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• Koronavírus-válság hatása (és a fellendülés is) eltérő az egyes tagországokban

• Rövid táv: (i) európai kezdeményezések, (ii) a tagországi válaszok támogatása, 

pl. állami támogatási szabályok átmeneti módosítása, Stabilitási és Növekedési 

Egyezmény mentesítési záradékának alkalmazása

• Hosszabb táv: európai szinten koordinált  gazdaságpolitikai válasz

2021-es Fenntartható Növekedési Stratégia

Európai 
prioritások

Európai 
szemeszter

Helyreállítási 
alap





• Zöld átállás (#zöld megállapodás, #európai növekedési stratégia, 

#fenntarthatóság, #twin transition)

• Épületek felújítása, fenntartható közlekedési megoldások, biodiverzitás

• Digitális átállás (#termelékenységi prioritás, #twin transition)

• Kapcsolódás, digitális készségek, korszerű digitális kapacitások

• Igazságosság (#EPSR)

• Makrostabilitás (#escape clause, #SGP)

Európai prioritások



• Megújulás – Az időtálló tiszta technológiákkal kapcsolatos projekteknek az időszak elejére történő
ütemezése, továbbá a megújuló energiaforrások fejlesztésének és térnyerésének felgyorsítása.

• Korszerűsítés – A köz- és magánépületek energiahatékonyságának javítása.

• Töltés – Az időtálló tiszta technológiák előmozdítása a fenntartható, hozzáférhető és intelligens közlekedés 
térnyerésének, a elektromos töltőállomások és üzemanyagtöltő állomások kiépítésének felgyorsítása és a 
tömegközlekedés bővítése érdekében.

• Kapcsolódás – Gyors széles sávú szolgáltatások kiépítése rövid időn belül valamennyi régió és háztartás 
számára, beleértve az üvegszálas és az 5G hálózatokat is.

• Modernizálás – A közigazgatás és a közszolgáltatások digitalizálása, ideértve az igazságügyi és 
egészségügyi rendszereket is.

• Kapacitásbővítés – Az európai ipari adatfelhő-kapacitások növelése és a legerősebb, csúcstechnológiájú
és fenntartható processzorok kifejlesztése.

• Átképzés és továbbképzés – Az oktatási rendszerek hozzáigazítása a digitális készségek, valamint az 
oktatás és a szakképzés támogatásához minden életkorban.

Kiemelt kezdeményezések





• Országspecifikus ajánlásokra adott válaszok megjelenítése a Helyreállítási 
Tervben

• A Helyreállítási Terv tartalmazza a Nemzeti Reform Programot is

• Az országjelentés helyett tanácsi végrehajtási határozat és bizottsági 
munkaanyag, ami értékeli a Helyreállítási Tervet

• Nincsenek országspecifikus ajánlások, kivéve fiskális területen

• A korábbi ajánlások megvalósításának követése folytatódik

• A makro-egyensúlytalansági eljárás folytatódik, a mélyreható elemzések (IDR) a 
konvergencia-, stabilitási programok értékelésével egyszerre jelenik meg

• A post-program felügyelet hozzáigazítása a szemeszter aktuális menetéhez

Az Európai Szemeszter folyamata 2021-ben
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