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Európai szemeszter: Az Európai Számvevőszék szerint a 
tagállamoknak jobban kell teljesíteniük az országspecifikus 
ajánlásokat  

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a tagállamok nem törekedtek eléggé az Európai 
Tanács 2011 és 2018 közötti országspecifikus ajánlásainak végrehajtására. Az ajánlásoknak csak 
körülbelül egynegyedét hajtották végre teljesen vagy jelentős mértékben, míg csaknem 
egyharmaduk kapcsán nem vagy alig történt előrelépés. Az Unió ugyan jelentős haladást ért el a 
2020-ra szóló hosszú távú költségvetési célkitűzéseinek zömét illetően, a szegénység enyhítése, 
valamint a kutatás és fejlesztés (K+F) terén viszont elmarad. Az Európai Tanács által 2020 júliusában 
elért politikai megállapodás fényében a számvevők hangsúlyozzák, hogy az országspecifikus 
ajánlások megfogalmazásának és végrehajtásának módja reformra szorul. 

Az európai szemeszter az Unió gazdaság- és költségvetés-politikájának éves koordinációs ciklusa. 
E folyamat végeredményeként a Tanács – a Bizottság javaslatai alapján – minden tagállam számára 
országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg. A számvevők felmérték, hogy a Bizottság eredményesen 
alkalmazta-e a tagállami politikák felügyeletének megerősítésére szolgáló eljárásokat. Az eljárások 
alkalmazását részletesen Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Magyarországon, Olaszországban 
és Hollandiában vizsgálták meg. 

„Az európai szemeszternek köszönhetően a Bizottság alapos elemzést adott a tagállamok gazdasági 
előrehaladásáról, és releváns országspecifikus ajánlásokat javasolt” – jelentette ki Alex 
Brenninkmeijer, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – „Jobban oda kell figyelnie azonban arra, 
hogy az ajánlások végrehajtása összességében alacsony szintű. Az elmúlt 10 évben több figyelmet 
kaphattak volna olyan területek, mint a szegénység enyhítése és a K+F”. 

Csupán az ajánlások 26%-át hajtották végre teljesen vagy jelentős mértékben, mintegy 44%-uk 
esetében történt „némi előrelépés”, míg a fennmaradó 30% végrehajtása terén „korlátozott 
előrelépés” történt, illetve „nem történt előrelépés”. Ezenkívül a Bizottság nem használta fel az összes 
rendelkezésére álló eszközt az ajánlások szigorítására olyankor, ha több éven keresztül nem történt 
jelentős előrelépés. 

Az Európa 2020 céljaihoz mérten az elért eredmények az Unió egészére nézve általában pozitívak, az 
egyes tagállamokban pedig vegyesek. Az Unió szintjén a 2020-as nyolc célkitűzésből hat – a 
foglalkoztatás területén egy, az energiaügy területén három, az oktatás területén pedig kettő – 
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minden valószínűség szerint megvalósul. A szegénység enyhítésére és a kutatásra vonatkozó 
célkitűzéseket azonban nem lehet elérni, mert a 2008-as pénzügyi válság, illetve a tagállamok 
szerényebb K+F kiadásai miatt lassult a haladás. A Bizottság azonban ennek ellenére nem mindig 
fogalmazott meg ajánlásokat azon tagállamok számára, amelyek nem léptek előre az e területeken 
kitűzött célok felé. A számvevők például találtak olyan eseteket, amikor egyes tagállamok romló 
helyzete és a pénzügyi válság hatása szükségessé tette volna, hogy több ajánlással sürgessenek 
közvetlen szegénységcsökkentő intézkedéseket. 

