, hogy – az államháztartási hiányt a 3%-os határérték alatt tartva – teret 

biztosítson az automatikus stabilizátoroknak a szabad működésre. Ha a középtávú költségvetési cél 

eléréséhez több mint 4 évre van szükség, megnő annak valósíznűsége, hogy a következő recesszió 

bekövetkeztéig nem sikerül elérni a célt. Az euróövezetben például a 2001–2002-es recesszió és a 

következő válság között csak 4 olyan év volt, amelyben a növekedés üteme meghaladta az 1%-ot. 

– A Stabilitási és Növekedési Paktum adósságszabálya előírja, hogy a GDP-arányos adósságnak három 

év átlagában a tényleges adósságráta és a GDP 60%-a közötti többletérték 1/20-ad részével kell 

csökkennie. A nagymértékben eladósodott országok esetében a középtávú költségvetési cél elérése 

az adósság ilyen mértékű csökkenését vonná maga után. Másképp fogalmazva: az adósságszabály 

betartásához elengedhetetlen, hogy a nagymértékben eladósodott tagállamok a hároméves 

időszakban gyorsan haladjanak előre a középtávú költségvetési cél felé. Ezenfelül a túlzotthiány-

eljárásból kilépő országok kapcsán a rendelet hároméves átmeneti időszakról rendelkezik az 1/20-os 

adósságcsökkentési követelmény teljesítéséig. 

63. Ezzel szemben – figyelembe véve a két egymást követő évben bekövetkezett átlag 

0,25%-os GDP-arányos jelentős eltérést – egy-egy tagállam esetében akár a kétszeresére is 

nőhet a konvergencia-időszak hossza úgy, hogy a tagállam továbbra is szabályszerűnek 

minősülhet. 

64. A beruházásokhoz és strukturális reformokhoz kapcsolódó rugalmassági rendelkezések 

alkalmazásának mértékét 0,75 GDP-százalékpontban maximálták. Évi 0,25 százalékpontos44 

átlagos éves költségvetési kiigazítás mellett a konvergencia-időszak három további évvel 

hosszabbodhat meg45. 

                                                      

44 A 0,5 GDP-százalékpontnak megfelelő referenciaérték mínusz a 0,25 GDP-százalékpontos 
jelentős eltérési mozgástér. 

45 Olaszországnak e határértéket megközelítő eltérést engedélyeztek a beruházások és a reformok 
kapcsán.  
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65. A rendkívüli eseményekhez kapcsolódó rugalmassági rendelkezésekre nem vonatkozik 

felső határérték: Olaszország esetében 0,5 GDP-százalékpontot értek el. Ez – a fenti 

körülményeket feltételezve – újabb két évvel hosszabbítja meg a konvergencia-időszakot. 

66. Végül pedig, amint a tapasztalat mutatja, mindennemű recesszió visszaállítja az órát a 

kezdőpontra. A keret által megengedett hosszú konvergencia-időszak alatt igen valószínű 

egy újabb recesszió bekövetkezése. A 2000–2002-es viszonylag enyhe recesszió például 

(amelynek során pedig az euróövezetben nem fordult át negatívba a növekedés) mintegy 

1,2%-os GDP-arányos visszaesést eredményezett az euróövezeti országok strukturális 

egyenlegében. Az ilyen recessziók még inkább meghosszabbítják a középtávú költségvetési 

cél eléréséhez szükséges időt. A középtávú költségvetési cél elérésére előírt határidő 

meghosszabbítása esetén akár több recesszió is bekövetkezhet a konvergencia-időszakban. 

67. Az 1. grafikon szemlélteti a mátrixnak, a jelentős eltérési mozgástérnek, az összes 

rendelkezésnek (kivéve a nyugdíjreformokra vonatkozót) és egy esetleges recessziónak a 

középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges időre gyakorolt halmozott hatását. A 

recesszió kivételével az 1. grafikonon ábrázolt többi hatás nagy vonalakban megfelel a 

gyakorlatban tapasztaltaknak. 
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1. grafikon. A jelentős eltérési mozgástér, a beruházásokra és strukturális reformokra 

biztosított maximális eltérés, a rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezés és a gyenge 

recesszió kumulatív hatása a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges időre  

 

Megjegyzés: 1) Feltételezzük, hogy az összes rendelkezés alkalmazását a recesszió előtt, –1,5%-ot 
meghaladó strukturális egyenleg mellett hagyták jóvá. Ez mindazonáltal az eredményt nem 
befolyásolja. 2) A tagállamok jelenlegi középtávú költségvetési célja átlagosan a GDP –0,5%-a. 3) A 
beruházási és reformrendelkezések szerinti eltérések kumulatív értéke esetében a szabályok szerinti 
maximumot vettük figyelembe. Eddig 0,71% volt a legmagasabb jóváhagyott érték. A rendkívüli 
események esetében az eddigi legmagasabb jóváhagyott kumulatív összeggel számoltunk.  
Forrás: Európai Számvevőszék. 

68. Végezetül az új mérlegelési jogkör közelmúltbeli bevezetése a mátrix szerinti 

követelmények megfelezésével még tovább bővítette a követelmények csökkentésére való 

lehetőségeket. A 60%-nál magasabb GDP-arányos államadósságot felhalmozott tagállamokra 
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vonatkozó mátrixkövetelmények gazdaságilag semleges időszakokban 0,6%-ról 0,3%-ra 

csökkennek. Ezenfelül hacsak nem alkalmaztak a megelőző évben a GDP 0,25%-át 

meghaladó jelentős eltérési mozgásteret, a tagállamok a GDP 0,24%-ával még tovább 

csökkenthetik ezt a követelményt, miáltal a gazdaságilag semleges időszak ellenére 

gyakorlatilag semmiféle kiigazítást nem kötelesek végrehajtani. 

69. Amikor kidolgozta a mátrixot, illetve bevezette mindezeket az eltéréseket és jóváhagyta 

azokat a különböző tagállamok számára, a Bizottság nem elemezte, hogy az eltérések milyen 

hatást gyakorolnak a tagállamok azirányú kilátásaira, hogy észszerű határidőn belül elérjék a 

középtávú költségvetési céljukat (lásd: 1. háttérmagyarázat), holott ez a rendelet elsődleges 

célkitűzése. A Bizottság kijelentette, hogy a makrogazdasági fejlemények előrejelzésének 

bizonytalanságai miatt szándékosan összpontosított a strukturális egyenleg éves 

változásaira. A Bizottság által a vademecum mellékletében közzétett szimulációk nem 

valószerűek, mivel azt feltételezik, hogy 0,5%-os éves referenciaérték mellett elérhető a 

konvergencia, holott a valóságban ez a mátrix alapján módosul, valamint a megengedett 

eltérések függvényében is tovább csökken. Ez a szűk látókörű megközelítés lehetetlenné 

teszi annak értékelését, hogy az eltérések milyen hatást gyakorolnak a rendelet fő 

célkitűzésének elérésére. 

70. A mátrix, a jelentős eltérési mozgástér, a különféle rugalmassági rendelkezések és a 

legutóbb bevezetett mérlegelési jogkör nagymértékben meggyengítette a szabályozási 

keretet. A fő problémát konkrétan az jelenti, hogy ha egy tagállam valamennyi rugalmassági 

rendelkezést alkalmazza, rendkívüli módon meghosszabbodhat a középtávú költségvetési cél 

felé való konvergencia időszaka. Emiatt a nagy adóssággal rendelkező tagállamok egy 

esetleges újabb recesszió idején igen sérülékeny helyzetbe kerülhetnek, és adósságrátájuk 

csökkenése is késlekedhet. 

A stabilitási és konvergenciaprogramok utolsó évre vonatkozó előrejelzéseinek 

információs értéke 

71. A prevenciós ághoz tartozó tagállamok többsége stabilitási és 

konvergenciaprogramjában azt jelzi, hogy a negyedik év végére eléri középtávú költségvetési 
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célját, vagy legalábbis jelentős előrehaladást ér el ennek irányában46. Ez összhangban van a 

Bizottság által „a rugalmasság legjobb kihasználásáról”47 szóló dokumentumában kifejezett 

várakozásokkal. Az előrejelzések szerint azonban az előrehaladás javarészét a programozási 

időszak utolsó két évében fogják elérni (lásd: 2. grafikon)48. 

2. grafikon. A 2017-es stabilitási és konvergenciaprogramokban bemutatott 2017–2020-as 

költségvetési fejlemények időbeni alakulása 

 

Forrás: Európai Bizottság, 059. sz. intézményi dokumentum (2017. július), 17. o., hivatkozási alap: a 
2017-i stabilitási és konvergenciaprogramok. 

72. A strukturális egyenleggel kapcsolatos előrejelzéseket évente felülvizsgálják. A 

strukturális egyenleg 2018-as állapotára vonatkozó előrejelzések közül például a 2014-ben és 

                                                      

46 Lásd például: az An Overview of the 2017 Stability and Convergence Programmes and an 
Assessment of the Euro Area Fiscal Stance for 2018 (A 2017. évi stabilitási és 
konvergenciaprogramok áttekintése és az euróövezet 2018. évi költségvetési irányvonalának 
értékelése) című 059. sz. intézményi dokumentum (2017. július), 2.1. háttérmagyarázat. 

47 COM(2015) 12 final. Strasbourg, 2015.1.13. 

48 Ugyanazon dokumentum 2.1. grafikonja. 

2.1. ábra. A költségvetési fejlemények időbeni alakulása: az államháztartási egyenleg tervezett változásai az uniós tagállamokban a 
2017–2020-as időszakban (a 2017-es stabilitási és konvergenciaprogramok szerint) (GDP-százalékpont, kumulatív)

Az ábra az államháztartási egyenleg változásait mutatja be a 2017–2020-as időszakban, a 2017-es stabilitási és konvergenciaprogramok szerint. Az 
országokat a 2017–2020-as időszak államháztartási egyenlegében bekövetkező kumulatív változások szerinti csökkenő sorrendben ábrázoljuk.
Forrás:  2017-es stabilitási és konvergenciaprogramok.

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

ES BE IT PT SI FR UK FI SK HR PL SE IE AT LT RO DK NL HU BG CY CZ DE LV EE MT LU EU EA

2017 2018 2019–2020 Teljes hatás

csökkenő hiány

növekvő hiány



 46 

 

2015-ben készültek jóval optimistábbak, mint a későbbi években (2016-ban és 2017-ben) 

közzétettek (lásd: 2. táblázat). Az ilyen lefelé irányuló módosításokat nem indokolhatják 

romló makrogazdasági kilátások, hiszen azok valójában csak javultak. 

2. táblázat. A 2014–2017-es stabilitási és konvergenciaprogramok szerint 2018-ra 

megcélzott strukturális egyenlegek a GDP százalékában (a tagállamokból vett minta 

tekintetében) 

  AT BE FI IT HU NL ES FR PT 
SKP 2014 -0,3 %   0,3 % 0,0 %         -0,2 % 
SKP 2015 -0,5 % 0.0 % -2,6 % 0,1 % -1,6 % -0,5 % -0,2 % -0,1 % -0,4 % 
SKP 2016 -0,5 % 0,0 % -1,4 % -0,8 % -1,7 % -0,6 % -1,9 % -0,3 % -0,8 % 
SKP 2017 -0,8 % -0,4 % -1,1 % -0,7 % -2,4 % 0,3 % -2,0 % -0,5 % -1,1 % 

Forrás: Ausztria, Belgium, Finnország, Olaszország, Magyarország, Hollandia, Spanyolország, 
Franciaország és Portugália 2014–2017-es stabilitási és konvergenciaprogramjai. 

73. A Bizottság a rugalmasságról szóló 2015-ös közleményében kijelentette, hogy „a 

tagállamoknak minden átmeneti eltérést kompenzálniuk kell, és a középtávú költségvetési 

célt a jelenlegi stabilitási vagy konvergenciaprogramjuk négyéves időhorizontján belül el kell 

érniük”49. Ez a mondat a rugalmassági rendelkezések hatásaival foglalkozó szakaszban 

szerepel, de a jelek szerint azt sugallja, hogy a stabilitási és konvergenciaprogram 

programozási időszakának végéig minden tagállamnak el kell érnie középtávú költségvetési 

célját. 

74. Hasonló mondatot tartalmaz azonos kontextusban az 5. cikk (1) bekezdése is, amely 

szerint „a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a 

középtávú költségvetési célkitűzéshez”. 

75. A Bizottság azonban nem kéri számon a tagállamokon az ilyen felülvizsgálatokat, és nem 

törekszik az eredeti célok elérésének kikényszerítésére. A mátrixot sem úgy tervezte meg, 

hogy a programozási időszak negyedik évére minden tagállam elérje a középtávú 

                                                      

49 COM(2015) 12 final, 2.2. szakasz. Strasbourg, 2015.1.13. Ezt később a „Közös álláspont a 
Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról” című dokumentumban 
(ECOFIN 14345/15) az ECOFIN is jóváhagyta. 
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költségvetési célját, tekintet nélkül arra, hogy hol tartanak az afelé vezető úton. A 2-3 évvel 

későbbi strukturális egyenleg állandó túlbecslése arra mutat, hogy a stabilitási és 

konvergenciaprogram utolsó évre vonatkozó előrejelzései csak korlátozott információs 

értékkel bírnak (lásd: 2. táblázat). 

III. rész. A középtávú költségvetési cél felé való előrehaladás megtorpant, amint enyhülni 

kezdett a piaci nyomás, és több eladósodott ország esetében úgy tűnik, hogy észszerű időn 

belül nem érik el középtávú költségvetési céljukat 

Átlagban nem történt előrelépés a középtávú költségvetési cél felé az elmúlt években 

76. 2011 és 2014 között a tagállamok költségvetési konszolidációját a piaci nyomás 

vezérelte. Amikor 2014-ben ez a nyomás alábbhagyott és a GDP ismét növekedési pályára 

állt, a végrehajtási aktusok miatt meggyengült Stabilitási és Növekedési Paktum nem tudta 

biztosítani a strukturális egyenlegek további javulását, különösen a gyenge költségvetési 

pozíciójú tagállamokban. Az euróövezetben 2014 után a strukturális egyenleg alapvetően 

változatlan maradt, míg az elsődleges strukturális egyenleg átlagban körülbelül 1 GDP-

százalékponttal romlott. A tagállamok elköltötték az alacsonyabb kamatlábakból származó 

megtakarításaikat (lásd: 3. grafikon). 
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3. grafikon. A strukturális egyenleg és az elsődleges strukturális egyenleg alakulása az 

Unióban és az euróövezetben (a 2011–2018. évi potenciális GDP százalékában) 

 

Forrás: A DG ECFIN éves makrogazdasági adatbázisa (AMECO), 2018. március. 

77. Több olyan nagy területű euróövezetbeli országnak, amely távol jár középtávú 

költségvetési céljának teljesítésétől (Spanyolország, Olaszország és Franciaország), 

jelentősen megromlott a strukturális egyenlege, és még ennél is nagyobb mértékben az 

elsődleges strukturális egyenlege (lásd: 4. grafikon). 
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4. grafikon. A költségvetési helyzet alakulása egyes kiválasztott uniós tagállamokban 

(átlagértékek; a 2011–2018. évi potenciális GDP százalékában) 

 

Megjegyzés: Spanyolország, Olaszország és Franciaország strukturális egyenlege az egyes országok 
nominális GDP-jének súlyozott átlagán, a középtávú költségvetési cél értéke pedig a 2017-es 
stabilitási programokon alapul. 
Forrás: AMECO, 2018. március. 

78. A középtávú költségvetési céljukat teljesítő tagállamok száma 2011 és 2014 között (a 

piaci nyomás mellett) 3-ról 12-re emelkedett, az adott időszakban uralkodó kedvezőtlen 

gazdasági körülmények ellenére. Ezután azonban ebből a szempontból is megtorpant az 

előrehaladás, pedig időközben a gazdaság ismét növekedési pályára állt (lásd: 5. grafikon). 

Jelenleg a tagállamoknak csak mintegy fele éri el középtávú költségvetési célját. 
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5. grafikon. A középtávú költségvetési céljukat teljesítő tagállamok (2011–2017) 

 

Forrás: A Bizottság 2016. tavaszi előrejelzése (2013–2015); a Bizottság 2017. tavaszi előrejelzése 
(2016–2017). 

79. Az 5. ábra a 2017-es őszi előrejelzés adatai alapján mutatja be a középtávú költségvetési 

céljukat nem teljesítő tagállamok strukturális egyenlegének alakulását. Ez a 13 ország az 

átlagot tekintve nem mutat előrehaladást az elmúlt 4 év során, azaz 2014 és legutóbbi, 2018-

as előrejelzésük között. Hét tagállam konkrétan strukturális egyenlegének romlásáról 
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5. ábra. A tagállamok középtávú költségvetési céljukhoz viszonyított konvergenciája, 

illetve divergenciája (2014–2018)  

 

Forrás: A Bizottság 2017. őszi előrejelzése, a 2017-es stabilitási és konvergenciaprogramok, a 2018-as 
költségvetésiterv-javaslatok értékelése. 

80. Ezen túlmenően 2016-ban az euróövezet költségvetési irányvonaláról szóló bizottsági 

állásfoglalások költségvetési expanziót kezdtek javasolni50, annak ellenére, hogy a 

kibocsátási rés 2013 után gyors ütemben kezdett bezáródni és 2018-ban pozitív értékre 

fordul át (lásd: 6. grafikon)51. Az ilyen ajánlások tovább gyengíthették a középtávú 

költségvetési céljukat még nem teljesítő tagállamok költségvetési konszolidációját. 

                                                      

50 A Bizottság közleménye: A növekedésbarát euróövezeti költségvetési irányvonal felé 
(COM(2016) 727 final. Brüsszel, 2016.11.16.), 7. o.  

51 A diszkrecionális költségvetési politika klasszikus kritikája szerint hatása mindig túl későn 
jelentkezik, majd prociklikusan hat.  

MTO MTO-tól való 
távolság

∆SB 

2017-es SKP-k (2017-es SB – MTO) 2014 2018 (2018–2014)

Románia -1,0 -2,3 -0,4 -4,3 -3,9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Észtország -0,5 -0,6 0,0 -1,4 -1,4 ||||||||||||||
Magyarország -1,5 -1,7 -2,2 -3,6 -1,4 ||||||||||||||
Olaszország 0,0 -2,1 -1,0 -2,0 -1,0 ||||||||||
Lettország -1,0 -0,8 -1,0 -1,8 -0,8 ||||||||
Ausztria -0,5 -0,4 -0,8 -1,0 -0,2 |
Portugália 0,25 -2,1 -1,7 -1,8 -0,1 |
Finnország -0,5 -0,5 -1,5 -1,4 0,1 |
Lengyelország -1,0 -1,1 -2,8 -2,3 0,5 |||||
Szlovénia 0,25 -1,9 -2,2 -1,6 0,6 ||||||
Szlovákia -0,5 -1,1 -2,2 -1,2 1,0 ||||||||||
Belgium 0,0 -1,5 -2,9 -1,5 1,4 ||||||||||||||
Írország -0,5 -0,8 -4,0 -0,5 3,5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tagállamok száma. 7 6
MTO-jukat el nem ért tagállamok aránya összesen. 54% 46%

MTO-t el nem érő 
tagállamok

Strukturális egyenleg
(a PGDP %-ában)

Romló SB Javuló SB
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6. grafikon. A kibocsátási rés (OG) alakulása az euróövezetben (2011–2019) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 

81. A prevenciós ághoz tartozó, de középtávú költségvetési céljukat még nem teljesítő 

tagállamok kiigazítási kísérleteinek elégtelen voltát tükrözi a mátrixban a strukturális 

egyenleg kapcsán előírt kiigazítási követelmények összevetése a ténylegesen végrehajtott 

kiigazítással. A 7. grafikon szemlélteti a középtávú költségvetési céljukat nem teljesítő 

tagállamok strukturális egyenlegének alakulását. Nagyon kevés ország teljesíti a mátrixban 

előírt követelményeket – a többség sajnos nem. Előzetes adatok szerint 2017-ben csak két 

tagállam felelt meg a mátrixnak, a 2018. tavaszi előrejelzés legfrissebb strukturálisegyenleg-

mutatóit figyelembe véve ugyanakkor úgy tűnik, hogy – mivel 2017-ben számos tagállam 

könyvelhetett el növekedést – az utólagos értékelés évében a tagállamok több mint fele 

teljesíteni fogja középtávú költségvetési célját. 
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7. grafikon. Azon prevenciós ághoz tartozó, középtávú költségvetési céljukat nem teljesítő 

tagállamok száma, amelyek elvégzik, illetve nem végzik el az SNP-mátrix követelményei 

szerinti kiigazításokat 

 

*Megjegyzés: A 2018. tavaszi előrejelzés ugyanazon tagállamra vonatkozó frissített 
strukturálisegyenleg-adatai alapján. 

Forrás: A Bizottság 2011–2012-re vonatkozó szolgálati munkadokumentumai; a Bizottság 2017. 
tavaszi előrejelzése (2013–2017); a Bizottság 2016. tavaszi előrejelzése (2013–2015) a középtávú 
költségvetési céltól való távolság tekintetében. 

82. A prevenciós ág eredményességét a korrekciós ággal kapcsolatos, 2014 utáni 

fejlemények is aláásták. A korrekciós ághoz tartozó Spanyolországnak a 2014 utáni 

időszakban nagymértékben megromlott a strukturális egyenlege, míg Franciaország és 

Portugália csak nagyon lassú ütemben haladt előre (lásd: 3. táblázat)52. 

                                                      

52 Portugália esetében a túlzotthiány-eljárást 2017 júniusában hatályon kívül helyezték. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017*
Mátrixnak nem felel meg, még az eltéréseket

alkalmazva sem - - 3 4 3 1

Mátrixnak nem felel meg, nincs eltérés 1 1 3 3 2 7 3
Mátrixnak nem felel meg, de az eltéréseket

alkalmazva szabályszerű - 1 1 - - -

Megfelel a mátrixnak 1 2 1 2 4 2 8
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3. táblázat. A 2017-ben magas GDP-arányos adósságrátával rendelkező euróövezeti 

tagállamok esetében a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges évek száma 

Tagállam A strukturális 

egyenleg átlagos 

változása (2014–

2018) 

Középtávú 

költségvetési cél 

A középtávú 

költségvetési 

céltól való 

távolság 

A középtávú költségvetési cél 

eléréséhez szükséges évek száma 

(2017-es 

stratégiai tervek) 

(2017-es 

strukturális 

egyenleg – 2017-

es középtávú 

költségvetési cél) 

(a 2017-es strukturális egyenleg és a 

2014–2018-as átlagos kiigazítás 

alapján) 

Belgium 0,3 0,0 -1,5 5,0 

Írország 0,8 -0,5 -0,8 0,9 

Spanyolorszá

g -0,3 0,0 -3,1 Nulla konvergencia 

Franciaország 0,1 -0,4 -2,0 14,9 

Olaszország -0,2 0,0 -2,1 Nulla konvergencia 

Portugália 0,2 0,25 -2,1 8,7 

Megjegyzés: A 2018. tavaszi előrejelzés jelentős mértékben felfelé módosította Portugália és 
Franciaország strukturálisegyenleg-mutatóinak 2017-es eredményét és 2018-ra vonatkozó 
előrejelzését.  
Forrás: Strukturális egyenlegek – AMECO 2017; a tagállamok által megállapított, 2016-ban 
felülvizsgált középtávú költségvetési cél, 2017–2019-ben alkalmazandó értékek, a 2017-es tavaszi 
előrejelzés alapján; a középtávú költségvetési céltól való távolság és a középtávú költségvetési cél 
eléréséhez szükséges évek száma – az Európai Számvevőszék számításai alapján. 

