Kérdőív az Európai Szemeszterről
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) 2020-25 közötti új ciklusában arra
összpontosít, hogy átfogó, Európa jövőjét meghatározó elképzelésekhez az egyes tagországok
polgárainak, a szervezett civil társadalmi szereplőinek aktív hozzájárulását támogassa és a közöttük
fellelhető értékes szakértelemnek részvételen alapuló elérésével a döntéshozók számára reálisabb
képet adjon a szükséges lépések megtervezéséhez és a társadalmi befogadásához.
A tíz éve sikeresen működő Európai Szemeszter az Európai Unió és a tagországok összehangolt
gazdasági tervezésének, monitorozásának, kormányzásának éves ciklusú eszköze. A 2021. évi európai
szemeszter egy kicsit más lesz, mert ebben az évben a Covid-járványból való kikerülés Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz tervének követése is ennek keretében folyik majd. Az Európai Szemeszter
ebben játszott fontosságát és súlyát jellemzi, hogy az Európai Unió a most következő tervciklusban
közel 2 trillió (2000 milliárd) eurót fordít éves költségvetésre és helyreállításra, amelyből Magyarország
42,5 milliárd euróval gazdálkodhat vissza nem térítendő források és további közel 10 milliárd eurónyi
hitelt igénybe vehet kedvező visszatérítésű források formájában.

A jelen kérdőív célja kettős. Egyrészről szeretnénk megismerni, hogy Magyarország polgárai
(munkaadók, munkavállalók és a civil társadalmi szereplők) miként kapcsolódnak az Európai
Szemeszterhez, mennyiben vesznek részt a tervezés és megvalósítás folyamatában. Másrészről pedig
az EGSZB új ciklusának elején szeretnénk felvenni a kapcsolatot Magyarország polgáraival, civil
társadalmi szereplőivel és támogatni az európai uniós tervekhez történő fenti aktív hozzájárulásukat.
Ez szándékaink szerint a későbbiek folyamán az EGSZB magyar delegációjával való hatékonyabb
együttműködéssé fejlődhet. Kérjük, a kérdőív végén adjon hozzájárulást ehhez az együttműködéshez,
mert csak azokkal tudunk a továbbiakban párbeszédet folytatni, akik e hozzájárulásukat megadták!

Az értékelés, visszajelzés megadása teljesen önkéntes. A csillaggal (*-gal) jelölt mezők kitöltése
feltétlenül szükséges a kérdőív értékeléséhez.
Kérdés esetén kérjük, írjon az info@egszb.hu címre!

Köszönjük, hogy véleményével segíti a munkánkat.

Tisztelettel,
Edelényi András, Kükedi Zsolt, Podruzsik Szilárd
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Európai Szemeszter Csoportjának (ESG)
magyarországi nagykövetei
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Kérdések az Európai Szemeszterről

IGEN

(Kérjük, válaszát a megfelelő oszlopban „X”-szel jelölje.)

NEM

Vannak-e ismeretei az Európai Szemeszterről1? *

1.

Nemleges válasz esetén a kérdőív Európai Szemeszterre vonatkozó további kérdéseinek
megválaszolására nincs szükség.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Eljut-e Önhöz információ az Európai Szemeszter folyamatáról, fázisairól2? *
Eljut-e Önhöz információ az Európai Szemeszter mérföldköveiről3? *
Ismeri-e az Európai Szemeszter jelentéseit4? *
Ismeri-e az évenként kiadott országspecifikus ajánlások (Country Specific
Recommendations)5 dokumentumát és tartalmát? *
Ismeri-e az országspecifikus ajánlásokra adott nemzeti reform programokat és
a konvergenciaprogramot6? *
Ismeri-e az Éves Növekedési Jelentést7? *
Ismeri-e az Európai Szemeszter dokumentumainak véleményezéseit? Pl.
ismeri-e az „Éves növekedési jelentésről” készült EGSZB ajánlást8? *
Eljut-e Önhöz információ az Európai Szemeszter terveiről? *
Ismeri-e a nemzeti fejlesztési elképzeléseket, a kohéziós programok nemzeti
célkitűzéseit9? *
Kap-e meghívást az Európai Szemeszterhez kapcsolódó ismertető- és
vitafórumokra? *
Tájékozott-e a témához kapcsolódó hazai konzultációs lehetőségekről10? *
Visszacsatolja-e valahová szervezete tapasztalatait és véleményét az Európai
Szemeszterről? *
Van-e a szervezetében kialakult gyakorlat az Európai Szemeszterben történő
részvétel módjára? *
Van-e a szervezetében felelős személy az Európai Szemeszterben történő
részvétel koordinálására? *

Az Európai Szemeszterről: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economicgovernance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hu
Az Európai Szemeszter folyamatáról: https://www.consilium.europa.eu/hu/infographics/european-semester/
Az Európai Szemeszter mérföldkövei: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eueconomic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline_hu.
Az Európai Szemeszter legfontosabb dokumentumai: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/european-semester/europeansemester-key-rules-and-documents/
A Magyarországra vonatkozó legutolsó országspecifikus ajánlás: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0517
Magyarország 2020. évi Nemzeti Reform Programja és Konvergencia Programja: https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-or-convergence-programmes/2020european_hu#hungary, illetve a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi terv első változata:
https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
A 2020. évi éves Fenntartható Növekedési Stratégia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0650
A 2019. évi Növekedési Jelentésről szóló EGSZB vélemény: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-informationreports/opinions/annual-growth-survey-2019-communication és https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-informationreports/opinions/annual-growth-survey-2019-additional-opinion
A nemzeti fejlesztési tervek társadalmi konzultációja: https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
Az Európai Szemeszterrel kapcsolatban az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete rendszeresen ad tájékoztatást:
https://ec.europa.eu/hungary/home_hu
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Kérdések a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) tervéről
(Kérjük, válaszát a megfelelő oszlopban „X”-szel jelölje.)