A Bizottságnak a tagállamok gazdasági helyzetéről és az Európa 2020 stratégia célkitűzései felé tett 
előrelépésről szóló jelentései azonosítják a fontos kockázatokat, és jó alapot képeznek az 
országspecifikus ajánlásokhoz. Az utóbbi évek egyes ajánlásai azonban – noha a Bizottság 2015-ben 
úgy határozott, hogy az ajánlások számának csökkentésével összefogottabbá teszi azokat – továbbra is 
több különböző kérdéskört és egymással össze nem függő politikai dimenziót ölelnek fel. Ezenkívül az 
ajánlások nem kapcsolódnak eléggé az uniós forrásoknak a tagállami reformok támogatására való 
felhasználásához. Gyakran a Bizottság sem fejti ki egyértelműen, hogy ajánlásainak 
megfogalmazásakor miért ad elsőbbséget egyes reformoknak másokkal szemben. Ugyanakkor a 
tagállamok reformprogramjai sem mindig adnak világos magyarázatot arra, hogy a javasolt reformok 
és intézkedések miként szolgálnák az ajánlások és az uniós célkitűzéseinek megvalósítását. 

A Számvevőszék azt javasolja, hogy a Bizottság: 

– gondoskodjon arról, hogy az európai szemeszter jobban összpontosítson a társadalmi és kutatási 
dimenziókra; 
– erősítse az országspecifikus ajánlások végrehajtását és nyomon követését; 
– tegye szorosabbá az uniós források és az országspecifikus ajánlások közötti kapcsolatot; 
– fogalmazza meg egyértelműbben ajánlásait; 
– tegye határozottabbá iránymutatásait és a nemzeti reformprogramok értékelését. 

A szerkesztők figyelmébe 

A számvevők még a COVID-19 járvány kitörése előtt véglegesítették ellenőrzési munkájukat, 
jelentésük ezért nem veszi figyelembe a világjárvány nyomán bekövetkezett új szakpolitikai 
fejleményeket és egyéb változásokat. A 2020 júliusában a Tanács által jóváhagyott országspecifikus 
ajánlások helyt adnak egyes COVID-19-hez kapcsolódó szempontoknak. 

Az európai szemesztert 2010-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a pénzügyi válságot követően javítsa 
az Unió gazdasági és társadalmi fenntarthatóságát, és kezelje az olyan strukturális kihívásokat, mint a 
költségvetési politika, a makrogazdasági egyensúlyhiány és más társadalmi kérdések. Eképpen az 
európai szemeszter befolyásolja a tagállamok költségvetési és gazdasági döntéseit. Az 
országspecifikus ajánlások tagállamonkénti átlagos száma a 2014. évi 20-ról 2019-re 12,5-re csökkent. 

Az Európa 2020 stratégia 10 évre szól, és célja, hogy az Uniót intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasággá tegye. A szegénység kockázatának kitett személyek száma az Unióban a 2008. évi 
116 millióról 2012-re 122 millióra nőtt, attól az évtől csökkenni kezdett, és 2018-ra 109 millióra esett 
(az Európa 2020 célértéke: 2020-ra 96 millió személy). Az Unió összes K+F kiadása a tagállamok 
összesített GDP-jének 2,12%-ára nőtt (az Európa 2020 célértéke 3%), de ezzel elmarad olyan más 
fejlett gazdaságok mögött, mint az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea, valamint Kína is gyors 
ütemben zárkózik fel. A tagállamok K+F kiadásai 2018-ban a GDP 0,5%-át tették ki Romániában, illetve 
körülbelül 3,25%-át Svédországban. 
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Az Európai Számvevőszék az „Európai szemeszter: az országspecifikus ajánlások fontos kérdésekkel 
foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő” című, 16/2020. sz. különjelentése 23 uniós 
nyelven olvasható a weboldalán (eca.europa.eu). Ez a jelentés az európai szemeszterről szóló 
háromrészes számvevőszéki jelentéssorozat utolsó tagja: a korábbiak a Stabilitási és Növekedési 
Paktummal és a makrogazdasági egyensúlyhiánnyal foglalkoztak. A COVID-19 világjárvány kapcsán 
hozott számvevőszéki intézkedésekről itt találhat információt. 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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