83. A Bizottság továbbá a korrekciós ághoz tartozó tagállamokra nem alkalmazza a 

prevenciós ágra vonatkozó követelményeket, holott erről nem rendelkezik egyértelműen 

jogszabály. A Bizottság értelmezése szerint a korrekciós ág pusztán a ciklikus élénkülés révén 

is biztosítja az államháztartási hiány 3% alá történő csökkentését, amit nem kell kötelezően 

kísérnie a strukturális egyenleg javulásának. A Bizottság ugyanakkor több tagállam esetében 

is javasolta a túlzotthiány-eljárásból való kilépés határidejének több évvel való ismételt 
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kitolását, amelynek időtartama jócskán meghaladja a Szerződésben előírt határidőt. Emiatt a 

korrekciós ághoz tartozó tagállamoknak nem kell teljesíteniük azokat a követelményeket, 

amelyeknek meg kellene felelniük, ha a prevenciós ághoz tartoznának. A Bizottság egy 

alkalommal a tagállamok beleegyezését kérte ezeknek a következetlenségeknek az 

orvoslásához, azonban a problémát nem sikerült megoldani. 

A leginkább eladósodott tagállamokban jelentkeztek a leggyengébb eredmények 

84. Egy monetáris unión belül jóval fontosabbak az egyes tagállamok költségvetési 

mérlegének és adósságrátájának mozgásai, mint az aggregált vagy átlag mutatók 

változásai53. A monetáris unióban ugyanis gyengébbek a költségvetési fegyelemre ösztönző 

tényezők, mivel az országok nem kötelesek figyelemmel követni saját fizetésimérleg-

pozíciójukat, ezzel szemben költségvetési politikájuk erősebb negatív externáliákkal járhat a 

többi országra nézve. 

85. Ennélfogva a nagymértékben eladósodott (ellenőrzésünk alkalmazásában a 90% feletti 

adósságrátával rendelkező) uniós tagállamokban bekövetkező fejlemények a 

legfontosabbak. Nem szabad szem elől téveszteni az ebben az időszakban (2014–2018) a 

Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágához tartozó tagállamokat sem. Logikusan 

feltételezhetjük, hogy a prevenciós ágra vonatkozó kritériumok képezik a korrekciós ágra 

irányadó kiigazítási követelmények alapját. Ebben az értelemben tehát e kritériumok a 

korrekciós ág számára is relevánsak. Az ellenőrzésünk nyomán kialakuló kép azonban 

aggodalomra ad okot (lásd: 8. grafikon). 

                                                      

53 Ebben az összefüggésben csekély információértékű az uniós aggregált adatok Egyesült 
Államokkal és Japánnal való összehasonlítása. Az Európai Unió ugyanis nem rendelkezik sem 
jelentős államadóssággal, sem adóügyi hatáskörrel.  



 56 

 

8. grafikon. Átlagos követelmény (a mátrix alapján54) és átlagos kiigazítás (a strukturális 

egyenleg változása) (2014–2017) 

 

Forrás: Strukturális egyenleg – AMECO, 2018. március; követelmények – a Bizottság 2015., 2016. és 
2017. tavaszi értékelése. 

86. Írországé egyértelműen sikertörténet, hiszen a mátrixban előírtnál jóval nagyobb 

mértékben sikerült növelnie strukturális egyenlegét. A jelek szerint 2018-ra el is éri 

középtávú költségvetési célját, GDP-arányos államadóssága pedig gyors ütemben csökken55. 

Ciprus 2018-ra szintén eléri középtávú költségvetési célját. Ez a fellendüléssel együtt 

csökkenő pályára állította az ország adósságrátáját – még ha ez a csökkenés lassú ütemű is56 

(lásd: 9. grafikon). 

                                                      

54 A tagállamokra a túlzotthiány-eljárás keretében vonatkozó átlagos követelmény, feltételezve a 
prevenciós ágra vonatkozó mátrix alkalmazását. 

55 Az észrevétel az adósság és a rendelkezésre álló nemzeti jövedelem összehasonlítására is 
érvényes, bár ebben az esetben némileg kisebb mértékű a csökkenés.  

56 Ciprus strukturális egyenlege 2014-ben erősen pozitív volt, azaz jóval meghaladta a középtávú 
költségvetési cél értékét; ebből következőleg az ország 2017-ben fentről közelítette meg 
középtávú költségvetési célját.  
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9. grafikon. GDP-arányos államadósság (2014 és 2018) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 

87. Belgium némileg közelebb került középtávú költségvetési céljához, bár jóval kevésbé 

közel, mint azt a mátrix megkívánná. 2018 végére az előrejelzések szerint még mindig 1,5 

százalékponttal el fog maradni a céltól, amelyet ráadásul a közelmúltban lefelé korrigáltak. 

Még ha a következő években a 2014–2018-as tempóban folytatja is a felzárkózást, 

Belgiumnak így is öt évre lesz szüksége ahhoz, hogy elérje középtávú költségvetési célját 

(lásd még: 3. táblázat). 

88. Portugália strukturális egyenlege átlagosan csak kismértékben javult ebben az 

időszakban, és továbbra is mintegy 2 GDP-százalékponttal elmarad a középtávú költségvetési 

céltól, bár a 2018. tavaszi előrejelzés legutóbbi frissítése jelentős javulást mutat a 2017-es 

strukturális egyenlegek terén. Ha 2017 kivételes év volt, és a kiigazítás átlagos sebességét a 

megelőző évek tükrözik helyesen, az országnak közel 9 évre lenne szüksége a középtávú 

költségvetési cél eléréséhez. Ha azonban a strukturális egyenleg 2018. tavaszi előrejelzésben 

közzétett közelmúltbeli javulása fenntarthatónak bizonyul és továbbra is meghaladja a 

mátrix követelményeit, Portugália ennél észszerűbb idő alatt is elérheti középtávú 

költségvetési célját. 

89. A legtöbb aggodalomra azonban a három nagy országban – Olaszországban, 

Franciaországban és Spanyolországban – végbemenő fejlemények adnak okot. Ezekben a 
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tagállamokban a kiigazítások távolról sem érték el a mátrix követelményeiben előírt szintet, 

márpedig ha az események ebben az ütemben haladnak tovább, az nem fogja elősegíteni a 

középtávú költségvetési célok észszerű időn belüli elérését. Véleményünk szerint a 

korrekciós ághoz tartozó tagállamok esetében – a prevenciós ághoz tartozókkal ellentétben 

– az államháztartási egyenleg kiigazításától való jelentős eltérések számottevően 

befolyásolják az átfogó SNP-keret hitelességét. 

90. A korrekciós ághoz tartozó Franciaország a 2014–2018-as időszakban nem sokat javított 

strukturális egyenlegén (3. táblázat). 2018 végén 2,7 GDP-százalékponttal lesz lemaradva 

középtávú költségvetési céljától, és a 2014–2018-as időszakbeli átlag kiigazítási sebességét 

véve alapul, 15 évre lesz szüksége annak eléréséhez. Franciaország GDP-arányos 

államadóssága szintén tovább nőtt ebben az időszakban. 

91. Olaszország (prevenciós ág) és Spanyolország (korrekciós ág) strukturális egyenlege 

jócskán megromlott ugyanebben az időszakban, és mára igen messze elmaradnak középtávú 

költségvetési céljuktól (Olaszország 2 százalékponttal, Spanyolország pedig több mint 3 

százalékponttal). Az adósságcsökkentés terén sem jártak sikerrel, holott gazdaságuk 

növekedett. 

92. Franciaország és Spanyolország esetében (mindkettő túlzotthiány-eljárás alatt áll) a 

Bizottság több ízben is kitolta az eljárás lezárásának határidejét57, miközben úgy foglalt 

állást, hogy „a túlzotthiány-eljárás nem gyorsítható fel, ha a tagállam eléri közbenső 

államháztartási hiánycéljait, még akkor sem, ha a szakpolitikai kötelezettségvállalások nem 

teljesültek”58. Ennek nyomán a 2014–2017-es időszakban Spanyolországban 1,7 GDP-

                                                      

57 Franciaország esetében 2009-ben kezdődött meg a túlzotthiány-eljárás, amelynek eredeti 
határideje 2012 volt. Ezt már 2009-ben meghosszabbították 2013-ig. 2013-ban ismét 
meghosszabbították két évvel, 2015-ig. Ezután 2015-ben ismét meghosszabbították két évvel, 
2017-ig. Franciaországban csak 2009-ben alakult negatívan a növekedés. 

Spanyolország esetében négy alkalommal – kétszer egy évvel és kétszer két évvel – 
hosszabbították meg a határidőt; a jelenlegi határidő 2018.  

58 Lásd: a Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozó 2017-es bizottsági vademecum 2.3.2.1. 
szakasza.  
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százalékponttal romlott, Franciaországban pedig csak igen kis mértékben javult a strukturális 

egyenleg. 

93. Ebben az időszakban a növekedés mindhárom országban meghaladta a potenciális 

növekedést, a kibocsátási rés pedig csökkent. Utóbbi az előrejelzések szerint 2018-ban 

Olaszországban és Spanyolországban pozitív lesz, Franciaországban pedig csak kismértékben 

negatív (lásd: 10., 11. és 12. grafikon). Mindezeken felül ez a három ország bocsátotta ki az 

euróövezet összes államadóssági kötvényének több mint a felét. 

10. grafikon. A GDP, a potenciális GDP és a kibocsátási rés alakulása Franciaországban 

(2014–2018) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 
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11. grafikon. A GDP, a potenciális GDP és a kibocsátási rés alakulása Olaszországban 

(2014–2018) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 

12. grafikon. A GDP, a potenciális GDP és a kibocsátási rés alakulása Spanyolországban 

(2014–2018) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 
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94. Az EKB a közelmúltban észrevételezte, hogy az eladósodott euróövezeti tagállamok nem 

haladnak előre a költségvetési konszolidáció útján. 2017-es pénzügyi stabilitási elemzésében 

a következő megjegyzést tette: „Az államháztartási egyenlegek javulása mellett kevésbé 

feltűnő bizonyos költségvetési kockázatok fennállása, illetve az, hogy a 2017–2019-es 

időszakban összességében kissé lazult az euróövezet költségvetési irányvonala. A 

költségvetési kiigazítások számos euróövezeti országban továbbra sem érik el a Stabilitási és 

Növekedési Paktumban tett kötelezettségvállalásokat (lásd: 8. grafikon). A középtávú célok 

elérését még inkább hátráltathatja, ha az előrejelzéseknek megfelelően több országban is 

romlik a strukturális egyenleg a 2017–2019-es időszakban.”59 

A 70–90%-os adósságszinttel rendelkező tagállamok vegyes teljesítményt mutattak fel a 

2014–2018-as időszakban 

95. Ebben a csoportban két ország – Németország és Horvátország – túlteljesítette a mátrix 

követelményeit. Ausztria és az Egyesült Királyság csak kevéssel maradt el a követelmények 

teljesítésétől (az utóbbi valamivel nagyobb mértékben). Szlovénia átlagban nem végzett 

kiigazítást, míg Magyarország igen expanzív költségvetési politikát folytatott (lásd: 13. 

grafikon). 

                                                      

59 EKB: Financial Stability Review (pénzügyi stabilitási elemzés), 2017. november, 29. o. 
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13. grafikon. A mérsékelten magas adósságszintű országokra vonatkozó átlagos 

követelmény (a mátrix alapján) és az ezen országokban végrehajtott átlagos kiigazítás (a 

strukturális egyenleg változása) (2014–2017) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. Megjegyzés: Horvátország esetében a 2015 és 2017 közötti három 
évre vonatkozó átlagkövetelmények. 

96. A strukturális egyenlegüket kiigazító tagállamoknak egyben az adósságrátája is jelentős 

mértékben csökkent: Németországé 14, Ausztriáé 8, Horvátországé pedig 9 GDP-

százalékponttal. Az Egyesült Királyság esetében az adósságráta csak kismértékben csökkent, 

figyelemmel a kiinduló strukturális hiány magas szintjére, azonban ebben az időszakban 

jelentős javulás történt. Az ebbe a csoportba tartozó országoknak átlagban jóval nagyobb 

mértékben sikerült csökkenteniük államadósságukat, mint a leginkább eladósodott 

tagállamok csoportjának (Írország kivételével) (lásd: 14. grafikon). 
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14. grafikon. Mérsékelten magas adósságszintű országok GDP-arányos államadóssága 

(2014–2018) 

 

Forrás: AMECO, 2018. március. 

Két alacsony adósságszintű tagállamban hirtelen romlásnak indult a helyzet 

97. Az alacsony (a GDP 39,4%-ának megfelelő) adósságszinttel rendelkező Románia 2014-

ben meghaladta középtávú költségvetési célját, 2014 és 2018 között azonban valószínűleg 
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kivételesen alacsony államadósságszintjére (2018-ban a GDP 9,1%-a) – alapozza. 
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A fenntarthatóság és a ciklikus megfontolások egyensúlyának hiánya 

99. Az újonnan bevezetett mérlegelési jogkörről nemrég közzétett közleményében a 

Bizottság hangsúlyozta, hogy a költségvetési célok kitűzése során fontos ügyelni a 

költségvetési fenntarthatóság és az anticiklikus megfontolások kiegyensúlyozására60. A 

Bizottság saját közelmúltbeli elemzése azonban azt mutatja, hogy ez nem történik így a 

magas adósságszintű tagállamokban (azokban, amelyek fenntarthatósági kockázata a 15. 

grafikon jobb oldalán helyezkedik el). Ezekben az országokban a kibocsátási rés gyakorlatilag 

nulla, sőt esetenként pozitív, ennek ellenére nem végeznek költségvetési kiigazításokat a 

költségvetési fenntarthatóság javítására61. 

                                                      

60 2016-ban a Bizottság már említést tett ilyen kompromisszumról: „A megfelelő költségvetési 
irányvonal általános meghatározása során egyaránt figyelembe kell venni a stabilitási és a 
fenntarthatósági igényeket. Amint alább kifejtjük, e két dimenzió közötti kompromisszumhoz 
néha egyensúlyozni kell a gazdaság közvetlen támogatása és az államháztartás középtávú 
fenntarthatóságának biztosítása között.” (Európai Bizottság: 2016. évi jelentés a GMU 
államháztartásairól, 116. o.) 

61 COM(2017) 800 final: „2018. évi költségvetésiterv-javaslatok: Átfogó értékelés.” 
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15. grafikon. Az euróövezeti tagállamok elsődleges strukturális egyenlegének változásai 

(2017–2018) a költségvetés fenntarthatóságával kapcsolatos kockázat (S1 mutató) és a 

kibocsátási rés viszonylatában (előrejelzés)  

 

Megjegyzés: Az S1 mutató középtávú fenntarthatósági rést jelöl, és azt méri, hogy mekkora előzetes 
költségvetési kiigazítás szükséges ahhoz, hogy a GDP-arányos államadósságot a céldátumig 60%-ra 
csökkentse. Az S1 kritikus határértékei 0 és 2,5; az S1 ezek közé eső értéke középszintű kockázatot 
jelent. Ha az S1 értéke 0 alá csökken vagy meghaladja a 2,5-et, az alacsony, illetve magas kockázatra 
mutat. További információ a 2015-ös költségvetési fenntarthatósági jelentésben és a 2016-os 
adósságfenntarthatósági figyelőben található. 
Forrás: A grafikon a „2018. évi költségvetésiterv-javaslatok: Átfogó értékelés” című bizottsági 
közleményben közölt grafikon egyszerűsített változata (Európai Bizottság, 2017). Kibocsátási rés – 
AMECO, 2018. március; 

az elsődleges strukturális egyenleg változása – a Bizottság 2017. őszi előrejelzése; S1 mutató – a 
„2018. évi költségvetésiterv-javaslatok: Átfogó értékelés”, Európai Bizottság, 2017. 

IV. rész. A Bizottság javíthatna az értékelés bizonyos technikai szempontjain 

A Bizottság túlzott optimizmussal jelezte előre a reál-GDP növekedésének és a 

beruházások szintjének t és t+1 évi alakulását 

100. A Bizottság rendszeresen elvégzi saját előrejelzéseinek statisztikai ellenőrzését: utoljára 

ezt 2007-ben, 2012-ben és 2016-ban tette meg. Elemzése azt mutatja, hogy előrejelzései 
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többnyire pontosak és hasonlóak az egyéb nemzetközi intézmények (például az IMF vagy az 

OECD) előrejelzéseihez. 

101. A 2016-os tanulmány62 azonban rámutatott, hogy a Bizottság a 2000–2014-es 

időszakban átlag +0,54 százalékponttal túlbecsülte a következő évi reál-GDP-re vonatkozó 

előrejelzéseit. Ezt a tendenciát az 1969 és 2014 közötti éveket felölelő kibővített minta is 

megerősítette (+0,33 százalékpont). 

102. A tagállamok szintjén Olaszország esetében mind az adott évi, mind a következő évi 

GDP-előrejelzések tekintetében (1%), Dánia, Franciaország és Portugália esetében pedig a 

következő évi előrejelzések tekintetében (5%) statisztikailag szignifikáns az eltérés. Ez a 

viszonylag jelentős eltérés mind a tavaszi (az adott évre vonatkozó), mind az őszi (a 

következő évre vonatkozó) előrejelzésekre jellemző. A jelenség érdemben érinti például az 

adósság dinamikájának előrejelzését: egy ország esetében az átlag 1,1%-os pozitív eltérés 

nyomán 1,4 GDP-százalékponttal becsülték alá a következő évi GDP-arányos államadósságot. 

103. Bár a Bizottság feltárta ezt a hiányosságot, nem találtunk arra mutató jelet, hogy 

korrekciós intézkedést is tett volna azért, hogy megelőzze a probléma jövőbeni 

megismétlődését. 

A stabilitási és konvergenciaprogramokban szereplő információk elemzése 

104. A mintában szereplő tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjaiban feltüntetett 

információk általában megfeleltek a magatartási kódex és a rendelet előírásainak. Ennek 

megfelelően a programok tájékoztatást nyújtottak a teljes programozási időszakra tervezett 

költségvetési célokról és az azok elérését célzó költségvetési intézkedésekről. Néhány 

esetben mindazonáltal nem teljesültek a követelmények, és megállapítottuk, hogy a 

mintánkban szereplő stabilitási és konvergenciaprogramok bizottsági értékelése nem 

mutatta be módszeresen ezeket az információhiányokat (lásd: 2. háttérmagyarázat). 

                                                      

62 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-
accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
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2. háttérmagyarázat. Hiányzó információk  

Két stabilitási és konvergenciaprogram nem mutatta be a középtávú költségvetési cél eléréséig 

vezető teljes költségvetési útvonalat, három pedig nem közölte a t+1 évre vonatkozó bevételi és 

kiadási célokat. 

Öt stabilitási és konvergenciaprogram nem a funkció szerint mutatta be a közkiadásokat, három 

pedig nem tüntette fel az államadóssággal kapcsolatos pénzügyi szektorbeli kockázatokat. 

Öt stabilitási és konvergenciaprogram nem tette közzé a reformokhoz kapcsolódó költség-haszon 

elemzést, három pedig a GDP-előrejelzésekre vonatkozó kockázatelemzéseket. 

Két stabilitási és konvergenciaprogram nem jelezte, mely költségvetési intézkedéseket tervezik, és 

melyeket hajtották már végre. 

105. A bizottsági értékelések megjelölik a költségvetési intézkedések stabilitási és 

konvergenciaprogramokban közölt részleteiben feltárt hiányosságokat (lásd a mintán kapott 

eredményeket az I. mellékletben). A Bizottság 2011 előtt külön értékelést készített a 

stabilitási és konvergenciaprogramok minőségéről, amelyhez a magatartási kódex 

követelményeit vette alapul (lásd például: a 2009. és 2010. évi bizottsági szolgálati 

munkadokumentum melléklete). 2011-ben azonban megszűnt ez a melléklet. 

A Bizottság helyesen, de félreérthetően számol be az eltérés szintjéről  

106. Megállapítottuk, hogy az eltéréseket helyesen becsülték meg az értékelésekben. A 

jelentős eltérések – elsősorban bizottsági szolgálati munkadokumentumokban rögzített – 

értékelései szintén helyesek. A munkadokumentumokban azonban a Bizottság egy olyan 

táblázatot közöl, amely az eltérés szintjét illetően a két pillér (egyéves, illetve kétéves átlag 

becslések) összehasonlítása alapján levont következtetéseket mutatja be. Bár a táblázat a 

két pillérre vonatkozó következtetéseket hasonlítja össze, félreérthető módon mutatja be az 

egyes pillérek szabályszerűségi eredményeit. 

Technikai tesztelésünk nem tárt fel jelentősebb problémát 

107. Teszteltük a prevenciós ágra vonatkozó eljárások technikai vonatkozásait is. A legtöbb 

szempont kapcsán nem találtunk problémát. A Bizottság – a tagállamokkal egyetértésben – 
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2012-ben és 2016-ban magatartási kódexet tett közzé a rendelet (különösen annak 3. 

cikkének (2) bekezdése és 7. cikkének (2) bekezdése) értelmében „a stabilitási és 

konvergenciaprogramban megadandó információk pontos meghatározása” érdekében. 

Megállapítottuk, hogy a kódex megfelel a rendelet követelményeinek. 

108. A Bizottság 2012-ben, 2016-ban és 2017-ben vademecumot is közzétett a Stabilitási és 

Növekedési Paktum kapcsán. Megvizsgáltuk, hogy a 2016-os, illetve a 2017-es kiadásban 

ismertetett megközelítés összhangban van-e a rendelet követelményeivel. Találtunk néhány 

kivételt, amelyeket az alábbiakban fejtünk ki bővebben. 