IGEN

NEM

16. Ismeri az Európai Unió New Generation EU11 és benne a Recovery and
Resilience Fund (RRF, Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap12) terveit? *
17. Tud-e a hazai helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) terv és az
Európai Szemeszter, mint gazdasági kormányzási eszköz kapcsolatáról?
18. Ismeri-e a nemzeti fejlesztési tervekkel foglalkozó, azokat konzultáló
https://palyazat.gov.hu portált?
19. Látta-e a hazai Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) terv jelenlegi
konzultációs vázlatát? 13 *
Nemleges válasz esetén az RFF-re vonatkozó további kérdések megválaszolására nincs szükség.

20. Egyetért a hazai Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) terv jelenlegi
konzultációs vázlatának fő fejezeteivel? *
21. Mivel bővítené vagy egészítené ki a hazai Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) terv
jelenlegi konzultációs vázlatának fejezeteit?
Válasz:

22. Melyek a terv felesleges fejezetei, amelyeket elhagyna?
Válasz:

23. Hogyan változtatná meg a terv belső fontossági és fő pénzügyi súlyarányait?
Válasz:

24. Milyen eddigi vagy jövőbeni konzultációs eszközökről tud a tervvel kapcsolatban?
Válasz:

25. Tett-e vagy tervezi-e szervezete véleményének becsatolását valamelyik konzultációs
eszközbe? *
Válasz:

11
12
13

New Generation EU: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu#nextgenerationeu
Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu#documents
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének szerkezeti vázlata: https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-esellenallokepessegi-eszkoz-rrf
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Az EGSZB-vel való együttműködésre vonatkozó kérdések
26. Kérjük, jelölje, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal
Egyáltalán
nem értek
egyet

A polgárok, a civil társadalmi szereplők aktív
hozzájárulása érdekében

Nem
értek
egyet

Egyetértek

Teljes
mértékben
egyetértek

… szükség van az Európai Szemeszter folyamat
megismertetésére, szélesebb érdeklődő körben
terjesztésére aktív kommunikációval.
… szükséges a rendszeres tájékoztatás a fő
mérföldkövekről, hozzájuk tartozó dokumentumokról.
… szükség van különböző típusú, számú és publicitású
ismertető és véleménycserélő fórumra.
… szükség van a vélemény továbbításának formáinak,
csatornáinak fejlesztésre.

27. Milyen támogatásra tartana igényt az uniós intézmények (az Európai Bizottság, az EGSZB stb.)
részéről, hogy az Európai Szemeszter folyamatában (előkészítés, egyeztetés, tervezés,
végrehajtás) eredményesebben vehessen részt?
magyar nyelvű tájékoztató EGSZB
rendszeres hírlevél az aktualitásokkal
honlap
konferenciák, workshopok
egyéb (nemcsak uniós
intézmények részéről):
28. Ismeri-e, és ha igen, milyennek ítéli az EGSZB munkáját, részvételét az Európai Szemesztert
alkotó folyamatban?
Válasz:

Egyéb vélemény, ami nem fért bele a fentiekbe
Kérjük, itt adja meg azt a véleményét, ami a fenti pontokban nem tudott!

Válasz:
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Engedély a későbbi együttműködéshez
Az EGSZB a 2020-25 közötti új ciklusában szeretné elérni, hogy az egyes tagországok polgáraival, civil
társadalmi szereplőivel szorosabb legyen az EGSZB együttműködése. Ezért az EGSZB magyar
delegációja aktív együttműködésre hívja Önöket.
Amennyiben szeretnének értesülni az EGSZB-ben folyó munkáról, vagy lenne javaslatuk az Európa
jövőjét meghatározó ügyekben, akkor kérjük, hogy a kérdőív ezen szakaszán adják meg engedélyüket!
Hozzájárulás a további együttműködéshez szükséges kapcsolattartáshoz
Hozzájárul-e az EGSZB azon céljához, hogy az EGSZB 2020-25 között tartó új
mandátuma alatt az EGSZB-ben tárgyalt véleményekkel kapcsolatosan Önnel a
kapcsolatot tartsa és ebben az itt megadott személyes adatait használja?

IGEN

NEM

(Az EGSZB vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóját itt olvashatja:
https://sites.google.com/view/egszbhu/kapcsolat/adatvédelem)

Személyes adatok a kapcsolattartáshoz
Ön azt választotta, hogy hozzájárul a további együttműködéshez szükséges kapcsolattartáshoz. Itt megadhatja azokat az
adatokat, amelyeken keresztül ezt a kapcsolatot fenntarthatjuk.

Kapcsolattartási név
Képviselt szervezet (ha van ilyen)
Mely szervezet képviseletében szeretné velünk a
kapcsolatot tartani? A szervezet megadása
önkéntes, nem kötelező.

Az Ön szerepe a képviselt szervezetben
(ha van ilyen)
Mi az Ön pozíciója a képviselt szervezetben? A
pozíció megadása önkéntes, nem kötelező.

Kapcsolattartási telefonszám
A telefonszám megadása önkéntes, nem kötelező.

Kapcsolattartási e-mailcím
A kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a pontos emailcím, ezért ennek a pontnak a megválaszolása
kötelező.

Egyéb fontos kapcsolattartási adat
Ha van olyan egyéb adat, amit még szeretne
feltüntetni.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az ezen az űrlapon megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és nem adjuk ki harmadik
félnek. Az EGSZB magyar delegációjának Adatkezelési Tájékoztatóját itt találja:
https://egszb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!
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