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title



Válságintézkedések



A krízis, mint lehetőség



•Hosszú távú célok 

•Hangsúlyos reform 

napirend

•Megerősített, innovatív 

EU pénzügyi keret

Lehetőség a helyreállításra és megújításra



Pénzügyi válaszok



Key numbers: NextGenerationEU



• Időtáv

• Felhasználási mód

• Nemzeti tervek

• Zászlóshajók

• Következő lépések

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(HEE)





• Az EU elemzi és kijelöli a makrogazdasági és szakpolitikai fő irányokat 

• Az európai szemeszter folyamatában minden országról helyzetjelentést ad és 

országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg

• Ezt kiegészítik a beruházásokra vonatkozó ajánlások és a kohéziós politika 
előfeltételei

• Az Európai Bizottság a reformok szakmai megalapozásához, kidolgozásához 
és végrehajtásához támogatást nyújt

• HEE finanszírozza a reformok megvalósítását az elért eredmények alapján

Reformokkal a sikeres fejlesztéspolitikáért



5 kulcskérdés



1. Hogyan tud Magyarország a zöld, digitális es szociális Európa 
élmezőnyéhez csatlakozni?



• Miért szükségesek a 

reformok ? 

• Európai Uniós támogatás 

a reformok kidolgozásához 

és végrehajtásához 

(Technikai Támogatási 

Eszköz)

2. Hogyan lehet egy olyan közép- és hosszútávú célrendszert 
kialakítani, ahol megfelelő hangsúlyt kapnak a reformok? 



2020
 A Tanács javasolja, hogy Magyarország hozzon meg minden 

szükséges intézkedést a Covid19-világjárvány hatékony kezelése, a 
gazdaság működőképességének fenntartása és az elkövetkező
helyreállítás támogatása érdekében

 Kiemelt fejlesztési területek: egészségügy, munkahelyvédelem, 
szociális ellátások, álláskeresési járadékok, minőségi oktatás, kkv-k 
támogatása, zöld és digitális átállás, tiszta és hatékony 
energiatermelés és felhasználás, fenntartható közlekedés, hulladék-
és vízgazdálkodás, kutatás és innováció, iskolák digitális 
infrastruktúrája

 Javallott továbbá az adórendszer megerősítése, a közbeszerzési 
verseny javítása, az érdekelt felek bevonása a szakpolitikai 
döntéshozatalba, a veszélyhelyzeti intézkedések arányosságának, 
normakövetésének biztosítása 

2019
 A Bizottság figyelmeztetést intézett Magyarországhoz, hogy jelentősen 

eltért a középtávú költségvetési cél felé vezető kiigazítási pályától; a 
Tanács mindenekelőtt ennek korrekcióját javasolja

 Kiemelt fejlesztési területek: a legkiszolgáltatottabb csoportok 
(különösen a Romák) oktatási és munkaerőpiaci integrációja, szociális 
támogatások, álláskeresési járadékok, oktatási eredmények javítása, 
az egészségügy fejlesztése, a kutatás és az innováció, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaság és közlekedés, a 
hulladékgazdálkodási infrastruktúra, valamint az energia- és erőforrás-

hatékonyság támogatása

 Javallott továbbá az adórendszer megerősítése, a közbeszerzési 
verseny javítása, az érdekelt felek bevonása a szakpolitikai 
döntéshozatalba, a korrupcióellenes keret megerősítése, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása

Európai Szemeszter
Országspecifikus ajánlások



• Hosszú távú szemlélet

• Mélyreható változások és reformok

• Egymással összehangolt 

intézkedések 

• Integrált tervezés és végrehajtás

• Területi szempontok

• Emberközpontú

3. Koherens, az EU-s források teljes spektrumát felölelő
fejlesztéspolitika kialakítasa a 2021-2027-es időszakra



4. A rendelkezésére álló források átláthato felhasználasa, azok 
differenciált feltételrendszerét és időtávjait is figyelembe véve



5. Társadalmi konszenzus 



Köszönöm a figyelmet!
Twitter: @EU_reforms 