• A rendelet a legfrissebb gazdasági adatok használatát írja elő a középtávú költségvetési 

célhoz viszonyított pozíció meghatározásához, a Bizottság ellenben a legkedvezőbb 

adatokat válogatja ki a különböző évi adatsorok közül; márpedig ennek alapján 

határozzák meg, hogy egy adott évben szükség van-e kiigazításra. Ráadásul amennyiben 

a strukturális egyenleg középtávú költségvetési céltól való elmaradása meghaladja a 

mátrixból levezetett követelményt, aszimmetrikus befagyasztást alkalmaznak a 

mátrixból levezetett kiigazítási követelmények meghatározása során. Hasonlóképpen a 

t. évi kiadási referenciaérték a t–1. év tavaszi előrejelzéseiben előrevetített értékeken 

alapul, a további előrejelzések alapján már nem frissítik azt. Az ilyen módszerek 

alkalmazása késlelteti a strukturális egyenleg romlására (lásd: 59. bekezdés), illetve a 

referenciaérték összetételét befolyásoló tényezőkben bekövetkező változásokra való 

figyelmeztetéseket. A Bizottság ezenfelül egy adott évben a középtávú költségvetési 

céltól való távolság mérése során nem a folyó, hanem az előző év strukturális 

egyenlegét használja viszonyítási alapként (lásd: 60. bekezdés). 

• A Bizottság a kiadási referenciaértéken belüli kormányzati kiadások kiszámítása során 

levonja „az uniós beruházási alapokból visszatérített beruházások kiegyenlítését”. Ennek 

eredményeképpen az egyes évekre vonatkozó kiadásbecslés nem rögzíti helyesen a 

kormányzat adott évi tőkeberuházási kiadásait. A rendelet nem rendelkezik ilyen 

kiegyenlítésről. 

109. Teszteltük, hogy az országreferenseknek biztosított belső iránymutatások és az 

értékelési táblázatok megfelelnek-e a vademecumban ismertetett megközelítésnek. 
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Megállapítottuk, hogy a bizottsági értékelések a vademecumnak megfelelően készülnek, 

kivéve a középtávú költségvetési célhoz viszonyított pozíció tesztelését, amely a korábbi 

évek legkedvezőbb adatsorain alapul. 

110. Teszteltük továbbá, hogy az ellenőrzési mintánkban szereplő stabilitási és 

konvergenciaprogramok tartalmaznak-e valamennyi, a magatartási kódexben előírt 

információt. Megállapítottuk, hogy a stabilitási és konvergenciaprogramok bizottsági 

értékelése nem mutatta be módszeresen az információhiányokat. 

111. A bizottsági szolgálati munkadokumentumok releváns információkat nyújtanak a 

tagállamok költségvetési kötelezettségvállalásairól és kapcsolódó intézkedéseiről, valamint a 

prevenciós ágra vonatkozó szabályok betartásáról. Megállapítottuk, hogy lenne javítanivaló a 

megtett intézkedések leírása és a hatások bizottsági előrejelzésben való mérlegelése terén 

(eltekintve a tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjaikban közölt terveitől). Hasznos 

lenne, ha a bizottsági munkadokumentum tartalmazna egy táblázatot, amely érthetőbben 

megmagyarázná a különbségeket. 

112. A tagállamok közös uniós módszertant fogadtak el a potenciális kibocsátás 

megbecslésére. Egyes tagállamok azonban a prevenciós ágra vonatkozó értékelések alapjául 

szolgáló közös uniós módszertantól eltérő módon is elkészítik saját becsléseiket. A különböző 

módszertan esetenként eltérő becsléseket eredményez, ami a strukturális egyenleg kapcsán 

is eltérő becsléshez vezet. Miután áttekintettünk több olyan tanulmányt is, amely 

összehasonlítja a Bizottság potenciális kibocsátásra vonatkozó becsléseit a mások által 

készített becslésekkel, megállapítottuk, hogy az uniós módszertan eredményei összhangban 

vannak a hasonló becslésekkel (pl. IMF vagy OECD). 

113. Ezen túlmenően a Bizottság 2016-ban bevezetett egy megbízhatóságvizsgáló eszközt az 

olyan helyzetek értékelésére, amelyekben bizonyos évek becsült kibocsátási rését 

nagymértékű bizonytalanság jellemzi. Ez egy kísérleti projekt, amely révén a következő két 

évben megpróbálják figyelembe venni az összes olyan tényezőt, amely a tagállamok szerint 

releváns a potenciális kibocsátásuk megbecslése tekintetében. Megfelelőnek ítéljük ezt a 

megközelítést, amely nyílt párbeszédet folytat a közös módszertan alkalmazása kapcsán 

felmerülő megbízhatósági problémák kezelését illetően. 
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114. Teszteltük a használt táblázatokat és képleteket, valamint ismételten elvégeztünk egy 

sor értékelést, hogy ellenőrizzük a számítások pontosságát. Áttekintettük a bizottsági 

értékelésekben használt – többek között az AMECO-tól, az Unió statisztikai hivatalától 

(EUROSTAT) és a stabilitási és konvergenciaprogramokból származó – adatok egy mintáját is, 

és megállapítottuk, hogy azok megegyeztek az adatforrásokkal. Az ESA 95-ről az ESA 2010-re 

való átállás végrehajtási módja és az értékelésben a válogatott adatsorok használata (lásd: 

62. bekezdés) kivételével nem találtunk más problémát. 

115. Megállapítottuk, hogy a minimális középtávú költségvetési célokat a vademecumban 

ismertetett módszertan szerint számították ki. Ellenőriztük azt is, hogy az összes tagállam 

középtávú költségvetési célja elérte-e a minimális középtávú költségvetési célt, és 

megállapítottuk, hogy mindegyik szabályszerű volt (kivéve Szlovénia 2016–2017-es, a 2017–

2019-es időszakra vonatkozó célját). Ez nem gyakorolt hatást a bizottsági értékelések 

kimenetelére. 

116. Teszteltük a minimális középtávú költségvetési célok mögöttes változókra való 

érzékenységét, és megállapítottuk, hogy azok többnyire a félrugalmasság, a nagyobb 

adósságsokkok és az elöregedéshez kapcsolódó költségek jelentős változásaira érzékenyek. 

Megfigyeltük azonban, hogy a minimális középtávú költségvetési célok nem vették 

figyelembe az adósságot befolyásoló egyéb tényezőket, például az SFA-tételeket. 

117. Teszteltük azt is, hogy az értékelési eljárás során helyesen alkalmazták-e a mátrix 

követelményeit. Az új mátrixra való átállás során a 2015. tavaszi értékelés még a régi mátrix 

paramétereit vette figyelembe és azokat csak azon tagállamok vonatkozásában alkalmazta, 

amelyeknek romlott a strukturális egyenlege, ahelyett, hogy az összes tagállam esetében 

kiigazítást alkalmazott volna. A Bizottság tehát nem járt el következetesen a két 

szabálykészlet közötti átállás során. 
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V. rész. Az országspecifikus ajánlások tükrözik a mögöttes értékelések következtetéseit, de 

nem elég egyértelműek 

Az országspecifikus ajánlások tükrözik az elvégzett értékelések eredményeit, de 

relevanciájuk módosulhat, ha megváltoznak a feltételek 

118. A Tanács által elfogadott végleges költségvetési országspecifikus ajánlások a Bizottság 

ajánlásain alapulnak. Ezek a dokumentumok jogilag kötelező formában szólítják fel a 

tagállamokat a feltárt jelentős eltérési kockázatok kezelésére, valamint írják elő a strukturális 

egyenleg és a kiadások alakulása kapcsán szükséges kiigazításokat. 

119. Megállapítottuk, hogy a prevenciós ágra vonatkozó országspecifikus költségvetési 

ajánlások összhangban voltak a bizottsági szolgálati munkadokumentumokban levont 

értékelési következtetésekkel. 

120. Véleményünk szerint az ajánlásokat az év kellőképpen korai szakaszában (júliusban) 

teszik közzé ahhoz, hogy a tagállamok éves költségvetési folyamatuk keretében reagálni 

tudjanak azokra. A legtöbb tagállam ősszel vitatja meg, finomhangolja és fogadja el a 

következő évi költségvetését. Eddig változhatnak a makrogazdasági és költségvetési 

feltételek, az év korábbi szakaszában közzétett CSR mindazonáltal változatlanul érvényben 

marad. A körülményekben beálló jelentős változások ezért befolyásolhatják az 

országspecifikus ajánlások relevanciáját. 

A 2017-ben közzétett országspecifikus ajánlások kevésbé egyértelműen fogalmaznak és 

nehezebb végrehajtani őket 

121. Az országspecifikus ajánlások relevanciája azok egyértelműségétől és hitelességétől is 

függ, amivel kapcsolatban fontos, hogy utólag monitorozhatók és kikényszeríthetők-e. A 

Bizottság az ellenőrzés során nyújtotta be a 2018-as országspecifikus ajánlásokra vonatkozó 

javaslatát, amelyben a számszerűsített követelmények nem a rendelkező részben, hanem a 

preambulumban kaptak helyet. A Bizottság a preambulumot és a rendelkező részt 

egyformán kötelező érvényűnek és kikényszeríthetőnek tekinti, a nagyközönség azonban 

ezzel nincs feltétlenül tisztában. 
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122. Az EKB ezzel kapcsolatban a közelmúltban a következőképpen nyilatkozott: „A Bizottság 

költségvetési politikára vonatkozó ajánlásai idén két szempontból is eltérnek a korábbiaktól. 

Először is az ajánlásoknak csak a preambuluma (nem pedig a rendelkező része) határozza 

meg, hogy a Tanács által a kormányzatoknak tett javaslat szerint milyen mértékű strukturális 

kiigazítást kell végezni ahhoz, hogy biztosított legyen a Stabilitási és Növekedési Paktumnak 

való maradéktalan megfelelőség. Rendszerint a rendelkező részben kell egyértelmű előzetes 

iránymutatást nyújtani a kormányzatoknak arra nézve, hogyan irányítsák államháztartásukat 

a következő 12–18 hónap során. Ezek az iránymutatások a parlamenteknek és a 

nagyközönségnek is tájékoztatást nyújtanak, illetve referenciaként szolgálnak a Stabilitási és 

Növekedési Paktumnak való megfelelőség átlátható utólagos értékeléséhez. Ezért a 

rendezett államháztartás felé való megfelelő előrehaladás biztosításához elengedhetetlen a 

költségvetési iránymutatás maradéktalan integrálása, többek között a kormányzatok 2018-ra 

vonatkozó költségvetésiterv-javaslataiba is.”63 

123. Az EKB rámutatott arra is, hogy „minden olyan ország tekintetében, amelyre 2018-ban a 

GDP 0,5%-ának megfelelő vagy azt meghaladó strukturális kiigazítási követelmények 

vonatkoznak, függetlenül az államadósságuk szintjétől, a preambulum úgy rendelkezik, hogy 

„a 2018-as költségvetésiterv-javaslat, majd azt követően a 2018-as költségvetési 

eredmények értékelése során megfelelően figyelembe kell venni azt a célt, amely egy olyan 

költségvetési irányvonal megvalósítására vonatkozik, amely hozzájárul mind a folyamatban 

lévő gazdaságélénkülés megerősítéséhez, mind pedig [az adott országbeli] államháztartás 

fenntarthatóságának biztosításához”. Ez a Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi (a 

Bizottság által 2015 januárjában közzétett) rugalmassági rendelkezései szerint megítélteken 

felül további csökkentéseket is jelenthet a strukturális kiigazítási követelmények 

tekintetében. A jövőre nézve fontos a szabályokon alapuló Stabilitási és Növekedési Paktum 

következetes végrehajtásának biztosítása.”64 

124. A Bizottság ilyen iránymutatásai olyan helyzetet eredményezhetnek, ahol a két 

célkitűzés – egyrészt a folyamatos élénkülés megerősítése, másrészt az államháztartás 

                                                      

63 Az EKB 4/2017. sz. gazdasági jelentése. 

64 Uo. 
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fenntarthatóságának biztosítása – nagyon aszimmetrikus következtetésekhez vezethet: 

egyfelől arra szólíthatják fel a tagállamokat, hogy többet költsenek a növekedést serkentő 

intézkedésekre, másfelől pedig arra, hogy korlátozzák az ilyen kiadásnövekedéseket. Az 

iránymutatások ezenfelül a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályozási keretében (a 

mátrix és a rendelkezések együttesében) előírtaknál alacsonyabb követelményekre 

engedhetnek következtetni. 

125. A javasolt ajánlások logikájának sikeresebb kommunikálása érdekében a Bizottságnak 

mellékelnie kellene a mögöttes értékelések összefoglalóját, valamint ki kellene fejtenie az 

ajánlások végrehajtásának fontosságát, illetve a végrehajtásuk elmulasztásával járó 

kockázatokat. A múltban az egyes országspecifikus ajánlások tartalmaztak egy 

preambulumbekezdést, amely ismertette a mögöttes logikát. A legutóbbi változtatások óta 

azonban a preambulum többé nem nyújt erről tájékoztatást. 

A Bizottság megfelelően nyomon követi a költségvetésre vonatkozó országspecifikus 

ajánlások végrehajtását 

126. A Bizottság különféle adatok alapján nyomon követi az országspecifikus ajánlások 

végrehajtását; ez a folyamat az év utolsó negyedében kap a legkiemeltebb szerepet. 

Tekintettel a kimerítő elemzésekre, a rendelkezésre álló adatokra, a számos tájékozódó 

látogatásra, illetve a tagállamok és a Bizottság közötti eszmecserére, úgy véljük, hogy ez a 

tevékenység elégséges a tagállamokban végbemenő fejlemények figyelemmel kíséréséhez és 

nyomon követéséhez. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Nem teljesül a prevenciós ág fő célkitűzése 

127. A prevenciós ág célja annak biztosítása, hogy az uniós tagállamok költségvetési 

pozíciójukat a középtávú költségvetési céljuk szintjén (MTO) tartsák, és ezáltal 

gondoskodjanak költségvetési pozíciójuk fenntarthatóságáról és a recesszió idején 

kihasználható költségvetési mozgástérről. A magas államadóssággal rendelkező tagállamok 

emellett középtávú költségvetési céljuk elérése révén biztosítani tudják, hogy adósságrátájuk 

– a Stabilitási és Növekedési Paktum adósságalapú korrekciós ágára vonatkozó 
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követelményeknek megfelelően – csökkenésnek induljon. Mindez kulcsfontosságú ahhoz, 

hogy el lehessen kerülni a romboló hatású költségvetési válság bekövetkeztét az Európai 

Unióban, illetve – ami még fontosabb – a monetáris unióban (4–5. bekezdés). 

128. A rendelet észszerű (évi 0,5 GDP-százalékpontos) referenciaértéket ír elő a középtávú 

költségvetési cél felé való éves konvergencia tekintetében; azonban bevezette a „jelentős 

eltérés” fogalmát is, amely megengedett eltérési mozgástérként értelmezhető. Ezenfelül 

szerteágazó mérlegelési jogkört ruházott a Bizottságra a követelmények kiigazítása 

tekintetében (16–17. és 32–37. bekezdés). 

129. A Bizottság messzemenőkig kihasználta ezt a mérlegelési jogkört a kiigazítási 

követelmények csökkentésére, mind a végrehajtási szabályok, mind az egyedi határozatok 

kapcsán. Ennek eredményeképpen azonban a Bizottság nem biztosította a rendelet fő 

célkitűzésének teljesítését, nevezetesen azt, hogy a tagállamok észszerű időn belül elérjék 

középtávú költségvetési céljukat (63–71. bekezdés). 

130. Az úgynevezett mátrixban meghatározott kiigazítási követelmények és paraméterek, 

illetve a számos rugalmassági rendelkezés bevezetésére akkor került sor, amikor a 2012-es, 

második recesszió sok aggodalomra adott okot az Unióban. Ebben a helyzetben elviekben 

indokolt volt a rugalmasság alkalmazása, a gyakorlatban azonban már akkor is túl messzire 

ment (26–71. bekezdés). Problémát jelentett, hogy a rugalmassági intézkedések nem tettek 

eléggé különbséget az adóssággal küzdő tagállamok, illetve a többi tagállam között (85–97. 

és 100. bekezdés). A mátrix jóváhagyott paraméterei és a különböző rugalmassági 

rendelkezések ezenfelül nem kötődtek időben ezekhez a sajátos körülményekhez (77–82. 

bekezdés). 

131. A Bizottság nemhogy szigorította volna a keretet, a közelmúltban – például az új 

mérlegelési jogkör 2017-es bevezetése révén – még inkább meggyengítette azt (32–37., 69. 

és 79. bekezdés). 

132. Emiatt a jelenlegi keret nem biztosítja, hogy gazdaságilag semleges időszakokban a 

tagállamok észszerű ütemben közelítsenek középtávú költségvetési céljuk felé. A keret a 

közelmúltbeli fellendülési időszakban átlagosan nem segítette elő a középtávú költségvetési 
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cél felé való haladást, annak ellenére, hogy a növekedés üteme meghaladta a potenciális 

növekedést, és a kibocsátási rés is szűkült (79–82. bekezdés). 

133. Különösen aggályos, hogy a meggyengített SNP-keret – a Bizottság végrehajtási 

szabályaiban meghatározott formájában – számos nagymértékben eladósodott tagállam 

esetében nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a középtávú költségvetési cél felé való 

előrehaladást. Ezek strukturális egyenlege a 2014–2018-as időszakban vagy letért a 

középtávú költségvetési cél felé vezető pályáról, vagy annyira lassú ütemben halad afelé, 

hogy a következő recesszióig távolról sem garantált a jelentős javulás (85–97. és 100. 

bekezdés). 

134. A Stabilitási és Növekedési Paktum hitelességét gyengítik a prevenciós és a korrekciós 

ág közötti következetlenségek. A Bizottság a prevenciós ágra vonatkozó követelményeket 

nem alkalmazza a korrekciós ágra, és ismételten javasolta a túlzotthiány-eljárásból (EDP) 

való kilépés határidejének több évvel való meghosszabbítását, ami azt jelenti, hogy az ilyen 

eljárás alatt álló tagállamoknak nem kell teljesíteniük azokat a követelményeket, amelyeknek 

egyébként meg kellene felelniük, ha a prevenciós ághoz tartoznának (84. bekezdés). 

135. Bár a rendelet ezt nem írja elő, a Bizottság az ECOFIN Tanács útján számos végrehajtási 

szabályról megállapodást keresett és ért el a tagállamokkal. Ez a precedens a későbbiekben 

megnehezítheti a keret szükséges kiigazításainak végrehajtását (26., 38., 42. és 51. 

bekezdés). 

136. A Bizottság végrehajtási szabályaiban meghatározott jelenlegi keret márpedig 

módosításra szorul. A prevenciós ágra vonatkozó keret 2018-ra tervezett felülvizsgálata 

kapcsán a következő intézkedéseket javasoljuk. 

A Bizottságnak orvosolnia kell az előírt követelmények mátrixában megengedett 

kumulatív eltérések és paraméterek problémáját 

137. A gazdasági ciklus alapján meghatározott kiigazítási követelményekből, rugalmassági 

rendelkezésekből és engedélyezett eltérésekből felépülő mátrix jelenlegi kialakításánál fogva 

nem biztosítja észszerű makrogazdasági forgatókönyvek esetén a középtávú költségvetési 

célok észszerű időn belüli elérését. Véleményünk szerint a kumulatív eltérések problémáját a 
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jelenlegi rendeleten belül is kezelni lehetne, amennyiben annak fő célkitűzése elsőbbséget 

élvezne a rugalmassági rendelkezések értelmében megítélt eltérésekkel szemben. Mivel ezek 

a problémák összefüggnek egymással, a mátrix felülvizsgálatának szükséges mértéke attól 

függ majd, hogyan kezelik és orvosolják a kumulatív eltérések és a rugalmassági 

rendelkezések problémáját. Ettől függetlenül igen ajánlatos lenne szigorúbbá tenni a GDP 

90%-át meghaladó – illetve kisebb mértékben a GDP 60%-ánál több, de 90%-ánál kevesebb – 

adóssággal rendelkező tagállamokra vonatkozó követelményeket (26–71., 85–97. és 100. 

bekezdés). 

1. ajánlás 

a) A megengedett eltérések kumulatív hatásainak kezelése érdekében a Bizottság foglaljon bele a 

felülvizsgált mátrixba egy olyan rendelkezést, amely a tagállam két megelőző évi eltérését, 

illetve a folyó évben várható eltérését kompenzálandó megnöveli a következő évre vonatkozó 

kiigazítási követelményt65. 

b) A Bizottság növelje meg a GDP 60%-át meghaladó adóssággal rendelkező tagállamokra 

vonatkozó kiigazítási követelményeket, hogy e követelményeket összhangba hozza az 

adósságszabály rendelkezéseivel. A növelés mértékét a 60%-os küszöbtől való távolság 

függvényében határozzák meg, akár lépcsőnként (például szigorúbb követelmények 

vonatkozzanak a 90% fölötti adósságrátájú tagállamokra), akár fokozatosan. 

c) A Bizottság vizsgálja felül a szükséges kiigazítások mátrixának egyéb előírásait is, és mérlegelje 

azok olyan irányú módosítását, hogy az összes tagállam észszerű időn belül elérhesse a 

középtávú költségvetési célját, figyelembe véve az összes többi rendelkezés (köztük a 

megengedett eltérések) felülvizsgálatának hatását. 

Ezt az ajánlást a mátrixnak és a rugalmassági rendelkezéseknek a közös álláspont szerint 2018-ra 

tervezett felülvizsgálata során, de legkésőbb olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán 

megkezdődhessen annak alkalmazása. 

                                                      

65 Lásd: az Európai Költségvetési Tanács 2017-es jelentésének hasonló ajánlása. 
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Meg kell reformálni a rugalmassági rendelkezéseket, hogy betölthessék a rendeletben 

előírt eredeti szerepüket  

138. A Bizottság a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés alkalmazása során jócskán 

túllépi a rendelet szerinti célkitűzést, azaz annak biztosítását, hogy a korlátozott 

költségvetési források ne hátráltathassák a fontos reformok végrehajtását. A rendelet nem 

tesz említést a rugalmassági rendelkezések reformokat ösztönző szerepéről. A Stabilitási és 

Növekedési Paktummal összefüggő eltéréseket azok rendeltetése szerint kellene alkalmazni, 

míg a reformok előmozdítására más eszközök állnak rendelkezésre (50–52. bekezdés). 

139. A Bizottság különféle rendelkezések értelmében lehetővé teszi, hogy a fokozott 

költekezés jóval több éven át folytatódhasson, mint amely tekintetében eredetileg 

jóváhagyták azt. A kiadások átfogó szintje folyamatosan emelkedik a középtávú költségvetési 

cél eléréséig vezető hosszadalmas időszakban. Emiatt meghosszabbodik a konvergencia-

időszak, ami kedvezőtlenül hat a rendelet alapvető célkitűzésének elérésére (44–48. és 54. 

bekezdés). 

140. A beruházási rendelkezés nem garantálja a GDP-arányos közberuházások növekedését, 

és lehetővé teszi, hogy a beruházásokhoz nem kapcsolódó kiadások a következő években is 

folytatódjanak (43. bekezdés). 

141. A rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezés szintén az azokhoz nem kapcsolódó 

kiadások növekedését eredményezi az eltérés megítélését követő években, és igen tágan 

értelmezi a támogatható kiadásokat (57. bekezdés). 
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2. ajánlás 

a) A Bizottság módosítsa a strukturális reformra vonatkozó rendelkezés végrehajtási szabályait, és 

korlátozza a rendelkezés alkalmazását a végrehajtás első néhány évében felmerülő, 

közvetlenül azonosított költségvetési tételekre. A jóváhagyott kiadásnövekedést egyszeri 

alkalomnak kell tekinteni, az tehát nem vezethet a nem kapcsolódó kiadások 

növekedéséhez a következő években. 

b) A Bizottság hagyjon fel a beruházási rendelkezés jelenlegi formájában való alkalmazásával. A 

helyébe lépő esetleges későbbi rendelkezés biztosítsa a GDP-arányos közberuházás 

növekedését. 

c) A Bizottság a rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezés alkalmazását kizárólag a 

bekövetkezett eseményekhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokra engedélyezze. 

Ezt az ajánlást olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán megkezdődhessen 

alkalmazása. 

Szinkronizálni kell a korrekciós és a prevenciós ágra vonatkozó kiigazítási 

követelményeket, és eredményesebben kell alkalmazni a felgyorsítási eljárásokat  

142. Következetlenségeket tártunk fel a hiányalapú korrekciós ág és a prevenciós ág között. 

Ennek orvoslása irányában fontos lépést jelentene, ha a Bizottság felhagyna azzal a 

gyakorlattal, hogy gyakran és több évvel meghosszabbítja a túlzotthiány-eljárásból való 

kilépés határidejét. Ezenfelül a korrekciós ág tekintetében minimum a prevenciós ágra 

vonatkozó követelményeket kellene alkalmazni. Nem találunk jogalapot arra, hogy a 

korrekciós ághoz tartozó tagállamok mentességet kapjanak a prevenciós ágra vonatkozó 

követelmények, illetve a prevenciós ágra vonatkozó felgyorsítási eljárások alól (84–94. 

bekezdés). 

3. ajánlás 

A Bizottság vizsgálja meg, hogyan biztosíthatná a jelenlegi jogi kereten belül, hogy a prevenciós ág 

tekintetében előírt strukturális kiigazítási szintet a korrekciós ághoz tartozó tagállamok is teljesítsék. 
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Ennek érdekében nyújtson be feljegyzést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, amelyben kifejti, 

hogyan szándékozik ezt elérni. 

Ezt az ajánlást olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán megkezdődhessen 

alkalmazása, és addigra a Bizottság nyújtsa be az említett feljegyzést is a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottságnak. 

Javítani kell a stabilitási és konvergenciaprogramokban, illetve a bizottsági értékelési 

jelentésekben előírt információk minőségét 

143. Javítani kell a stabilitási és konvergenciaprogramokban (SKP) bemutatott információk 

minőségét. Ezenfelül – tekintve, hogy a bizottsági értékelés többek között azon alapul, hogy 

a Bizottság összeveti saját előrejelzéseit a tagállamokéival – a tervek és a kapcsolódó 

értékelések hitelességének megítélése érdekében átláthatóbbá kell tenni a különféle 

intézkedések bizottsági előrejelzésekben való bemutatását. A bizottsági szolgálati 

munkadokumentumoknak (SWD) tartalmazniuk kellene a szabályszerűségi eredmények 

egyértelműbb, az ajánlásokban előírt kritériumokon alapuló bemutatását és az átfogó 

értékelés kapcsán figyelembe vett tényezők ismertetését is (104–106., valamint 111–112. 

bekezdés). 

4. ajánlás  

a)  A Bizottság tegyen javaslatot a magatartási kódex (CoC) felülvizsgálatára annak biztosítása 

érdekében, hogy a tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjai a fő bevételi és kiadási 

intézkedések és azok ütemezése mellett tartalmazzanak egy, a becsült bevételeket és kiadásokat 

bemutató összefoglaló táblázatot is, és erről törekedjen megállapodásra a tagállamokkal. 

b) A Bizottság szolgálati munkadokumentumaiban fejtse ki jobban a költségvetési intézkedésekre 

vonatkozó saját becslései és a kapcsolódó tagállami becslések közötti különbségeket. A 

dokumentumok minden esetben fogalmazzanak egyértelműbben azt illetően is, hogy az egyes 

stabilitási és konvergenciaprogramok milyen mértékben felelnek meg a magatartási kódex 

követelményeinek. 
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c)  A Bizottság vezessen be egy táblázatot, amely minden egyes pillér esetében külön-külön 

bemutatja az eltérési szintekkel kapcsolatban a munkadokumentumban levont értékelési 

következtetéseket. Fejtse ki továbbá részletesen az átfogó értékelés következtetését; 

amennyiben pedig az nem felel meg a rendeletben előírt kritériumoknak, sorolja fel az összes 

figyelembe vett tényezőt. 

d) A Bizottság ezenkívül legalább öt évre visszamenőleg mutassa be a kumulatív eltérésekkel 

kapcsolatos adatokat is. 

Ezt az ajánlást olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán megkezdődhessen 

alkalmazása. 

Felül kell vizsgálni a különböző évi adatsorok és a befagyasztás használatát 

144. Bizonyos technikai módszerek – például a befagyasztás használata, több évi adatsorok 

közül a legkedvezőbbek szelektív felhasználása vagy a beruházások kiegyenlítése a kiadási 

referenciaértéken belül – nem vezethetők vissza a rendeletre, és késedelmet okozhatnak a 

jelentős eltérések kimutatása terén (59–60., és 108–109. bekezdés). 

145. A kiigazítási követelmények befagyasztásának aszimmetrikus feloldása akkor is 

megakadályozza a nagyobb mértékű kiigazítás előírását a költségvetésiterv-javaslatok (DBP) 

értékelése során, ha a frissített információk szerint az indokolt lenne (61. bekezdés). 

5. ajánlás  

a) A Bizottság követelményeit a legfrissebb adatokra alapozza, ne pedig a több évi adatsorok közül 

kiválogatott legkedvezőbbekre. 

b) A kiadási referenciaérték esetében a rendeletnek megfelelően alkalmazza az aggregált kiadások 

fogalmát, és ne alkalmazzon „kiegyenlítést” a beruházások kapcsán. 

c) Amennyiben a stabilitási és konvergenciaprogramok és a költségvetésiterv-javaslatok értékelése 

között jelentősen javulnak a kilátások, a Bizottság követeljen meg nagyobb mértékű kiigazítást a 

tagállamoktól. 

Ezt az ajánlást olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán megkezdődhessen 

alkalmazása. 
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Egyértelműbben kell megfogalmazni az országspecifikus ajánlásokban közölt 

magyarázatokat 

146. A jelenlegi preambulumok elsősorban jogi jellegűek, és nem indokolják részletesen az 

ajánlásokat. Jobban ki kellene fejteni a javasolt kiigazítások mögötti logikát és az azok be 

nem tartásával járó kockázatokat (122–126. bekezdés). 

6. ajánlás 

a) A preambulum fejtse ki részletesen a javasolt kiigazítások logikáját és a kapcsolódó 

kockázatokat. 

b) A szükséges kiigazítást nem a preambulumban, hanem a CSR rendelkező részében kell előírni, 

hangsúlyozva azok jogilag kötelező jellegét. 

Ezt az ajánlást olyan időpontban kell végrehajtani, hogy 2019 tavaszán megkezdődhessen 

alkalmazása. 

 

A jelentést 2018. június 13-i luxembourgi ülésén fogadta el a Neven MATES számvevőszéki 

tag elnökölte IV. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 elnök 
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I. MELLÉKLET 

TAGÁLLAMOK KIVÁLASZTÁSA AZ ELLENŐRZÉSI MINTÁHOZ 

1. A prevenciós ággal kapcsolatos eljárások ellenőrzése során hat (öt euróövezeti és egy 

azon kívüli) tagállamra összpontosítottunk. 

2. Az ellenőrzés hatóköréből kizártuk azokat a tagállamokat, amelyek az ellenőrzött 

időszak során mindvégig túlzotthiány-eljárás alatt álltak vagy kiigazítási programban vettek 

részt, valamint azokat, amelyekkel a túlzotthiány-eljárásról, Görögországról vagy a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásról (MIP) szóló ellenőrzéseink 

keretében már foglalkoztunk (kivéve: Olaszország66). A fennmaradó tagállamok közül azokat 

válogattuk ki, amelyek hosszabb időt töltöttek a korrekciós ágban, amelyek strukturális 

egyenlege a közelmúltban romlásnak indult, illetve amelyek a leginkább el voltak maradva 

középtávú költségvetési céljuktól (lásd: 1. táblázat). 

                                                      

66 Olaszország esetében 2013 júniusában zárult le a túlzotthiány-eljárás, az ez előtti időszak 
részben a túlzotthiány-eljárásról szóló számvevőszéki jelentés tárgyát képezte. Az országot 
részben az Unióban végbemenő makrogazdasági fejlemények szempontjából való fontossága 
miatt, részben pedig amiatt vettük be a mintába, mert a prevenciós ágban rendkívüli 
mértékben alkalmazza a rugalmassági rendelkezéseket. 
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1. táblázat. Tagállamok kiválasztása az ellenőrzési mintához 

 

Megjegyzések

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Belgium -4,03 -3,42 -2,73 -2,85 -2,48 -2,10 Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés -4,61 -4,78 -4,17 -3,48 -3,60 -3,23
Észtország 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31 0,18 Mindvégig MTO-nál 0,17 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31
Írország -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99 -2,15 Preventív ágban csak 2016-ban -8,83 -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99

Lettország -1,26 -0,03 -0,94 -1,76 -2,09 -1,85 2013–2014-ben MTO-nál -1,19 -0,26 0,97 0,06 -0,76 -1,09

Li tvánia -3,59 -2,60 -2,27 -1,42 -1,20 -1,43 2015–2016-ban MTO-nál -2,29 -2,59 -1,60 -1,27 -0,42 -0,20

Luxemburg 1,38 2,47 2,06 2,15 0,71 0,90 Mindvégig MTO-nál 0,00 0,88 1,97 1,56 1,65 0,21

Hol landia -3,58 -2,26 -0,94 -0,53 -1,07 -1,40
Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés  (1 évvel  tovább EDP a latt, mint 
LT és  LV) -3,03 -3,08 -1,76 -0,44 -0,03 -0,57

Ausztria -2,53 -1,82 -1,24 -0,67 -0,59 -1,01
Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés  (1 évvel  tovább EDP a latt, mint 
LT és  LV) -2,76 -2,08 -1,37 -0,79 -0,22 -0,14

Portugál ia -6,22 -3,09 -2,50 -1,37 -1,82 -2,33 Mindvégig EDP a latt -7,60 -5,72 -2,59 -2,00 -0,87 -1,32

Szlovákia -4,11 -3,56 -1,69 -2,05 -2,06 -2,04 Mindvégig a  GDP 60%-a  a latti  á l lamadósság -6,65 -3,61 -3,06 -1,19 -1,55 -1,56

Finnország -0,85 -1,14 -0,98 -1,75 -1,75 -1,52 Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés -0,61 -0,35 -0,64 -0,48 -1,25 -1,25

Dánia -0,50 0,04 -0,18 0,56 -2,26 -1,36 Kevésbé á l landó és  a lacsonyabb hiány/adósság, mint HU -0,22 0,00 0,54 0,32 1,06 -1,76

Horvátország n.a . n.a . -3,57 -3,85 -3,49 -3,84 2013–2016-ban EDP a latt n.a . n.a . -4,08 -3,57 -3,85 -3,49

Magyarország -4,52 -1,44 -1,47 -2,50 -2,35 -2,63 Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés -1,88 -2,82 0,26 0,23 -0,80 -0,65

Lengyelország -6,07 -4,04 -3,44 -2,65 -3,01 -2,65 Kevésbé á l landó és  a lacsonyabb hiány/adósság, mint HU -7,26 -5,07 -3,04 -2,44 -1,65 -2,01

Románia -2,98 -2,01 -1,07 -0,63 -0,78 -2,74 Kevésbé á l landó és  a lacsonyabb hiány/adósság, mint HU -4,59 -1,98 -1,01 -0,07 0,37 0,22

Svédország 0,00 0,10 -0,19 -0,82 -1,04 -0,96 Mindvégig MTO-nál 1,77 1,00 1,10 0,81 0,18 -0,04

Egyesül t Ki rá lyság -5,84 -6,56 -4,55 -5,15 -4,48 -3,30 Mindvégig EDP a latt -6,00 -4,59 -5,31 -3,30 -3,90 -3,23

A Számvevőszék egyéb ellenőrzései
Németország -1,34 -0,12 0,27 0,82 0,92 0,71 EDP -1,68 -0,84 0,38 0,77 1,32 1,42

Görögország -6,40 -0,43 1,98 0,57 -1,13 -0,27 Görögországra  i rányuló el lenőrzés -9,65 -5,90 0,07 2,48 1,07 -0,63

Spanyolország -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53 -2,61 MIP -7,04 -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53

Franciaország -5,09 -4,26 -3,53 -2,79 -2,74 -2,39 EDP/MIP -5,50 -4,69 -3,86 -3,13 -2,39 -2,34

Olaszország -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98 -1,50 EDP/Európai  szemeszter keretében végzett el lenőrzés -3,27 -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98

Ciprus -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35 0,22 EDP -5,06 -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35

Málta -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09 -1,65 EDP -4,02 -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09

Szlovénia -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69 -2,48 MIP -4,55 -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69

Bulgária -1,87 -0,48 -0,76 -2,48 -2,56 -2,43 MIP -1,51 -0,87 0,52 0,24 -1,48 -1,56

Cseh Köztársaság -2,63 -1,48 0,08 -0,78 -1,96 -1,42 EDP -3,06 -1,63 -0,48 1,08 0,22 -0,96

Forrás: A Bizottság adatai (a preventív ágra vonatkozó 2015. őszi előrejelzés)
* MTO-tól való távolság (negatív = MTO alatti  SB, pozitív = MTO feletti  SB)
** Előrejelzett adatok alapján

Prevenciós ágban
A 2015. decemberi bizottsági értékelés szerint nem éri el MTO-ját

A tagállamoknak a preventív ág ellenőrzéséhez vett mintába való beválogatása során alkalmazott kritériumok elemzése

Euróövezet

Euróövezete
n kívüli 

tagállamok

MTO-tól való távolság (SBt-1 – MTOt)*

Korábbi 
ellenőrzés 

tárgyát 
képezte

GMU Tagállam
Strukturális egyenleg (SB)
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II. MELLÉKLET 

AZ ELLENŐRZÉSI MINTÁBAN SZEREPLŐ TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ EREDMÉNYEK 

1. Egy hat tagállamból álló mintán végeztünk ellenőrzést, amelynek során áttekintettük a 

stabilitási és konvergenciaprogramok bizottsági értékelését, a Bizottság szolgálati 

munkadokumentumait, az országspecifikus ajánlásokat, valamint számos vonatkozó 

munkadokumentumot. Ezenfelül tájékozódó látogatást tettünk a mintában szereplő 

tagállamokban, hogy visszajelzést kapjunk a folyamatról, a szabályozási keretről és a 

költségvetési politika koordinált uniós felügyeletéről. 

A tagállamok által benyújtott dokumentumok (stabilitási és konvergenciaprogramok) 

2. Megállapítottuk, hogy a stabilitási és konvergenciaprogramok összességében 

információt szolgáltattak a rendelet és a magatartási kódex legtöbb követelményéről. A 

programokban szerepeltek a költségvetési célkitűzések és az azok elérését szolgáló 

intézkedések, valamint az államháztartás minőségének javítását és a hosszú távú stabilitást 

szolgáló intézkedések is. A költségvetési intézkedéseket azonban nem mindig mutatják be 

kellőképpen strukturáltan ahhoz, hogy azok részletei (például becsült költségvetési hatásai, 

tipológiája vagy státusa) teljességgel érthetőek legyenek. Ezt a tanácsi ajánlások 

preambuluma is ismételten észrevételezte (lásd: 1. táblázat). 

1. táblázat. A tanácsi ajánlásoknak a mintánkban szereplő tagállamok által benyújtott 

stabilitási és konvergenciaprogramokban szereplő intézkedésekkel kapcsolatos 

információk minőségéről és szintjéről szóló preambulumbekezdései 

 A tanácsi ajánlások preambulumbekezdései 

2015 2016 2017 

AT (8) [...] a 2016-tól kezdődő 

időszakra kitűzött hiánycélok 

elérését támogató 

intézkedések nincsenek 

kellőképpen kidolgozva. 

(6) [...] a 2017-től tervezett 

hiánycélok eléréséhez szükséges 

intézkedések nem kellőképpen 

meghatározottak. 

 

BE (8) [...] a 2016-től tervezett 

hiánycélok eléréséhez 

(6) [...] a 2017-től tervezett 

hiánycélok eléréséhez szükséges 

(6) [...] a 2018-től tervezett 

hiánycélok eléréséhez 
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szükséges intézkedések nem 

kellőképpen meghatározottak. 

intézkedések nem kellőképpen 

meghatározottak. 

szükséges intézkedések nem 

kellőképpen 

meghatározottak. 

HU (8) A 2016-tól kezdődő 

időszakra vonatkozó 

államháztartási hiánycélokat 

alátámasztó konkrét 

intézkedések nincsenek kellő 

részletességgel kidolgozva, 

különösen a 2016 utáni időszak 

tekintetében. 

(6) A 2017-től tervezett 

hiánycélok eléréséhez szükséges 

intézkedések nem kellőképpen 

meghatározottak, különösen a 

2017 utáni időszak tekintetében. 

 

FI  (6) A középtávú költségvetési cél 

2019-re történő eléréséhez 

szükséges intézkedések nem 

kellőképpen meghatározottak. 

 

IT (12) A kormánynak még meg 

kell határoznia azokat a további 

kiadáscsökkentéseket, amelyek 

révén elkerülhető lesz a héa 

2016. évi, jogszabályban előírt 

emelése. 

  

Forrás: A 2015–2017-es tanácsi ajánlások. 

A tagállamok által benyújtott dokumentumok bizottsági értékelése 

3. Megállapítottuk, hogy a tagállamok általában az előírt határidőn belül benyújtják 

stabilitási és konvergenciaprogramjukat, és hogy a DG ECFIN országreferenseinek viszonylag 

kevés idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy mélyrehatóan ellenőrizzék a beérkező stabilitási 

és konvergenciaprogramokat (lásd: 2. táblázat). 
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2. táblázat. A mintában szereplő tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjai 

benyújtásának és a vonatkozó bizottsági szolgálati munkadokumentumok közzétételének 

dátumai (2015–2017) 

 2015 2016 2017 

 

SKP 

benyújtásának 

dátuma 

A Bizottság 

értékelő 

dokumentumának 

dátuma 

Eltelt idő 

(naptári 

nap) 

SKP 

benyújtásának 

dátuma 

A Bizottság 

értékelő 

dokumentumának 

dátuma 

Eltelt idő 

(naptári 

nap) 

SKP 

benyújtásának 

dátuma 

A Bizottság 

értékelő 

dokumentumának 

dátuma 

Eltelt idő 

(naptári 

nap) 

AT 04.21. 

05.27. 

36 04.27. 

05.26. 

29 05.02. 

05.23. 

21 

BE 04.30. 27 04.29. 27 04.28. 25 

FI 04.02. 55 04.14. 42 04.28. 25 

HU 04.30. 27 04.29. 27 05.02. 21 

IT 04.28. 29 04.28. 28 04.27. 26 

NL 04.30. 27 04.28. 28 04.26. 27 

Forrás: A stabilitási és konvergenciaprogramok és bizottsági szolgálati munkadokumentumok 
számvevőszéki áttekintése. 

4. A bizottsági értékelés előkészítésének azonban feltétele egy, az éves ciklus korábbi 

szakaszában kezdődő információcsere-folyamat, amelynek részét képezik a stabilitási és 

konvergenciaprogramok benyújtását jóval megelőző időpontban rendezett kétoldalú 

találkozókon folytatott információcserék is. Az országreferensek munkáját a tagállamokban 

működő uniós képviseleteknél az európai szemeszterrel foglalkozó tisztviselők munkája is 

kiegészíti. Ezek a tisztviselők kapcsolatot tartanak az illetékes tagállami hatóságok 

képviselőivel, és szorosan monitorozzák az egyes tagállamokban végbemenő költségvetési és 

államháztartási fejleményeket. 

Az országspecifikus ajánlások relevanciája 

5. Értékeltük, hogy az országspecifikus ajánlások összhangban vannak-e a bizottsági 

értékelések következtetéseivel. A költségvetésre vonatkozó országspecifikus ajánlások 

összességében megfelelnek a bizottsági értékelések eredményeinek (lásd: 3. táblázat). 
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3. táblázat. Az országspecifikus ajánlások és a mögöttes bizottsági értékelések közötti 

összhang vizsgálata a kiválasztott tagállamok tekintetében (2015–2017) 

Ta
gá

lla
m

 

t év  Bizottsági 

értékelés 

Korrigált előírt 

kiigazítás (t/t+1 év) 

Preambulumbekezdés /  

ajánlás 

AT 2015  0,3%  Preambulumbekezdés (8) […] a középtávú költségvetési cél 

eléréséhez pedig a GDP 0,3%-ának 

megfelelő mértékű strukturális 

kiigazítás szükséges. 

2016  0,3% Ajánlás (1) [...] 2017-ben hajtson végre a GDP 

0,3%-ának megfelelő mértékű éves 

költségvetési kiigazítást. 

2017  0,3% Preambulumbekezdés (8) [...] 2017-ben hajtson végre a GDP 

0,3%-ának megfelelő mértékű éves 

költségvetési kiigazítást. 

BE 2015  2015: 0,6% 

2016: 0,6% 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

elérése érdekében 2015-ben és 2016-

ban hajtson végre a GDP legalább 

0,6%-ának megfelelő mértékű 

költségvetési kiigazítást. 

2016  0,6% Ajánlás (1) [...] hajtson végre évente legalább 

a GDP 0,6%-ának megfelelő mértékű 

éves költségvetési kiigazítást. 

2017  0,6% Preambulumbekezdés (10) Ez [a kiigazítás] a GDP legalább 

0,6%-át kitevő éves strukturális 

kiigazításnak felel meg. 

FI 2015  2015: 0,1 % 

2016: 0,5 % 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

elérése érdekében 2015-ben hajtson 

végre legalább a GDP 0,1%-ának, 
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Ta
gá

lla
m

 
t év  Bizottsági 

értékelés 

Korrigált előírt 

kiigazítás (t/t+1 év) 

Preambulumbekezdés /  

ajánlás 

2016-ban a GDP 0,5%-ának megfelelő 

mértékű költségvetési kiigazítást. 

2016  2016: 0,5% 

2017: 0,6% 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

elérése érdekében hajtson végre 

2016-ban a GDP legalább 0,5%-ának, 

2017-ben pedig a GDP 0,6%-ának 

megfelelő mértékű éves költségvetési 

kiigazítást. 

2017  0,1% Preambulumbekezdés (12) [...] a GDP 0,1%-át kitevő éves 

strukturális kiigazításnak felel meg. 

HU 2015  2015: 0,5% 

2016: 0,6% 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

elérése érdekében 2015-ben hajtson 

végre a GDP 0,5%-ának, 2016-ban 

pedig a GDP 0,6%-ának megfelelő 

mértékű költségvetési kiigazítást. 

2016  2016: 0,3% 

2017: 0,6% 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

teljesítése érdekében 2016-ban 

hajtson végre a GDP 0,3%-ának, 

2017-ben pedig a GDP 0,6%-ának 

megfelelő éves költségvetési 

kiigazítást. 

2017  1,0% Preambulumbekezdés (8) Ez [a kiigazítás] a GDP 1,0%-át 

kitevő strukturális kiigazításnak felel 

meg. 

IT 2015  2015: 0,3%  

2016: 0,1% 

Ajánlás (1) A középtávú költségvetési cél 

elérése érdekében 2015-ben hajtson 

végre legalább a GDP 0,25%-ának, 
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Ta
gá

lla
m

 
t év Bizottsági 

értékelés 

Korrigált előírt 

kiigazítás (t/t+1 év) 

Preambulumbekezdés / 

ajánlás 

2016-ban pedig a GDP 0,1%-ának 

megfelelő mértékű költségvetési 

kiigazítást. 

2016 2016: 0,25 % 

2017: 0,6% 

Ajánlás (1) [...] hajtson végre évente legalább

a GDP 0,6%-ának megfelelő mértékű

éves költségvetési kiigazítást.

2017 0,6% Preambulumbekezdés (10) Ez [a kiigazítás] a GDP legalább

0,6%-át kitevő éves strukturális

kiigazításnak felel meg.

NL 2015 2015: -0,3% 

2016: -0,2% 

Nem volt 

2016 0,6% Ajánlás (1) [...] 2017-ben hajtson végre a GDP

0,6%-ának megfelelő mértékű éves

költségvetési kiigazítást.

2017 Szabályszerű Nem volt 

Forrás: A mintában szereplő tagállamokra vonatkozó bizottsági szolgálati munkadokumentumok és 
országspecifikus ajánlások (2015–2017). 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE
1

„TELJESÜL-E A STABILITÁSI ÉS NÖVEKEDÉSI PAKTUM PREVENCIÓS ÁGÁNAK 

FŐ CÉLKITŰZÉSE?” 

ÖSSZEFOGLALÁS 

I. A prevenciós ág célja a költségvetési fenntarthatóság elérése, egyúttal gondoskodik arról, hogy a

költségvetési politikákat a gazdasági feltételek fényében modulálják. A prevenciós ág

középpontjában álló középtávú költségvetési cél (MTO) ülteti át a gyakorlatba ezt a szükségletet,

hogy kiegyensúlyozzák a közép-/hosszú távú prudens költségvetési politikát, egyidejűleg

megkönnyítsék az automatikus stabilizátorok működését. Mivel az MTO-t strukturálisan alakítják

ki, az tekintettel van a költségvetési mérleg gazdasági ciklus okozta rendszeres mozgásaira. Ezért

tehát az államadósság fenntarthatósága és a makrostabilizáció szükséges javításai megvalósításának

szempontjából döntő fontosságú, hogy a Bizottság és a Tanács biztosítsa, hogy a tagállamok

továbbra is határozottan haladjanak MTO-juk felé.

A rendelet 6. cikkének (3) bekezdése helyesen ismeri el, hogy számos tényező határozza meg az 

államháztartás fenntarthatóságát középtávon, többek között az, hogy kerülni kell a kontraproduktív 

költségvetési kiigazításokat, amikor a gazdaság konjunkturális helyzete gyenge; vagy például a 

strukturális reformok és beruházások potenciális növekedés fokozásában betöltött szerepe, valamint 

annak szükségessége, hogy tekintettel kell lenni a kormányzat által nem befolyásolható 

eseményekre. Mindezekkel a tényezőkkel a rendelet kifejezetten is foglalkozik. 

A rendelet emellett előírja az éves követelményektől való eltérés megengedhető szintjét, amely 

elismeri a költségvetési politikai tervezésben és végrehajtásban benne rejlő bizonytalanságot, amely 

ahhoz vezethet, hogy a tagállamok a kormányzat által nem befolyásolható okokból nem érik el 

céljaikat. Noha a Számvevőszék aggályosnak tartja, hogy egyes tagállamok folyamatosan kimerítik 

ezt a lehetőséget, lásd a XII. bekezdést és az 1.a) ajánlást, ezen eltérés rendeletben történő 

kimondása mindazonáltal megköveteli a Bizottságtól, hogy azt megengedje. 

Noha a Stabilitási és Növekedési Paktum meghatározza a prevenciós ágba tartozó tagállamok 

számára a költségvetési politika kereteit, fontos megismételni, hogy a költségvetési politika végső 

soron tagállami hatáskörbe tartozik. A Bizottság nyilvánvalóan fontos szerepet játszik a Stabilitási 

és Növekedési Paktum érvényesítésében, különösen azáltal, hogy értékeli, a tagállamok politikáikat 

a rendeletben megfogalmazott kötelezettségeiknek megfelelően hajtják-e végre. A jogszabály 

reálisan nem tudja kodifikálni a makrogazdasági és költségvetési politikai döntéshozatal 

valamennyi lehetséges szempontját, amely releváns lehet a költségvetési szabályok alkalmazása 

tekintetében, ezért teret hagy a Bizottság és a Tanács számára, hogy a konkrét helyzeteket kezelje. 

Értékeléseinek megkönnyítése érdekében a Bizottság eljárások és módszerek sokaságát alakította 

ki. Ezekre egyfelől azért van szükség, hogy előre jelezzék a tagállamok számára, a Bizottság 

hogyan értékeli a megfelelőséget, másfelől, hogy biztosítsa ezen értékelések horizontális 

következetességét. Ilyen esetekben, amikor a Bizottság mérlegelési jogkörével él értékelései során, 

arra törekszik, hogy ezt átláthatóan és szabályosan tegye, a tagállamokkal folytatott teljes körű 

konzultáció mellett (a megfelelő bizottságokon, pl. ECOFIN, EFC keresztül). 

Végső soron, noha a Bizottság feladata annak értékelése, hogy a tagállamok megfelelnek-e a 

prevenciós ágnak, a szabályok érvényesítése a Bizottság és a Tanács megosztott hatáskörébe 

1 A Bizottság válaszai a Számvevőszékkel 2018. május 22-ig folytatott megbeszéléseket tükrözik. 
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tartozik, a tagállamokra vonatkozó költségvetési követelményeknek és bármely ezt követő eljárási 

következménynek a meghatározásához tehát a Tanácsnak el kell fogadnia a Bizottság ajánlását. A 

hatos csomag hatálybalépése óta a Tanács jelentősebb módosítások nélkül jóváhagyta a Bizottság 

prevenciós ágban tett ajánlásait. 

A Bizottság úgy véli, hogy a prevenciós ágba beépített rugalmasság alkalmazása arányos, megfelelő 

és gazdaságilag indokolt volt, tekintettel a válság egyedi jellegére, mivel a válság az államháztartás 

nagymértékű általános romlásával járt. Noha jelenleg valóban széles körben elismert, hogy az 

európai gazdaság erőteljes fellendülést mutat, csak a viszonylag közeli múltban került sor arra, hogy 

a fellendülés szokatlan jegyei óvatosságra intettek a költségvetési konszolidáció alkalmazásában. 

Közelebbről, a Bizottság és mások, ideértve az Európai Központi Bank elnökét, rámutattak az 

inflációs nyomás hiányára, az euróövezet óriási folyófizetésimérleg-többletére, és egyes tagállamok 

tartósan magas munkanélküliségére, mint a gazdaság folyamatos pangásának bizonyítékaira. Ezen 

aggályok és a növekvő geopolitikai bizonytalanság miatt a Bizottság úgy vélte, hogy a költségvetési 

szabályok prudens alkalmazása során annak biztosítására kell törekedni, hogy a túlságosan is 

nagymértékű költségvetési kiigazítások ne veszélyeztessék a számos tagállamban továbbra is 

törékeny fellendülést. 

Ebből a célból a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság 

legjobb kihasználása című, 2015. évi bizottsági közlemény további részletekkel szolgált abban a 

tekintetben, hogy a Bizottság miként folytatja le értékelését három fő területen; amelyek a 

költségvetési követelmények modulációja a konjunkturális körülményekre tekintettel; a hosszú távú 

fenntarthatóságot javító strukturális reformok végrehajtásának engedése és a növekedést fokozó 

állami beruházások engedése. A rendelet azon rendelkezései, amelyek értelmében a Bizottság e 

rugalmasságot alkalmazza, régóta fennállnak, főként a 2005-ös jogszabály-módosítás idejére 

datálhatók. A Bizottság által elfogadott megközelítést itt is széles körben megvitatták a 

tagállamokkal, aminek eredményeként 2016 elején közzétettek egy, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum által biztosított rugalmasságról szóló közös álláspontot. A Bizottság legújabb szimulációi 

megerősítik, hogy a GDP 0,5 % -ának megfelelő referenciaértékhez közeli átlagos követelmény az 

úgynevezett követelmények mátrixának alkalmazásából ered. A fenntarthatóságnak a strukturális 

reformokra és a beruházásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásához köthető javulását hosszabb 

ideig tart majd értékelni, mivel e rendelkezéseknek a puszta jellege elismeri, hogy a politikák 

végrehajtásának lehetnek olyan rövid távú költségei, amelyek hosszabb távon fizetődhetnek ki. 

Ebben a tekintetben a rendszer kialakításából ered, hogy a korrekciós pályától való átmeneti eltérés 

alkalmazása a nagyobb strukturális reformokat vagy növekedésfokozó beruházásokat végrehajtó 

tagállamok esetében késleltetheti az MTO-hoz viszonyított konvergenciát. Ugyanakkor, annak 

biztosítása érdekében, hogy ez a hatás átmeneti legyen és végső soron a költségvetési 

fenntarthatóság hosszú távú javításához vezessen, fontos biztosítékokat vezettek be. Különösen, a 

tagállamoknak szigorú jogosultsági kritériumoknak kell megfelelniük, hogy a rendelkezést 

alkalmazhassák, többek között a prevenciós ágban kell maradniuk, a GDP 3 %-ában meghatározott 

küszöb tekintetében biztonsági tartalékot kell fenntartaniuk, a rendelkezés kérelmezésekor az MTO-

tól a GDP 1,5 %-án belül kell lenniük, és egy sor végrehajtási követelmény vonatkozik egyedileg az 

egyes rendelkezésekre. 

A Bizottság tehát visszautasítja a Számvevőszék azon következtetését, hogy a Bizottság nem 

biztosította a rendelet elsődleges célkitűzésének teljesülését. A Bizottság minden esetben a rendelet 

rendelkezéseit alkalmazza a Tanáccsal együtt. A Bizottság mérlegelési jogkörrel rendelkezik a 

prevenciós ág rendelkezéseinek végrehajtásában, amikor értékelését végzi. Ilyen körülmények 

között a Bizottság úgy vélte, hogy nagyon csekély számú kivételes esetben megfontoltabb 

körültekintően eljárni, amikor figyelembe veszik egy nagy költségvetési konszolidáció hatását a 

gazdasági növekedésre. A Bizottság álláspontja szerint a szabályok mechanikusabb alkalmazása, 

amely nem veszi figyelembe a gazdasági fellendülést érő fennmaradó kockázatokat, végső soron 
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kontraproduktívnak bizonyulhat. E tekintetben megjegyzendő, hogy az Európai Költségvetési 

Tanács nagymértékben támogatta a Bizottság megközelítését a 2017. évi éves jelentésében, amely 

megállapította, hogy a szabályok merev alkalmazása veszélyeztetheti a még mindig törékeny 

gazdasági fellendülés folytatódását. 

Összességében a költségvetési helyzet határozottan javult az elmúlt években, és jelentősen 

visszaesett a korrekciós ágba tartozó tagállamok száma, az államadósság pedig csökkenő tendenciát 

mutat mind az EU-ban, mind az euróövezetben. Természetesen a költségvetési szabályok nem 

tökéletesek, és a prevenciós ág egyre fokozódó összetettsége jogos aggály. A Bizottság tehát 

kötelezettséget vállal arra, hogy továbbra is igyekszik javítani a prevenciós ág működését, és nyitott 

bármilyen javaslat figyelembevételére, amely indokolt és tekintettel van mind a gazdasági 

környezetre, mind a megfelelő középtávú kilátásokra. 

III. A Bizottság megjegyzi, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágát a prevenciós 

ágétól különálló rendelet szabályozza. E tekintetben a Bizottság kiemeli, hogy a Számvevőszék a 

közelmúltban teljes körű elkülönített ellenőrzést folytatott a korrekciós ággal kapcsolatban, és 2016 

áprilisában közzétette a túlzotthiány-eljárásról szóló jelentést. 

IV. A Bizottság a társjogalkotók által elfogadott jogi keretet alkalmazza. A rendelet nem biztosítja 

és nem is tudja biztosítani az ahhoz szükséges részletezettséget, hogy a keret valamennyi 

vonatkozását végrehajtsák, és a Bizottságnak döntenie kell, hogy valósítsa meg a jogszabályi 

rendelkezéseket. Ilyen esetekben, amikor a Bizottság mérlegelési jogkörével él, arra törekszik, hogy 

ezt átláthatóan és szabályosan tegye, a tagállamokkal a megfelelő bizottságokban, pl. ECOFIN, 

EFC stb. folytatott teljes körű konzultáció mellett. A prevenciós ág érvényesítése ugyanis a 

Bizottság és a Tanács megosztott hatáskörébe tartozik, és a Tanács jóváhagyta a Bizottság 

valamennyi országspecifikus ajánlását, ideértve azokat is, amelyek az úgynevezett rugalmassági 

rendelkezések szerinti engedményeket tartalmaztak. 

V. A Bizottság visszautasítja a Számvevőszék azon következtetését, hogy „a Bizottság ... és a 

bizottsági működési határozatok nem biztosítják a rendelet fő célkitűzésének teljesülését”. A 

Stabilitási és Növekedési Paktum érvényesítése először is a Bizottság és a Tanács közötti 

megosztott hatáskörbe tartozik, és a Tanács a Bizottság valamennyi országspecifikus ajánlását 

jóváhagyta. Másodszor, a rendelet fő célkitűzése, hogy a tagállamok prudens költségvetési politikát 

folytassanak középtávon, amely az MTO elérése vagy az arra irányuló kiigazítás révén valósul meg. 

Ugyanakkor a rendelet elismeri az államháztartás középtávú fenntarthatóságának tágabb 

összefüggéseit, többek között azt, hogy kerülni kell a kontraproduktív költségvetési kiigazításokat, 

amikor a gazdaság konjunkturális helyzete gyenge, továbbá elismeri a strukturális reformok és 

befektetések potenciális növekedés fokozásában betöltött szerepét, valamint annak szükségességét, 

hogy tekintettel kell lenni a kormányzat által nem befolyásolható eseményekre. Mindezekkel a 

tényezőkkel a rendelet kifejezetten is foglalkozik. A Számvevőszék elemzésének eredményeit az 

elmúlt években fennálló konkrét gazdasági körülményekkel összefüggésben kell értékelni, ideértve 

a válság jelentős hagyatékát is. 

VI. A Bizottság úgy véli, hogy a prevenciós ágba beépített rugalmasság alkalmazása arányos, 

megfelelő és gazdaságilag indokolt volt. Noha jelenleg széles körben elismert, hogy az európai 

gazdaság erőteljes fellendülést mutat, csak a viszonylag közeli múltban került sor arra, hogy a 

fellendülés szokatlan jegyei óvatosságra intettek a költségvetési konszolidáció alkalmazásában, a 

gazdaság folytatódó pangására utaló bizonyítékok nyomán. Ezen aggályok miatt a Bizottság úgy 

vélte, hogy a költségvetési szabályok prudens alkalmazása során annak biztosítására kell törekedni, 

hogy a túlságosan is nagymértékű költségvetési kiigazítások ne veszélyeztessék a számos 

tagállamban továbbra is törékeny fellendülést. Ugyanakkor a Bizottság következetesen 

hangsúlyozta, hogy a nagy adósságállománnyal rendelkező tagállamoknak intézkedéseket kell 
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hozniuk fenntarthatóságuk javítására, és a Bizottság által a 2015. januári közleményében bevezetett 

számos rugalmassági rendelkezésnek éppen ez a rendeltetése. 

A Bizottság ezért visszautasítja a Számvevőszék azon következtetését, hogy tovább gyengítette a 

keretet a mérlegelési jogkörének alkalmazásával. Nagyon csekély számú kivételes esetben a 

Bizottság úgy vélte, hogy megfontoltabb körültekintően eljárni, amikor figyelembe veszik egy nagy 

költségvetési konszolidáció hatását a gazdasági növekedésre. A Bizottság álláspontja szerint a 

szabályok mechanikusabb alkalmazása, amely nem veszi figyelembe a gazdasági fellendülést érő 

fennmaradó kockázatokat, végső soron kontraproduktívnak bizonyulhat. 

VII. A strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés szerinti átmeneti eltérés soha nem a reform 

tényleges költségvetési kiadásaihoz kapcsolódott, és a rendelet sem rendelkezik ilyen kapcsolatról, 

különösen mivel e kiadásokat nehéz lehet mérni és/vagy azoknak csekély a közvetlen költségvetési 

kihatásuk. Lehetnek ugyanis olyan igen előnyös strukturális reformok, amelyek nem generálnak 

nagy összegű közvetlen költségvetési kiadásokat, mindazonáltal jelentős gazdasági vagy politikai 

költségeik vannak, például a munkaerőpiaci vagy az igazságszolgáltatási reformok.  

Az MTO-tól vagy a korrekciós pályától való átmeneti eltérés technikai kialakítása szerint a kiadás 

az alapforgatókönyvhöz (amely a kiadási pálya az átmeneti eltérés hiányban) viszonyítva növekszik 

minden évben, amíg az MTO-t el nem érik. Az eltérés e kialakítását a Tanáccsal egyetértésben 

fogadták el, hogy elkerüljék a költségvetési kiigazítás megtorpanó-újrainduló jellegének 

kialakulását, és biztosítsák az egyenlő bánásmódot a tagállamok körében az MTO-tól való 

elmaradásuk függvényében. Hacsak a kapcsolódó költségek nem egyszeri jellegűek, a kiadásoknak 

a rendelkezés alkalmazását követő évben az eredeti pályára való visszaállításához szükséges 

kompenzáció további költségvetési kiigazítást tenne szükségessé a tagállamra az adott évben 

vonatkozó szabványos követelményen felül, ami jelentősen csökkentené a strukturális reformokra 

való ösztönzöttséget, amelyet a rendelkezés rendeltetése szerint biztosítana. 

A Számvevőszék azon következtetése, hogy az összes lehetséges engedmény együttes hatása 

hosszasan késlelteti az MTO elérését, olyan általánosítás, amely csak néhány elszigetelt, konkrét 

tagállami példára vonatkoztatható. A referenciaesetben, ha az adott tagállam az MTO-hoz vezető 

korrekciós pályára állt, a végső hatás egyszerűen csak annyi, hogy az MTO elérése egy évet késik. 

VIII. A Bizottság úgy véli, hogy a korrekciós ág általában jól teljesített az elmúlt években, amit 

bizonyít az is, hogy a túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok száma a 2011-es 24-ről mindössze 

háromra esett vissza 2017-ben. Mindazonáltal igaz, hogy azok a tagállamok, amelyek teljesítik az 

államháztartási hiánnyal kapcsolatos célokat a korrekciós ágban, nem szembesülnek eljárási 

következményekkel, ha strukturális céljaikat nem érik el. Ez a korrekciós ágtól elválaszthatatlan 

nominális jellegből ered, ahol a túlzotthiány-eljárás végső soron megszűnik, amikor az 

államháztartási hiány a GDP 3 %-a alá csökken, a strukturális pozíciótól függetlenül. 

A Bizottság több alternatívát terjesztett elő ezen anomália orvoslására azzal, hogy rendelkezik a 

túlzotthiány-eljárásban alkalmazandó határidők lerövidítéséről, ha a konjunkturális körülmények 

javulnak, de ezt a javaslatot a tagállamok nem támogatták. A Bizottság nyitott arra, hogy 

felülvizsgálja ezt a kérdést, és hogy kiépítse a javaslatok iránti támogatást a tagállamok körében. 

IX. A Bizottság nem osztja a Számvevőszék azon aggályát, amely szerint „a meggyengített SNP-

keret számos nagymértékben eladósodott tagállam esetében nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a 

középtávú költségvetési cél felé való előrehaladást”, mivel számos olyan tagállam, amelyre a 

Számvevőszék hivatkozik, a korrekciós ágba tartozott a szóban forgó időszakban. A túlzotthiány-

eljárás az államháztartási hiány Szerződésben meghatározott 3 %-os küszöbére összpontosít. A 

korrekciós ágnak a Bizottság és a Tanács általi érvényesítése tehát összhangban volt a Szerződéssel, 

és ezenfelül 2014-től következetesen csökkentette azon tagállamok számát, amelyek túlzotthiány-

eljárás alatt álltak. 
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Végül az, hogy a Számvevőszék e tagállamokra összpontosít, szelektív is, mivel nem veszi 

figyelembe azt, hogy nagyszámú tagállam elérte a rá vonatkozó MTO-t vagy közelít ahhoz a 

prevenciós ágban, és hogy a nagymértékben eladósodott tagállamok, mint Ciprus és Írország 

megfelelő előrelépést tettek. 

X. A Bizottság alaposan elemzi a tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjait (SKP) és 

megállapításait közzéteszi az SKP-értékelésekben. 

Ami a költségvetési intézkedéseket illeti, a Bizottság független és alapos értékelést végez bármely 

költségvetési intézkedés hasznait illetően. A további átláthatóság, így a potenciális ellenőrzés azzal 

biztosított, hogy a Bizottság minden ország tekintetében láthatóvá teszi a diszkrecionális 

intézkedések hatásait (folyó/tőkebevétel, valamint folyó/tőkekiadás) és az egyszeri intézkedések 

szintjét az AMECO adatbázisban 2014 tavasza óta. Noha adott esetben elkerülhetetlen a mérlegelés, 

a Bizottság úgy véli, az információk széles körű gyűjteménye révén ellenőrizhetők a rendszerszintű 

torzulások vagy pontatlanságok. 

A Bizottság mindazonáltal elfogadja, hogy a költségvetési intézkedések becslésének átláthatósága 

még javulhatna, és ebből a célból intenzív megbeszéléseket kezdett a tagállamokkal 2017-ben, hogy 

javuljon az ilyen intézkedések értékelésének pontossága és átláthatósága. 

XI. A Bizottság folyamatosan törekszik arra, hogy javítsa az ajánlásai mögött húzódó logikának az 

ismertetését, és mérlegeli majd a Számvevőszék konkrét javaslatait. A Bizottság ezeket a 

Számvevőszék által az európai szemeszter ellenőrzésének lezárultával tett bármely releváns 

ajánlással együtt vizsgálja meg. 

XII. A Bizottság nem ért egyet azzal, hogy a keret kialakítását meg kell erősíteni. Közelebbről, a 

Bizottság nem fogadja el az első ajánlást, mivel az 1466/97/EK rendelet kifejezetten rendelkezik a 

GDP 0,25 %-ának megfelelő megengedett eltérési mozgástérről, és a Bizottság nem alkalmazhat 

olyan megszorításokat a jelentéktelen eltérések felhalmozódására, amelyek a rendelettel szembe 

mennek. Ráadásul a rendelet azért írja elő a 0,25 %-os eltérést, hogy figyelembe vegye a 

strukturális egyenlegre vonatkozó számítások nehézségeit és a költségvetési politikai 

döntéshozatalban és végrehajtásban benne rejlő bizonytalanságot. Ezek a tényezők ahhoz 

vezethetnek, hogy a tagállam a kormány befolyásán kívül álló okokból eltér a céljától.  

A mátrixot illetően, a paraméterek kategorizálása már most is szigorúbb követelményeket támaszt a 

nagymértékben eladósodott tagállamokkal szemben. Mindazonáltal a Bizottság a rugalmasság 

alkalmazásának a tagállamokkal elfogadott közös álláspontban előírt szélesebb körű felülvizsgálata 

keretében jelenleg vizsgálja a mátrix hatékonyságát, beleértve a különféle követelményeket is. 

Noha a Bizottság egyetért azzal, hogy a rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezést csak a 

szóban forgó eseményekhez közvetlenül kapcsolódó költségekre szabadna alkalmazni, nem fogadja 

el azt az ajánlást, hogy a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés szerinti átmeneti eltérésnek 

közvetlenül a költségekhez kellene kapcsolódnia, mivel úgy véli, az előírt kiigazítás gyengítené a 

strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés hatékonyságát. A strukturális reformokra vonatkozó 

rendelkezés szerinti átmeneti eltérés nem kapcsolódik közvetlenül a reform tényleges költségvetési 

kiadásaihoz, mivel egyes nagyon előnyös strukturális reformok során nem mindig keletkeznek nagy 

összegű közvetlen költségvetési kiadások, de ezzel egyidejűleg jelentős gazdasági vagy politikai 

költségeik vannak.  

XIII. A Bizottság nem ért egyet azzal, hogy a GDP 0,25 %-ának megfelelő megengedett eltérési 

mozgástér tagállamok általi felhalmozása kezelhető lenne a jelenlegi jogi keret mellett, mivel ezt a 

rendelkezést kifejezetten az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése írta elő. A Bizottság 

ezért aggályait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a mátrix ily módon történő bármilyen, 

rendszerszintű újratervezése a rendeletben előírt mozgástér megkerülésének tűnhet. 
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XIV. A túlzotthiány-eljárás velejáró nominális jellege, és az, hogy az államháztartási hiány 3 %-os 

küszöbére összpontosít, korlátozza a Bizottság képességét arra, hogy strukturális célokat 

érvényesítsen a korrekciós ágban. A Bizottság a múltban előterjesztett olyan alternatívákat, amelyek 

annak biztosítására törekedtek, hogy strukturális kiigazításokkal kapcsolatos követelményeket 

teljesítsenek a korrekciós ágban, különösen azáltal, hogy előirányozta a túlzotthiány-eljárásra 

vonatkozó ajánlás felülvizsgálatát az eredeti ajánlás mögötti forgatókönyvhöz képest pozitív 

gazdasági meglepetések esetén, de a tagállamok nem támogatták ezt a javaslatot. 

A Bizottság ugyanakkor nyitott arra, hogy felülvizsgálja ezt a kérdést, és hogy kiépítse az ilyen 

javaslatok iránti támogatást a tagállamok körében. 

Lásd még a VIII. bekezdésre adott választ. 

XV. A Bizottság 2017-től dolgozik azon a tagállamokkal, hogy kialakítson a költségvetési 

intézkedések becslésének pontosságát és átláthatóságát javítani igyekvő eljárást. A Bizottság nyitott 

a magatartási kódex módosítására, hogy abban tükröződjenek az ezen eljárással együtt járó 

szükséges változások, ha a tagállamok egyetértenek. Ugyanakkor fontos lesz, hogy bármely ilyen 

változás különbséget tegyen a bevételi és kiadási intézkedések eltérő jellege között. A megfelelés 

Bizottság általi értékelése során használt mutatók a Bizottság legutóbbi előrejelzésein és a legújabb 

hitelesített Eurostat-adatokon alapulnak. 

A költségvetési követelményeket egy évre előre határozzák meg, hogy lehetővé tegyék a 

tagállamok számára költségvetési politikáik kialakítását. A követelmények csak az MTO-tól való 

elmaradás számítása tekintetében alapulnak a legkedvezőbb évi adatsoron, míg a mátrixszal 

kapcsolatos követelményeket csak csekély alkalommal, alaposan indokolt körülmények között 

frissítik, a befagyasztás feloldására irányadó elvek alapján. 

XVI. A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

ÉSZREVÉTELEK 

25. Jóllehet a „rendkívül kedvezőtlen” fogalom nem jelenik meg a rendeletben, a többi kategória 

sem feltétlenül. A rendelet ugyanis csak kedvező és kedvezőtlen időszakokat említ, és még csak 

nem is hivatkozik a semleges időszakok lehetőségére. Ez azt a valóságot tükrözi, hogy a rendelet 

nem biztosítja és nem is tudja biztosítani az ahhoz szükséges részletezettséget, hogy a keret 

valamennyi vonatkozását végrehajtsák, és a Bizottságnak döntenie kell, hogy valósítsa meg a 

jogszabályi rendelkezéseket. Annak oka, hogy ilyen körülmények között miért nem írnak elő 

kiigazítást, abban keresendő, hogy ha költségvetési konszolidációs intézkedéseket szabnak ki akkor, 

amikor a konjunkturális körülmények ennyire gyengék, az kontraproduktív lehet, azaz a 

tevékenységre gyakorolt negatív hatás még rosszabb költségvetési eredményt idézhet elő. 

26. A mátrix nem azért jött létre, hogy lehetővé tegye a strukturális egyenleg csökkenését erős 

recesszió idején. Noha a negatív növekedési rátákkal jellemzett helyzetekre a mátrix a „kiigazítás 

nem szükséges” kifejezést használja, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a strukturális egyenleggel 

kapcsolatos követelmény 0-ban van meghatározva. 

27. A Számvevőszék nem adja meg, hogy hogyan lehetne következetesebben differenciálni a 

mátrixban alkalmazott kategóriákat. Ugyanakkor a GDP 0,5 %-át meghaladó kiigazítással 

kapcsolatos követelményt mindig a GDP 0,6 %-ában hajtották végre, és a semleges időszakokban 

sem ajánlottak ennél magasabb kiigazításokat. Itt is meg kell jegyezni, hogy a konjunkturális 

körülmények mátrixban szereplő kategorizálását a Bizottság javasolta ugyan, de azzal a tagállamok 

teljeskörűen egyetértettek a rugalmasságról szóló közös álláspontban. 

28. A Bizottság úgy véli, hogy a mátrixban alkalmazott, a Számvevőszék által hivatkozott 

megkülönböztetés nem következetlen. 



 

7 

A nagyon kedvezőtlen és rendkívül kedvezőtlen időszakok kategóriái kivételével a kiigazítások a 

0,5 %-os referenciaérték körül csoportosulnak annak érdekében, hogy a mátrix ne távolodjon el 

nagyon a rendelettől. A kiigazítás szintjének kategóriákon belüli kialakítása két további gyakorlati 

tényezőt tükröz. Először is, ha a pontosság minimumszintjét a GDP 0,1 %-ában fogadják el, csekély 

mértékű differenciálódás érhető el úgy, hogy közben a referenciaérték észszerű paraméterei között 

maradnak. Másodszor, a Bizottság el kívánta kerülni a túlzottan magas küszöbök hatásait, hogy ne 

alakuljanak ki olyan helyzetek, ahol egy végső soron nem érzékelhető változó, azaz a kibocsátási 

rés kisebb felülvizsgálata nagyobb változást idéz elő a tagállam költségvetési stratégiáinak 

előírásában. Harmadszor, az észrevétel úgy tűnik, összekeveri a strukturális reformokkal 

összefüggő potenciális politikai költségekkel kapcsolatos bizottsági válaszokat a mátrix mögött 

húzódó, fent vázolt indokokkal. 

Végül, ami azt az állítást illeti, hogy a potenciálisnál gyorsabb ütemű növekedés esetén ideális 

reformokat végrehajtani, meg kell jegyezni, hogy a kedvezőtlen időszakok kategóriában a 

kibocsátási rés mértéke -3 % maradhat, ami arra utal, hogy jóllehet a kibocsátási rés szűkül (azaz a 

növekedés meghaladja a potenciálist), a gazdaság még mindig kihívást jelentő konjunkturális 

helyzetben van. 

29. A Bizottság végzett elemzést a mátrix paramétereinek megállapításakor. A mátrix a 28 EU-

tagállamban az 1986 és 2014 közötti időszakra vonatkozó kibocsátási rések összevont megoszlásán 

alapul, a Bizottság 2014. őszi előrejelzése szerint. Kizárja a legnagyobb (negatív) kibocsátási rést 

2009-ből vagy 2010-ből, azon az alapon, hogy ezek az évek a közelmúlt legszokatlanabb 

körülményeit tükrözik, ezért nem tekinthetők egy tipikus gazdasági ciklus részének. A történeti 

megoszlás rámutat arra, hogy a mátrixban szereplő kategóriákra jellemző kiigazításokat milyen 

gyakorisággal kell elvégezni, amelynek egyértelmű kihatása van az MTO elérésére. A Bizottság 

közelmúltbeli belső szimulációi, amelyeket a rugalmasság közös álláspontban előírt hivatalos 

felülvizsgálatának részeként végeztek el, megerősítik, hogy a konjunkturális körülményeken 

alapuló átlagos mátrixkiigazítások 2000 óta a épp a GDP 0,5 %-a alatt vannak. 

30. A 0,25 %-os mérték a rendeletben szerepel, és a Bizottság nem alkalmazhat olyan 

megszorításokat a jelentéktelen eltérések felhalmozódására, amelyek a rendelettel szembe mennek. 

Az Európai Költségvetési Tanács jelentésének nyelvezete valóban kifejezetten félreérthető abban a 

tekintetben, hogy szükség van-e jogszabály-módosításra ahhoz, hogy az eltérések halmozódása 

hatásainak korlátozására irányuló javaslatait bevezethesse. 

31. A Bizottság nem ért egyet azzal, hogy az értékelései során alkalmazott mérlegelési jogkör, 

különösen a gazdasági mérlegelés alkalmazása tekintetében, bármennyire is gyengítené a keretet. 

Először is, az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak 

mérlegelési jogköre van a mátrixban szereplő költségvetési kiigazításoktól való eltérések 

vizsgálatakor. E tekintetben a rendelet értelmében a jelentős eltérés megállapítása nem automatikus. 

Másodszor, a Stabilitási és Növekedési Paktum, ideértve a prevenciós ágat, nem minősíthető egyedi 

szabályok statikus összességének, amelyet mechanikusan kell alkalmazni minden esetben. Ehelyett 

a gazdasági és költségvetési kormányzás olyan rendszeréről van szó, amelynek célja elősegíteni a 

prudens makrogazdasági és költségvetési politikai döntéshozatalt közép- és hosszú távon. A 

makrogazdasági politikai döntéshozatal jellegében benne rejlik, hogy váratlan események 

következnek be, és a gazdasági kormányzásnak kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az 

ilyen fejleményekre reagálni tudjon és azokat kompenzálja. Ha ugyanis a keret erre alkalmatlan 

lenne, a Stabilitási és Növekedési Paktum, mint a gazdasági kormányzás és politikai döntéshozatal 

életképes eszközének hitelessége kérdőjeleződne meg. 
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Ezért mindig fontos, hogy a Bizottság gazdasági mérlegeléssel éljen a szabályok értelmes 

alkalmazásának biztosítása érdekében, ahelyett, hogy egy pusztán mechanikus megközelítést 

követne, amely elrugaszkodik az uralkodó makrogazdasági körülményektől. 

Együttes válasz az 32. és 33. bekezdésre. 

A 2017-es országspecifikus ajánlások célja az volt, hogy elérjék a folyamatban lévő fellendülés 

megerősítésének és az államháztartás fenntarthatóságnak a két célkitűzését, egyúttal rövidek és 

egyszerűek maradjanak. Ezért a költségvetési országspecifikus ajánlások a múltbeli gyakorlattól 

eltérően nem tartalmaznak ajánlásokat a 2018-ra előírt kiigazítások tekintetében. Ez végső soron 

politikai döntés volt, amely számos megfontolást figyelembe vett. 

Először is, jóllehet az úgynevezett „mátrix” megközelítés marad a 2018-as országspecifikus 

ajánlások alapja, az ajánlásokra irányuló 2017-es bizottsági javaslatok minősítést vezettek be azon 

tagállamok tekintetében, amelyeknek a mátrix szerint a GDP 0,5 %-nak megfelelő vagy annál 

nagyobb költségvetési kiigazítást kell alkalmazni (mérlegelési jogkör). Az országspecifikus 

ajánlásokat nem tekintették megfelelőnek arra, hogy ott közöljék a mátrix követelményei és azon 

igény kiegyensúlyozásának részleteit, hogy figyelembe kell venni a konszolidáció növekedésre és 

foglalkoztatásra gyakorolt hatását a mérlegelési jogkörben. 

Másodszor, a kísérő preambulumbekezdések egészen pontosan megmondják, mit kell tenni 2018-

ban; különösen megemlítik i. a számszerűsített követelményt, ii. a megfelelőség értékelését, és iii. 

az arra vonatkozó következtetést, hogy szükség van-e további intézkedésekre. 

Harmadszor, a preambulumbekezdések és maguk az országspecifikus ajánlások jogi erejüket 

tekintve egyenlőek. 

A Bizottság tehát nem látja ebben a szakaszban bizonyítottnak, hogy mérlegelési jogköre 

csökkentette az országspecifikus ajánlásokban szereplő költségvetési követelmények relevanciáját 

vagy hitelességét. 

34. A megfelelőség értékelésének szakaszában a Bizottságnak mérlegelési jogköre van a mátrixban

szereplő költségvetési kiigazításoktól való eltérések vizsgálatakor. E mérlegelési jogkör az

1466/97/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének konkrét előírásaiból ered. A 6. cikk (3) bekezdése

értelmében az MTO-tól vagy az ahhoz vezető megfelelő korrekciós pályától való jelentős eltérés

megállapítása egyfelől pontos mennyiségi kritériumokhoz kötődik, de nem korlátozódik e

kritériumokra, másfelől lehetővé teszi más tényezők figyelembevételét. Ezért a rendelet értelmében

a jelentős eltérés megállapítása nem automatikus.

35. Értékelésében a Bizottság elismeri, hogy feszültség lehet az egyes tagállamokban a

fenntarthatósági és stabilizációs igények között, jóllehet az is igaz, hogy nem feltétlenül ez a

helyzet, amint azt az államháztartásról szóló 2016. évi jelentés IV. részében a Bizottság által

közzétett elemzés igazolta. Ha fennáll a feszültség, a Bizottságnak kell elemeznie a versengő

igényeket, és kiegyensúlyozott értékelésre kell jutnia, amely minden releváns megfontolást

figyelembe vesz. A Bizottság mérlegelése a rendelkezésre álló mutatók értelmezéséből áll,

különösen az üzleti ciklus körüli bizonytalanságok és azon kockázatok fényében, amelyeket az

erőteljes költségvetési megszorítások jelentenek a konkrét tagállamokban folyamatban lévő

fellendülésre.

36. Először is az aggregált növekedési ráták nem feltétlenül tükrözik vissza az egyes tagállamokban

a fellendülés potenciálisan törékeny jellegét, és nem veszik figyelembe a túlságosan is nagymértékű

költségvetési konszolidáció ilyen gazdaságra gyakorolt esetlegesen kontraproduktív hatását. Ezek

nyilvánvalóan olyan fontos tényezők, amelyeket a Bizottság igyekezett figyelembe venni, amikor

mérlegelési jogkörét alkalmazta a megfelelő költségvetési politikai környezet egyedi gazdaságokra

történő meghatározásánál.
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Másodszor, az hogy a tényleges növekedés meghaladja a potenciális növekedést, nem sokat mond a 

fellendülés erősségéről. Olaszország potenciális növekedését például 0-ra becsülték ezekben az 

években. 

37. A strukturális reformokra és a beruházásokra vonatkozó rendelkezésekre alkalmazandó 

határértékeket a Bizottság és a tagállamok közötti megbeszélések során fogadták el.  

41. Annak érdekében, hogy árnyalja a képet, a Bizottság magyarázatot kíván fűzni a beruházási 

rendelkezés feltételei mögött húzódó logikához. A rendelkezés célja, hogy gondoskodjon azokról az 

állami beruházásokról, amelyek gazdaságilag egyenértékűnek tekinthetők a strukturális 

reformokkal, mivel pozitív hatást gyakorolnak a potenciális növekedésre és az államháztartás 

fenntarthatóságára, ezért a rendelkezés az Unió által társfinanszírozott egyes projektekhez 

kapcsolódik. Az a jogosultsági feltétel, amely szerint az állami beruházás nem csökkenhet, annak 

biztosítására irányul, hogy az Unió által finanszírozott beruházásokat ne a nemzeti finanszírozású 

beruházások helyettesítésére használják. 

42. A beruházási rendelkezés alkalmazására való jogosultság egyik kulcsfontosságú feltétele, hogy 

a tagállami kibocsátási rés kisebb, mint a GDP -1,5 %-a. Más szóval, a tagállamban kedvezőtlen 

gazdasági időszaknak kell fennállnia. A kutatások azt mutatják, hogy amikor az országok 

fenntarthatósági kihívásokkal szembesülnek ilyen körülmények között, az állami beruházásokat 

nagyon gyakran visszaszorítják, amely ártalmas a potenciális növekedésre nézve. A beruházási 

rendelkezés annak biztosítására törekszik, hogy ez ne így legyen, azzal, hogy előírja, az állami 

beruházások szintje ne csökkenjen a rendelkezés kérelmezésének referenciaévében. A beruházások 

nominális szintjének csökkenése esetén még mindig növekedhet a beruházások GDP-hez 

viszonyított aránya, ha a GDP-növekedés (a kormány által nem befolyásolható okokból történő) 

csökkenése érezhetőbb, mint a beruházásoké. 

43. A beruházási rendelkezés szándéka, hogy a beruházások tartósan növekedjenek. Ilyen esetekben 

annak előírása, hogy a tagállam térjen vissza az eredeti pályára a rendelkezés megítélését követő 

évben, nem lenne indokolt. 

44. Lásd a VII. és a 43. bekezdésre adott válaszokat. 

45. A mátrix bevezetése óta nem lehet előre értékelni, hogy egy tagállam eléri-e az MTO-t a 

négyéves időkereten belül (mivel ez többek között az egyes évekre vonatkozó mátrixkövetelmények 

függvénye). Ebből következően a Bizottság egyszerűsítő feltevést javasol a tagállamoknak, hogy 

elérjék az MTO konvergenciakritériumokat, annak értékelése helyett, hogy a rendelkezés 

alkalmazását kérelmező tagállam a GDP 1,5 %-ának megfelelő maximális kezdeti távolságon belül 

van-e az MTO-tól. A GDP 0,5 %-ának megfelelő éves referenciakiigazítás és az ezen összegtől való 

maximális átmeneti eltérés alapján az MTO-tól való elmaradás négy év alatt leküzdhető. 

46. A nem jelentős eltérési mozgásteret a rendelet foglalja magában, és a Bizottságnak nincs 

választása annak végrehajtása tekintetében. Ugyanakkor nem feltétlenül valósul meg az, hogy a 

jelentős eltérési mozgásteret elkerülhetetlenül kimerítik minden évben, azaz, hogy „ezért jóval 

nagyobb mértékben fog meghosszabbodni a konvergencia-időszak”. Finnország esetében például a 

Bizottság 2018. tavaszi előrejelzései szerint nem fog. 

47. A beruházási rendelkezés alkalmazása, ha minden más feltétel változatlan marad, növeli az 

összesített kiadásokat ahhoz a helyzethez képest, ha nem alkalmazzák a rendelkezést. 

A kiadások növekedése ugyanakkor nem független a beruházási kiadások szintjének alakulásától, 

mivel az egyik jogosultsági feltétel az, hogy az állami beruházások szintje ne csökkenjen a 

rendelkezés alkalmazásának referenciaévében. 

48. Lásd a 43., 45. és 47. észrevételre adott választ. 
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49. Noha a 3. cikk értelmében a stabilitási és konvergenciaprogramokban be kell nyújtani a

nagyobb strukturális reformok költség-haszon elemzését, ez nem jelenti, hogy az átmeneti

eltérésnek a költségeken kell alapulniuk. Az 5. cikkben foglalt, az úgynevezett strukturális

reformokra vonatkozó rendelkezés ugyanis nem hivatkozik a költségekre. Emellett, az, hogy az

átmeneti eltérés nem közvetlenül a költségeken alapul, nem jelenti azt, hogy ezeket a költségeket

nem mérik.

50. Annak értékelésekor, hogy a reformok pozitívan hatnak-e a költségvetésre, amint azt a rendelet

előírja, a Bizottság a közvetlen költségvetési kiadásokat, valamint a növekedésre gyakorolt hosszú

távú hatásokat vizsgálja. A növekedésre gyakorolt hosszú távú hatásoknak végső soron javítaniuk

kell az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát.

52. A Bizottság következetesen értékelte az Olaszországban végrehajtott valamennyi strukturális

reform hatását, ideértve azokat is, amelyek tekintetében a strukturális reformokra vonatkozó

rendelkezés értelmében rugalmasságot kértek, amint azt az Olaszországnak a strukturális

reformokra vonatkozó rendelkezésre való jogosultságának értékelésekor feltüntették (szolgálati

munkadokumentum Olaszország 2016-os stabilitási programjáról, 18. oldal). Különösen az

Olaszországra vonatkozó 2017-es és 2018-as országjelentések biztosítanak mélyreható értékelést az

olaszországi strukturális reformok végrehajtásának aktuális helyzetéről. Emellett a következő

dokumentumok folyamatosan hivatkoznak a végrehajtás aktuális helyzetére, mind előzetesen, mind

utólagosan: az Olaszország 2016. évi költségvetésiterv-javaslatáról (22–23. oldal), a 2016-os

stabilitási programjáról (4. és azt követő oldalak), a 2017-es költségvetésiterv-javaslatáról

(19. oldal), és a 126. cikk (3) bekezdése szerinti, 2017. februári jelentésről (13–14. oldal) szóló

munkadokumentumok.

53. Amint az a 49. észrevételre adott válaszban szerepel, az átmeneti eltérés nem a reformok

közvetlen költségvetési kiadásain alapul. A reformok növekedésre gyakorolt hosszú távú hatásairól

szóló bizottsági elemzést bővebben az 54. észrevételre adott válasz fejti ki.

54. A Bizottság úgy véli, hogy megfelelően becsülte meg a rendelkezéshez kapcsolódó gazdasági

hatást. Amikor Olaszország 2016 vonatkozásában kérelmezte a strukturális reformokra vonatkozó

rendelkezés alkalmazását (a 2016. évi költségvetésiterv-javaslatban és a 2016-os stabilitási

programban), a Bizottság QUEST modelljének segítségével elemezte Olaszország strukturális

reformjainak hatását, a Gazdaságpolitikai Bizottság elé terjesztett, 2015. decemberi feljegyzésben

(amelyet később 2016 áprilisában tettek közzé „The Economic Impact of Selected Structural Reform

Measures in Italy, France, Spain and Portugal” (Egyes strukturálisreform-intézkedések gazdasági

hatásai Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában) címen). Így a 2016-

os stabilitás program idejére a bizottsági becsléseket részletesen megvitatták az olasz hatóságokkal.

Ráadásul a Bizottság nyíltan bírálta a reform hatásainak Olaszország által előterjesztett eredeti

becslését a 126. cikk (3) bekezdése szerinti, 2015. februári jelentésében. Ezen egyeztetések

eredményeként a 2016-os stabilitási program lefelé korrigálta azon strukturális reformok becsült

hatását, amelyek tekintetében rugalmasságot kértek (összehasonlítva a 2016. évi költségvetésiterv-

javaslattal), amint azt a 26. lábjegyzet elismeri. Ez mutatja, hogy a Bizottság munkája releváns a

reformok hatásainak elemzése és a hatóságok által előterjesztett becslések ellenőrzése

szempontjából.

A strukturális reformok növekedésre gyakorolt hatásai becslésének állítólagosan tájékoztató jellegét 

illetően, ez a makrogazdasági modellezéssel együtt járó korlátokat tükrözi. A rendelet előírja a 

Bizottság számára, hogy vegye figyelembe a fenntarthatóságnak a strukturális reformok által a 

potenciális növekedésre gyakorolt hatásokból eredő javulását, de ez egy alapvetően bizonytalan 

modellezési gyakorlat. 

56. Lásd a 45., 47. és 48. bekezdésre adott választ.
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57. Az Olaszországban a földrengésekhez kapcsolódó, megelőző jellegű kiadások támogathatók

voltak, az intenzív földrengések újbóli előfordulása, valamint a vészhelyzet-kezelési és megelőző

kiadások integrált jellege miatt. Ennek eredményeként az olasz kormány által e célra 2017-ben

elkülönített körülbelül 3 milliárd EUR, vagy a GDP 0,18 %-a, volt támogatható a „szokatlan

eseményekre” vonatkozó rendelkezés miatt. A beruházási terv költségvetési hatását utólag kell

megerősíteni az olasz hatóságok által a Bizottságnak átadott előzetes és utólagos adatok alapján.

58. A Bizottság nem gondolja azt, hogy ez a keret megengedő alkalmazása lenne, sokkal inkább a

költségvetési politikai döntéshozatal és környezet tagállami szintű valóságának gyakorlati

elismerése.

A tagállamoknak előzetesen meg kell mondani, hogy milyen mértékű az előírt költségvetési 

kiigazítás, hogy azt figyelembe tudják venni a költségvetés tervezésekor. Ez az előzetes középtávú 

költségvetés-tervezés és koordináció adja tulajdonképpen az európai szemeszter stabilitási és 

konvergenciaprogramokra vonatkozó folyamatának létjogosultságát. 

Ha a strukturális egyenleget úgy vizsgálják felül, hogy az MTO-tól való elmaradás olyan mértékben 

csökken, hogy az eredeti követelmény az MTO túlteljesítésével járna, a követelmény befagyasztását 

fel kell oldani és felül kell vizsgálni. Igaz, hogy rejlik némi aszimmetria ebben a megközelítésben, 

mivel, ha a strukturális egyenleget lefelé korrigálják, azaz az MTO-tól való elmaradás az eredetileg 

előre jelzettnél nagyobb lesz, a tagállammal szembeni követelmény nem növekszik. Ez azért van 

így, mivel sértené a tagállamoknak a költségvetési kiigazítások azon előírt szintje tekintetében 

fennálló jogos elvárásait, amelyet a Bizottság kért, amikor a tagállam tervezte és elfogadta 

költségvetési stratégiáját. 

59. Ha a követelményeket az adott évben az MTO-tól való elmaradás alapján számítanák ki, az

nemcsak politikailag lenne irreális, hanem a gyakorlatban sem lenne megvalósítható.

Ha a t-1. év tavaszán a tagállam a becslések szerint eléri a t-1. évben az MTO-ját, további kiigazítás 

nem szükséges a t. évben, és a t-re vonatkozó követelményt 0-ban fagyasztják be. Ezzel a tagállam 

megkapja a szükséges bizonyosságot a kiigazítás kért szintje tekintetében, hogy megkezdhesse 

azokat a rendkívül átfogó nemzeti eljárásokat, amelyek szokásosan együtt járnak a költségvetés 

kidolgozásával. Ha a t. év tavaszán a strukturális egyenleg felülvizsgálata nyomán a tagállam a 

becslések szerint a GDP 0,5 %-ának megfelelő mértékben maradt el a t-1. évben az MTO-tól, a 

Bizottság meglátása szerint túl késő felülvizsgálni a követelményt. A tagállam ekkorra már azon az 

alapon fogadta el a t. évre vonatkozó költségvetést, hogy a Bizottság szerint nincs szükség 

kiigazításra. Ezért tehát sértené a költségvetési kiigazításnak az értékelés alapját képező, előírt 

szintjével kapcsolatos tagállami jogos elvárást, ha a Bizottság szigorúbb követelményt állapítana 

meg. Az előre nem jelezhetőség e mértéke ugyanis súlyosan aláásná a Stabilitási és Növekedési 

Paktum hitelességét a nemzeti politikusok szemében. 

Szintén problematikus, ha a követelményt az MTO-tól való, a követelmény alkalmazásának évére 

előre jelzett elmaradásra alapozzák, mivel ez az előrejelzés maga is a követelmény függvénye. 

Mindenesetre, a frissített előrejelzéseken alapuló, adott évi felülvizsgálatok nem adnak kellően 

előzetes tájékoztatást a tagállamoknak költségvetési politikájuk kidolgozásakor. 

60. Hogy teljes legyen a kép: a tagállamok követelményeit nem módosítják felfelé, ha a

konjunkturális körülmények Bizottság általi értékelése javul. Az 58. és 59. bekezdésre adott

válaszok szerint ez azért van így, mert sértené a költségvetési kiigazításoknak a nemzeti

költségvetési politika megtervezése és kidolgozása tekintetében előírt szintjével kapcsolatos

tagállami jogos elvárásokat.

61. Az ESA95-ről az ESA2010-re való átállás azt jelentette, hogy az egy adott évre vonatkozó

követelményt az ESA95 alapján számították ki, míg a költségvetési kiigazítást az ESA2010 szerint
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értékelik. Ez elkerülhetetlen, hacsak a tagállami követelmények mindegyikét nem akarjuk újra 

felülvizsgálni az ESA2010 szerinti új számítások alapján. Mindenesetre, tekintettel arra, hogy a 

követelmények mögött húzódó mátrix hogyan épül fel, valószínűtlen, hogy a követelmények 

ESA2010 alapján történő kiszámítása változásokhoz vezetett volna. 

A mutatók és az évek során elvégzett mérések között nincs következetlenség. A 2014-es 

költségvetési kiigazítást például az ESA2010 szerint értékelték, és mind 2014, mind 2015 

tekintetében a számadatokat az ESA2010 alapján határozták meg. 

66. A Bizottság úgy véli, a Számvevőszék által vázolt forgatókönyv pusztán illusztratív, mivel 

magától értetődően nehéz a jövőben várható fejleményeket extrapolálni az egyes tagállamok 

tekintetében, az euróövezetben bekövetkezett történelmi recesszió összesített hatása alapján.  

67. A 66. bekezdésre adott válasz szerint a szimulációk némiképp spekulatívak, és olyan hipotetikus 

esetre vonatkoznak, amely a gyakorlatban soha nem fordult elő, továbbá nem veszik figyelembe az 

országspecifikus minimális referenciaértékek potenciális hatását, amely miatt nem engedélyezhető a 

strukturális reformokra és a beruházásokra vonatkozó rendelkezés több tagállamban. 

68. Lásd a 33–35. bekezdésre adott választ a Bizottság mérlegelési jogkörének gyakorlása 

tekintetében. 

69. A Bizottság meglátása szerint a Számvevőszék észrevétele nem ad teljes képet.  

Először is, általános szinten, a mátrix és a rugalmassági rendelkezés szerinti engedmények 

kialakításakor a Bizottság széles körű elemzéseket folytatott. Az előbbi esetében ez kiterjedt a 

kibocsátási rések történeti megoszlásának vizsgálatára. Az utóbbi esetében a Bizottság számos 

illusztratív szimulált forgatókönyvet bocsátott a tagállamok rendelkezésére a rugalmassági 

engedmények megtervezéséhez, a GDP 0,5 %-ának megfelelő végrehajtandó referenciakiigazítás 

alapján (ami feltételezi, hogy a GDP 0,25 %-ának megfelelő eltérési mozgástérrel nem élnek). Ezen 

illusztratív szimulációk közül több megjelenik a Vademecum egy mellékletében. 

Másodszor, annak vizsgálata során, hogy az egyes tagállamok miként alkalmazzák a rugalmassági 

rendelkezéseket, a Bizottság azért vizsgálja e tagállamok MTO-tól való elmaradását, hogy 

biztosítsa, az elérhető lesz a programozási időszak végéig, az éves kiigazítás referenciaértékét 

feltételezve. 

70. Lásd a 66., 67. és 69. bekezdésre adott választ. 

72. Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság következetesen kiemelt figyelmet fordított a strukturális 

egyenleg előrejelzéseinek felülvizsgálatára, a stabilitási és konvergenciaprogramok értékelésében 

alkalmazott célirányos ábrákon keresztül. 

75. Noha a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy kikényszerítse az MTO-hoz 

viszonyított konvergenciával kapcsolatos célokat, elemzi az MTO elérése várható időpontjának 

tagállamok általi felülvizsgálatát és ahhoz észrevételeket is fűz, amint az látható a szolgálati 

munkadokumentumokból és a költségvetésitervezet-javaslatok egyes felügyeleti körök során 

közzétett értékeléseiből. A Bizottság tehát a tagállamokat teszi felelőssé, de a jelenlegi jogi keretben 

eljárási lépéseket nem tehet. 

Nem egyértelmű, hogy a mátrixot hogy lehetne úgy kidolgozni, hogy előzetesen biztosítsa, hogy 

valamennyi tagállam, az MTO-tól való elmaradásától függetlenül, elérje az MTO-t a program 

negyedik évében, tekintettel arra, hogy az arra vonatkozó előrejelzések, hogy a strukturális 

egyenleg miként fog alakulni három év után, majdnem biztosan tévesek lesznek (ez a 

makrogazdasági előrejelzések jellege miatt elkerülhetetlen). Ráadásul, ha egy tagállam 

nagymértékben elmarad az MTO-tól a program idején, ez igen jelentős költségvetési kiigazításokkal 

járhat, hogy a négyéves időszakban megpróbálják ledolgozni a hátrányt. Ez kontraproduktív lehet. 
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76. A Bizottság és a tagállamok kiterjedt megbeszéléseket követően közös megállapodást dolgoztak

ki a Stabilitási és Növekedési Paktum kerete valamennyi vonatkozásának végrehajtásához

szükséges részletezettségi szint megállapításához, többek között elfogadták a rugalmasságról szóló

közös álláspontot. E munka célja nem az volt, hogy gyengítse a Stabilitási és Növekedési Paktum

keretét, hanem, hogy a rendelet átfogó célkitűzéseit megvalósítsa.

77. Ez az észrevétel a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága teljesítményének értékelése

szempontjából nem releváns. Az elemzett minta magában foglalja olyan tagállamok strukturális és

elsődleges egyenlegének dinamikáját, amelyek az elemzés időszakában túlzotthiány-eljárás alatt

álltak (azaz Spanyolország és Franciaország 2009-től), de a korrekciós ágra elkülönült

szabályrendszer vonatkozik. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék egy másik

különjelentést tett közzé 2016-ban „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő eljáráson,

annak eredményes végrehajtása érdekében”, amelyre a Bizottság megadta hivatalos válaszait.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_hu.pdf

78. A Bizottság úgy véli, az MTO felé történő előrehaladás folytatódott az elmúlt években, noha

nem olyan nyilvánvaló mértékben, mint a gazdasági fellendülés első szakaszában, amikor tizenkét

tagállam lépett ki a túlzotthiány-eljárásból.

79. A Bizottság megítélése szerint a strukturális egyenlegek 2014-es és 2018-as becslései nem teljes

mértékben összehasonlíthatók ahhoz, hogy meg lehessen ítélni a strukturális egyenleg terén elért

előrehaladást azon tagállamok tekintetében, amelyek nem teljesítették az MTO-t 2014 és 2018

között. A strukturális egyenleg 2014-es becslései történeti adatokon alapulnak, és magukban

foglalják a 2014-ben hozott tényleges költségvetési intézkedéseket. Ezzel szemben a 2018-as

becslések a Bizottság előrejelzésein alapulnak. Az érintett tagállamok várhatóan költségvetési

intézkedéseket fogadnak el a nemzeti költségvetési eljárás keretében, annak biztosítására, hogy a

2018-as költségvetés megfeleljen a Stabilitási és Növekedési Paktumnak, ezért a 2018-as adatok

utólagos értékelése a 2017 őszén előre jelzettektől eltérő strukturális egyenlegeket mutat.

80. A Bizottság úgy véli, hogy az euróövezet költségvetési irányvonalával kapcsolatos álláspontja

kiegyensúlyozottan tükrözi az egyes tagállamok költségvetési helyzetét. Az MTO-t el nem érő

tagállamok várhatóan költségvetési intézkedéseket hoznak, hogy megfeleljenek a Stabilitási és

Növekedési Paktumnak, míg az MTO-t meghaladó egyes tagállamok számára javasolt, hogy a

rendelkezésükre álló költségvetési mozgásteret a gazdasági növekedés támogatására használják. Ez

kitűnik a Bizottságnak „A növekedésbarát euróövezeti költségvetési irányvonal felé” című 2016-os

közleményéből, amelyben kifejezetten kimondja, hogy „a túlzotthiány-eljárás alá tartozó

tagállamoknak és a középtávú költségvetési cél felé haladó tagállamoknak a megkezdett pályán kell

tovább haladniuk, a nekik szóló ajánlásoknak megfelelően.”

81. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 2017-re szóló eredményadatok, amelyeken a megfelelés

végső értékelése alapul, jelentős javulást mutattak a tagállamok teljesítményében, és a normakövető

országok száma megnégyszereződött a 2017-es tavaszi előrejelzés alapján készített eredeti

becslésekhez képest. Emellett az összesített számok elfedik az egyes tagállamok MTO-hoz

viszonyított költségvetési helyzetében rejlő jelentős különbségeket.

Végül, a tagállamok mintájába nem tartoznak bele a jól teljesítő, azaz az MTO-t elérő tagállamok. 

Minthogy azok a tagállamok, amelyek elérték az MTO-t, szintén megfelelnek a prevenciós ág 

rendelkezéseinek, ez pontosabb képet ad az országok általános megfeleléséről. 

82. A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágába tartozó tagállamok költségvetési

teljesítménye nem ad pontos értékelést az SNP prevenciós ágának teljesítményéről, mivel e két ágra

különálló szabályrendszer vonatkozik.
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Lásd a 77. bekezdésre adott választ a túlzotthiány-eljárásról szóló számvevőszéki jelentés 

tekintetében. 

83. A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágát a prevenciós ágétól különálló rendelet

szabályozza. Az SNP korrekciós ágának velejáró nominális jellege, és az, hogy a GDP

Szerződésben foglalt 3 %-os küszöbére összpontosít, azt jelenti, hogy noha a Bizottság

szorgalmazza a strukturális kiigazítást a túlzotthiány-eljárás ajánlásainak címzett tagállamai

körében, nincs olyan helyzetben, hogy az eljárást felgyorsítsa, mihelyt a tagállam eléri az

államháztartási célokat.

A Bizottság megindokolta a túlzotthiány-eljárásból való kilépés határidejének meghosszabbítását a 

konkrét esetekben a „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő eljáráson, annak 

eredményes végrehajtása érdekében” című, 2016-os számvevőszéki különjelentésre adott 

válaszában. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_HU.pdf 

85. A korrekciós ág lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy olyan stratégiát kövessenek,

amellyel csak az államháztartási célokat érik el javuló makrogazdasági környezetben anélkül, hogy

a szükséges költségvetési kiigazítások megvalósulnának. Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság és a

Tanács a túlzotthiány-eljárással kapcsolatos ajánlásokban olyan költségvetési kiigazításokat írnak

elő, amelyek összhangban vannak a prevenciós ág ilyen kiigazításaival strukturális értelemben.

Ugyanakkor nem lehetséges eljárási intézkedéseket kezdeményezni, ha a tagállam teljesíti az

államháztartási célokat. A korrekciós ág elsődleges jellege nominális, mivel az államháztartási

hiány Szerződésben foglalt, a GDP 3 %-ának megfelelő küszöbén alapul. A Bizottság úgy véli,

hogy a korrekciós és a prevenciós ág kiigazításainak átlagolása nem tükrözi pontosan a

tagállamokra nézve ténylegesen kötelező érvényű követelményt.

88. A legújabb adatok jelentős javulást mutatnak Portugália strukturális egyenlegében az elmúlt

években; 2013 és 2017 között a GDP 2 %-ának megfelelő javulást rögzítettek, így az ország csak a

GDP 1,4 %-ával marad el az MTO-tól.

89. Franciaország és Spanyolország a korrekciós ágba tartoztak csaknem a szóban forgó időszak

egészében, ami azt jelenti, hogy a mátrixban foglalt követelményeknek nem volt eljárási

következményük.

90. A Bizottság megítélése szerint a korrekciós ág szerinti kiigazítás sebessége nem sokat mond a

Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának hatékonyságáról, mivel arra más

szabályrendszer vonatkozik.

92. Lásd a 83. bekezdésre adott választ a túlzotthiány-eljárás határidőinek meghosszabbításáról.

98. Azzal, hogy strukturális egyenlege gyengült 2017-ben, Észtország nem sértette meg a

prevenciós ág követelményeit.

99. A Bizottság úgy véli, hogy a rugalmasság, ideértve a mérlegelési jogkört is, alkalmazása

arányos, megfelelő és gazdaságilag indokolt volt. Csak a viszonylag közeli múltban került sor arra,

hogy a fellendülés szokatlan jegyei óvatosságra intettek a költségvetési konszolidáció

alkalmazásában. Közelebbről, az inflációs nyomás hiánya, az euróövezet óriási folyófizetésimérleg-

többlete, és egyes tagállamok tartósan magas munkanélkülisége mind a gazdaság folyamatos

pangásának bizonyítékai. Ezen aggályok és a növekvő geopolitikai bizonytalanság miatt a Bizottság

úgy vélte, hogy a költségvetési szabályok prudens alkalmazása során annak biztosítására kell

törekedni, hogy a túlságosan is nagymértékű költségvetési kiigazítások ne veszélyeztessék a számos

tagállamban továbbra is törékeny fellendülést. A Bizottság így a tagállamokkal egyetértésben

alkalmazta a rugalmasságot, hogy a költségvetési követelményeket a konjunkturális körülmények

fényében modulálja.
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102. A Bizottság egyetért azzal, hogy az előrejelzések pontosságának legfrissebb értékelése egyes 

esetekben, bizonyos módszerek alkalmazásával, torzításra utaló bizonyítékot talált. Ugyanakkor 

kiemeli, hogy az értékelés azt is megállapítja, a Bizottság gazdasági előrejelzései pontosabbak mint 

a piacéi, és összehasonlíthatók más nemzetközi intézményekével. Emellett a Bizottság adósság-

előrejelzéseinek pontossága számos más tényezőtől is függ, mint például az elsődleges mérleg és az 

egyéb tételek (stock flow adjustment) előrejelzései.  

103. Az előrejelzések pontossága rendszeres értékelésének az intézményi tanulás a célja, és a 

Bizottság folyamatosan törekszik előrejelzései pontosságának javítására. Az elmúlt években 

jelentős erőfeszítéseket tettek a további számszerű előrejelzési eszközök kifejlesztése terén. Az 

előrejelzési szolgáltatások legújabb külső értékelése (a közeljövőben várható a dokumentum) 

megállapítja, hogy az előrejelzések kiváló minőségűek és az előrejelzési folyamatok hatékonyak. 

108.  

Első felsoroláspont: A Bizottság az e ponttal kapcsolatos megfontolásait az 58. és 59. észrevételre 

adott válaszában ismertette a tagállamok jogos elvárásainak tiszteletben tartását illetően. 

Az előbbi esetben, amikor a kiigazítási követelmény a mátrixból ered, ez a t. év kibocsátási rése t-1. 

évi becslésének tavaszi előrejelzésén alapul, és ennek befagyasztását csak akkor oldják fel, ha a 

gazdaság nagyon kedvezőtlen vagy rendkívül kedvezőtlen időszakba kerül. Az utóbbi esetben a t. 

év kiadási referenciaértéke a t-1. év tavaszi előrejelzésein alapul, és azt későbbi előrejelzésekkel 

nem frissítik. 

Lásd a 60. bekezdésre adott választ az MTO-tól való elmaradásnak az aktuális év előrejelzésén 

alapuló megállapításával kapcsolatos gyakorlati nehézségeket illetően. 

Második felsoroláspont: A beruházások négy évre történő kiegyenlítését nem írja elő a rendelet. Ezt 

a kiegyenlítést ugyanakkor teljeskörűen megvitatták és elfogadták a tagállamokkal az ECOFIN 

bizottságokban. Ezért a magatartási kódex is előírja e kiegyenlítést azzal, hogy kimondja, „A 

beruházási kiadások potenciálisan nagyon nagyfokú változékonysága miatt, különösen a kisebb 

tagállamok esetében, a kormányzati kiadások összességét a beruházási kiadások négy évre történő 

átlagolásával ki kell igazítani.” Így tehát a kiegyenlítést azért vezették be, hogy elkerüljék az 

alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező kisebb országok szankcionálását az állami 

beruházások kiugró értékei miatt. Ez különösen probléma egyes új tagállamok esetében, amelyek 

tekintetében az uniós strukturális alapok az összes beruházás jelentős összetevőjét adják, és az ilyen 

alapok lehívásában kiugró csúcspontok és mélypontok tapasztalhatók. 

117. A Bizottság úgy vélte, hogy a 2014 és 2015 közötti átállás következetes volt. A Bizottság a 

tagállamokkal teljes egyetértésben gyakorlati politikai döntést hozott, hogy biztosítsa az átállás 

során az azon költségvetési célok közötti következetességet, amelyek alapján a tagállamokat 

értékelik. Ez a rendelkezés biztosította, hogy a 2015. januári rugalmassági közleményben közzétett 

mátrix bevezetése ne hozzon hátrányos helyzetbe egyes tagállamokat azzal, hogy megváltoztatja a 

2015-re megállapított költségvetési követelményeket az átállás alatt. 

121. A 2018-as országspecifikus ajánlások célja az volt, hogy elérjék a folyamatban lévő 

fellendülés megerősítésének és az államháztartás fenntarthatóságnak a két célkitűzését, egyúttal 

rövidek és egyszerűek, ezáltal a nyilvánosság számára érthetőbbek maradjanak. Ezért a 

költségvetési országspecifikus ajánlások a múltbeli gyakorlattól eltérően nem tartalmaznak 

ajánlásokat a 2018-ra előírt kiigazítások tekintetében. A részletes magyarázat tekintetében lásd a 

33. bekezdésre adott választ. Végül, a preambulumbekezdések és maguk az országspecifikus 

ajánlások jogi erejüket tekintve egyenlőek. 

124. A Bizottság úgy véli, hogy az iránymutatása egyértelmű, és azt megfelelően fogalmazták meg 

az egyes tagállamok tekintetében, költségvetésük helyzetétől függően. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

127. A prevenciós ág célja a költségvetési fenntarthatóság elérése, egyúttal gondoskodik arról, hogy 

a költségvetési politikákat a gazdasági feltételek fényében modulálják. Az MTO ülteti át a 

gyakorlatba ezt a szükségletet, hogy kiegyensúlyozzák a közép-/hosszú távú prudens költségvetési 

politikát, egyidejűleg megkönnyítsék az automatikus stabilizátorok működését. Ezért tehát az 

államadósság fenntarthatóságának és a makrostabilizációnak a szükséges javítása érdekében döntő 

fontosságú, hogy a Bizottság és a Tanács biztosítsa, hogy a tagállamok továbbra is határozottan 

haladjanak MTO-juk felé. 

129. A Bizottság mérlegelési jogkörét a társjogalkotók által elfogadott jogi kerettel teljes 

összhangban gyakorolja, átlátható módon, teljeskörűen konzultálva a tagállamokkal a megfelelő 

bizottságokban. A Bizottság határozottan visszautasítja a Számvevőszék azon következtetését, hogy 

a Bizottság mérlegelési jogkörét a kiigazítási követelmények csökkentésére használta fel. A 

Bizottság a mérlegelési jogkörét a rendelettel összhangban gyakorolta, a rendelet pedig elismeri az 

államháztartás középtávú fenntarthatóságának tágabb összefüggéseit, többek között azt, hogy 

kerülni kell a kontraproduktív költségvetési kiigazításokat, továbbá elismeri a strukturális 

reformoknak és a beruházásoknak a potenciális növekedés fokozásában betöltött szerepét, és annak 

szükségességét, hogy tekintettel kell lenni a kormányzat által nem befolyásolható eseményekre. 

130. A mátrixot és a rugalmassági rendelkezések alkalmazhatóságát a Bizottság 2015. évi 

közleménye határozza meg. A rendelet egyes rendelkezései ugyanakkor a 2005-ös reform 

eredményei. 

Ettől függetlenül a mátrix kiigazítási paramétereit és a rugalmassági rendelkezéseket a jogi kerettel 

teljes összhangban és átláthatóan állapították meg, teljeskörűen konzultálva a tagállamokkal a 

megfelelő bizottságokban. 

131. A mérlegelési jogkört azért vezették be, hogy létrehozzák a megfelelő költségvetési politikai 

környezetet azokban az esetekben, amikor az összesített növekedési ráták nem feltétlenül tükrözik a 

fellendülés esetlegesen törékeny voltát az egyes tagállamokban, figyelemmel a túlzottan 

nagymértékű költségvetési konszolidáció e gazdaságokra gyakorolt esetlegesen kontraproduktív 

hatására is. 

132. Az MTO elérése felé való előrehaladás napjainkban is folyamatos, noha kevésbé nyilvánvaló, 

mint a kezdeti fellendülés időszakában. 

133. A Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi SNP-keret végrehajtási szabályai, amelyeket a 

tagállamokkal egyetértésben fogadtak el széles körű konzultációt követően, nem gyengítik az SNP 

keretét, hanem megvalósítják a rendelet átfogó célkitűzéseit. 

134. Először is, a Bizottság megjegyzi, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágát a 

prevenciós ágétól különálló rendelet szabályozza. Másodszor, a Bizottság úgy véli, hogy a 

korrekciós ág általában jól teljesített az elmúlt években, amit bizonyít az is, hogy a túlzotthiány-

eljárás alá vont tagállamok száma a 2011-es 24-ről mindössze háromra esett vissza 2017-ben. 

Ezzel együtt, az SNP korrekciós ágának velejáró nominális jellege, és az, hogy a GDP 

Szerződésben foglalt 3 %-os küszöbére összpontosít, azt jelenti, hogy noha a Bizottság 

szorgalmazza a strukturális kiigazítást a túlzotthiány-eljárás ajánlásainak címzett tagállamai 

körében, nincs olyan helyzetben, hogy az eljárást felgyorsítsa, mihelyt a tagállam eléri az 

államháztartási célokat. A Bizottságnak a helyzet kezelésére irányuló kísérleteit a tagállamok nem 

támogatták. 

Lásd a 83. bekezdésre adott választ a túlzotthiány-eljárás határidőinek meghosszabbításáról. 
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135. A Bizottság és a tagállamok széles körű konzultációt folytattak, hogy közös megállapodást

dolgozzanak ki az SNP-keret valamennyi vonatkozásának végrehajtásához szükséges

részletezettségi szint meghatározásáról. E szabályok célja, hogy elősegítsék a rendelet átfogó

célkitűzéseinek megvalósulását, és nem zárják ki, hogy a Bizottság és a tagállamok

megállapodjanak az SNP-keret további szükséges kiigazításáról.

Noha a tagállamok prevenciós ágnak való megfelelésének értékeléséért a Bizottság felel, a 

szabályok érvényesítése a Bizottság és a Tanács megosztott hatáskörébe tartozik. A Bizottság nem 

gondolja, hogy a keret hosszú távú hitelessége szempontjából produktív vagy előnyös lenne, ha a 

tagállamok megkérdezése nélkül járna el. A költségvetési keret kialakítása jellegénél fogva 

többoldalú, és a tagállamokkal folytatott konzultáció elengedhetetlen a felelős magatartás 

biztosításához, ami végső soron hozzájárul mind a megfeleléshez, mind a szabályok 

érvényesítéséhez. 

1. ajánlás

a) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, mivel az 1466/97/EK rendelet kifejezetten rendelkezik a

GDP 0,25 %-ának megfelelő megengedett eltérési mozgástérről, és a Bizottság nem alkalmazhat

olyan megszorításokat – például a jelentéktelen eltérések kumulatív kezelését –, amelyek a

rendelettel szembe mennek. A Bizottság aggályait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a mátrix ily

módon történő rendszerszintű újratervezése a rendeletben előírt mozgástér megkerülésének tűnhet.

Ráadásul a rendelet azért írja elő a 0,25 %-os eltérést, hogy figyelembe vegye a strukturális

egyenleg számításának nehézségeit és a költségvetési politikai döntéshozatalban és végrehajtásban

rejlő bizonytalanságot. Ezek a tényezők ahhoz vezethetnek, hogy a tagállam a kormány befolyásán

kívül álló okokból csekély mértékben eltér a céljától.

b) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást. A mátrix paramétereinek kategorizálása már most is

szigorúbb követelményeket támaszt a nagymértékben eladósodott tagállamokkal szemben. A

jogszabály ugyanakkor nem rendelkezik a prevenciós ág követelményeinek az adósságcsökkentési

referenciaértékkel való összehangolásáról. Ráadásul a jogszabály kifejezetten előírja a Bizottság

számára a megfelelő tényezők vizsgálatát az adósságcsökkentési referenciaértéknek való megfelelés

értékelésekor, amely értéket ennélfogva nem lehet abszolút szabálynak tekinteni.

c) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, különösen amennyiben arra kéri fel, hogy vizsgálja

meg a mátrix hatékonyságát, mivel a Bizottság a tagállamokkal elfogadott közös álláspontnak

megfelelően éppen most végzi a rugalmassági rendelkezések szélesebb körű felülvizsgálatát. A

Bizottság nem látja előre e folyamat kimenetelét.

138. A Bizottság határozottan visszautasítja a Számvevőszék azon következtetését, hogy a

strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés alkalmazása során jócskán túllépi a rendelet szerinti

célkitűzést.

Először is, a rendelet azon rendelkezései, amelyek értelmében a Bizottság e rugalmasságot 

alkalmazza, régóta fennállnak, főként a 2005-ös jogszabály-módosítás idejére datálhatók. 

Másodszor, a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés szerinti átmeneti eltérés ugyan nem 

közvetlenül kapcsolódik a reform tényleges költségvetési kiadásaihoz, de ilyen kapcsolatról a 

rendelet sem rendelkezik, különösen mivel e kiadásokat nehéz lehet mérni és/vagy azoknak csekély 

a közvetlen költségvetési kihatásuk. Lehetnek ugyanis olyan igen előnyös strukturális reformok, 

amelyek nem generálnak nagy összegű közvetlen költségvetési kiadásokat, mindazonáltal jelentős 

gazdasági vagy politikai költségeik vannak, például a munkaerőpiaci vagy az igazságszolgáltatási 

reformok. Ilyen esetben az átmeneti eltérésnek közvetlenül a költségvetési kiadásokhoz való 

kapcsolása ténylegesen semlegesítené a rendelkezés ösztönző szándékát. 



 

18 

Fontos kiemelni, hogy a Bizottság által elfogadott megközelítést széles körben megvitatták a 

tagállamokkal is, aminek eredményeként 2016 elején közzétettek egy, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum által biztosított rugalmasságról szóló közös álláspontot. 

139. Az MTO-tól vagy a korrekciós pályától való átmeneti eltérés technikai kialakítása miatt a 

kiadások szintje az alapforgatókönyvhöz (vagyis az átmeneti eltérés nélkül számított kiadási 

pályához) viszonyítva minden évben nő, amíg az MTO-t el nem érik. Az eltérés e kialakítását a 

Tanáccsal egyetértésben fogadták el, hogy elkerüljék a költségvetési kiigazítás megtorpanó-

újrainduló jellegének kialakulását, és biztosítsák, hogy a tagállamok az MTO-tól való elmaradásuk 

függvényében egyenlő bánásmódban részesüljenek. Amennyiben a tagállamnak a rendelkezés 

alkalmazása utáni évben akkor is vissza kellene térnie az eredeti kiadási pályára, ha a rendelkezés 

alkalmazása nem a reform közvetlen költségeihez kapcsolódik, úgy a tagállam az adott évre 

vonatkozó standard követelményen felül további költségvetési kiigazításra kényszerülne. Ez 

jelentősen csökkentené a tagállamok hajlandóságát az olyan strukturális reformok megvalósítására, 

amelyek nem járnak jelentős költségvetési kiadással, de a rendelkezés alkalmazásának ösztönző 

ereje nélkül nem valósulnának meg. 

140. A Bizottság és a Tanács által elfogadott, és a rugalmasságról szóló közös álláspontban foglalt 

megközelítés mögött határozott logika húzódik meg. A rendelkezés célja, hogy elősegítse azon 

állami beruházások megvalósulását, amelyek gazdaságilag egyenértékűnek tekinthetők a 

strukturális reformokkal, mivel pozitív hatást gyakorolnak a potenciális növekedésre és az 

államháztartás fenntarthatóságára, ezért a rendelkezés az Unió által társfinanszírozott egyes 

projektekhez kapcsolódik. Az a jogosultsági feltétel, hogy a beruházások nominális értéke nem 

csökkenhet, annak biztosítására irányul, hogy az Unió által finanszírozott beruházásokat ne a 

nemzeti finanszírozású beruházások helyettesítésére használják. 

141. A Bizottság megítélése szerint garantált, hogy csak a szokatlan eseményekre vonatkozó 

rendelkezéshez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogathatók. Egy konkrét eset átfogó példája a 

Bizottság 57. bekezdésre adott válaszában olvasható. 

2. ajánlás 

a) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, amennyiben az úgy véli, hogy az előírt kiigazítás gyengíti 

a strukturális reformokra vonatkozó rendelkezés hatékonyságát. A strukturális reformokra 

vonatkozó rendelkezés szerinti átmeneti eltérés nem kapcsolódik közvetlenül a reform tényleges 

költségvetési kiadásaihoz, mivel egyes nagyon előnyös strukturális reformok során nem mindig 

keletkeznek nagy összegű közvetlen költségvetési kiadások, de ezzel egyidejűleg jelentős gazdasági 

vagy politikai költségeik vannak. Ilyen esetben az átmeneti eltérésnek közvetlenül a költségvetési 

kiadásokhoz való kapcsolása ténylegesen semlegesítené a rendelkezés ösztönző szándékát. 

Ráadásul, mivel az engedmény nem egyszeri költségeken alapul, a kiadásoknak a rendelkezés 

alkalmazását követő évben az eredeti pályára való visszaállítását érintően ajánlott követelmény 

további költségvetési kiigazítást tenne szükségessé, a tagállamra az adott évben vonatkozó 

szabványos követelményen felül. Az eltérés kialakítását a Tanáccsal együtt fogadták el, hogy 

elkerüljék a költségvetési kiigazítások megtorpanó-újrainduló jellegének kialakulását. 

b) A Bizottság nem fogadja el azt az ajánlást, hogy hagyjon fel a beruházási rendelkezés jelenlegi 

formájában való alkalmazásával, mivel úgy véli, e rendelkezés a 2015-ben bevezetett rugalmassági 

csomag fontos eleme, amelynek célja, hogy költségvetési szempontból fenntarthatóan támogassa az 

EU-ban a növekedést, nevezetesen, hogy ösztönözze a növekedést fokozó állami beruházásokat. 

Ezzel együtt a rendelkezést a Bizottság jelenleg is vizsgálja a rugalmassági rendelkezések közös 

álláspontban előírt tágabb felülvizsgálata keretében. A Bizottság felülvizsgálatának eredményeiről 

2018 júniusában beszámol a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, de e munka kimenetelét nem 

tudja megjósolni. 
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c) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

142. A Bizottság hivatalos választ adott a túlzotthiány-eljárással kapcsolatos határidők

meghosszabbítására a konkrét esetekben a „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő

eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében” című, 2016-os számvevőszéki

különjelentéssel összefüggésben.

A Bizottság és a Tanács azt ajánlják a túlzotthiány-eljárás alatt álló tagállamok számára, hogy a 

prevenciós ág követelményeivel összhangban érjenek el strukturális kiigazításokat. Ugyanakkor a 

rendelet nem biztosít eszközt a Bizottság és a Tanács számára az SNP korrekciós ágába tartozó 

tagállamokra vonatkozó strukturális kiigazítási követelmények érvényesítésére olyan körülmények 

között, amikor az államháztartási hiány ajánlott célértékét teljesítették a gazdasági növekedés 

hatására, az ajánlott strukturális kiigazítási célok megvalósítása nélkül. 

3. ajánlás

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság a múltban előterjesztett olyan alternatívákat, amelyek annak biztosítására törekedtek, 

hogy strukturális kiigazításokkal kapcsolatos követelményeket teljesítsenek a korrekciós ágban, 

különösen azáltal, hogy előirányozta a túlzotthiány-eljárásra vonatkozó ajánlás felülvizsgálatát az 

eredeti ajánlás mögötti forgatókönyvhöz képest pozitív gazdasági meglepetések esetén, de a 

tagállamok nem támogatták ezt a javaslatot. A Bizottság nyitott arra, hogy felülvizsgálja ezt a 

kérdést, és hogy kiépítse az ilyen javaslatok iránti támogatást a tagállamok körében. A Bizottság 

ugyanakkor jelenleg nem tudja vállalni, hogy feljegyzést nyújt be a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottságnak. 

143. A Bizottság folyamatosan törekszik arra, hogy javítsa az SNP-hez kapcsolódó anyagok

olvashatóságát és átláthatóságát, és nyitott arra, hogy megvitassa a tagállamokkal az SNP-sablonok

lehetséges javításait.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a költségvetési intézkedések becslésének átláthatósága még 

javulhatna, és ebből a célból intenzív megbeszéléseket kezdett a tagállamokkal 2017-ben, hogy 

javuljon az ilyen intézkedések értékelésének pontossága és átláthatósága. 

Értékelései eredményeinek közzétételét tekintve, a Bizottság folyamatosan törekszik arra, hogy 

javítsa az ajánlásai mögött húzódó logikának az ismertetését, és mérlegeli majd a Számvevőszék 

konkrét javaslatait. 

4. ajánlás

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság 2017-től a tagállamokkal együtt részt vállalt egy

olyan eljárás kidolgozásában, amelynek révén javítható a költségvetési intézkedések becslésének

pontossága és átláthatósága, és nyitott arra, hogy módosítsa a magatartási kódexet, hogy az tükrözze

az ezen eljárásból eredő szükséges változásokat, ha a tagállamok egyetértenek. Ugyanakkor fontos

lesz, hogy bármely ilyen változás különbséget tegyen a bevételi és kiadási intézkedések eltérő

jellege között.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

d) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

144. A Bizottság úgy véli, hogy a befagyasztás alkalmazása azt tükrözi, hogy előzetesen kell

rögzíteni a költségvetési kiigazítás megkövetelt szintjét, hogy megkönnyítsék a középtávú

költségvetés-tervezést a tagállamok számára, és hogy tiszteletben tartsák az ezzel kapcsolatos jogos

elvárásaikat.
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Noha a rendelet nem rendelkezik erről, a beruházások négy évre történő kiegyenlítését teljes 

mértékben megvitatták és elfogadták a tagállamokkal az ECOFIN bizottságokban. Ezért a 

magatartási kódex is egyértelműen előírja e kiegyenlítést azzal, hogy kimondja, „A beruházási 

kiadások potenciálisan nagyon nagyfokú változékonysága miatt, különösen a kisebb tagállamok 

esetében, a kormányzati kiadások összességét a beruházási kiadások négy évre történő átlagolásával 

ki kell igazítani.” 

145. A Bizottság úgy véli, hogy a kiigazítási követelmény befagyasztásának szimmetrikus feloldása 

esetén nem tartanák tiszteletben a tagállamok azon jogos elvárásait, hogy a költségvetési 

kiigazítások azon megkövetelt szintje alapján értékeljék őket, amelyet a Bizottság írt elő akkor, 

amikor a tagállam megtervezte és elfogadta költségvetési stratégiáját. 

5. ajánlás 

a) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, mivel annak végrehajtása sértené a tagállamok azon jogos 

elvárásait, hogy a költségvetés-tervezési folyamat idején megállapított költségvetési kiigazítási 

célok alapján értékeljék őket. Akárhogy is, a követelmények csak az MTO-tól való elmaradás 

számítása tekintetében alapulnak a legkedvezőbb évi adatsoron, míg a mátrixszal kapcsolatos 

követelményeket csak csekély alkalommal, alaposan indokolt körülmények között frissítik, a 

befagyasztás feloldására irányadó elvek alapján. 

b) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, mivel a beruházások kiegyenlítését azért állapították meg, 

hogy kezeljék az állami beruházások külső tényezőknek betudható fluktuációjának problémáját 

egyes tagállamokban. A koncepciót megvitatták és elfogadták a tagállamokkal az ECOFIN 

bizottságokban, és ezért azt a magatartási kódex egyértelműen ismerteti. 

c) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást, mivel annak végrehajtása sértené a tagállamok azon jogos 

elvárásait, hogy a költségvetés-tervezési folyamat idején megállapított költségvetési kiigazítási 

célok alapján értékeljék őket. 

6. ajánlás 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 
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