ÖSSZEFOGLALÁS
az Európai Szemeszter folyamat és eszköz ismertségéről és az abban való társadalmi
részvételéről
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Az Európai Szemeszter eszköz és folyamata

A tíz éve sikeresen működő Európai Szemeszter az Európai Unió és a tagországok összehangolt
gazdasági tervezésének, monitorozásának, kormányzásának éves ciklusú eszköze. A céljai, melyek
Európa zöld és digitális átállását is előmozdítják, négy fő tematikai pilléren, a környezeti
fenntarthatóságon, a termelékenységen, a méltányosságon és a makrogazdasági stabilitáson
nyugszanak. A 2021. évi európai szemeszter egy kicsit más lesz, mert ebben az évben a COVIDjárványból való kikerülés Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz tervének követése is ennek
keretében folyik majd.
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A feladat megfogalmazása

A szervezett társadalom ismereteinek és aktivitásának felmérése az Európai Szemeszter (ES)
folyamatban, mint összehangolt tagországi és uniós gazdaságkormányzási eszközben és folyamatban.
Igyekeztünk adatokat gyűjteni az eszköz általános ismertségén túl annak részletességéről, a civil
társadalmi szervezetek bekapcsolódásáról és aktivitásáról.
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A munkamódszer

A vélemények gyűjtéséhez csaknem 1500 elemből álló kontakt-listát állítottunk össze, igen széles
merítéssel: munkáltatói (42), munkavállalói (22), bilaterális kamarai (20), civil társadalmi (900), állami
tulajdonú/kapcsolt (130), egyházi (80), helyi önkormányzatok (110), önkormányzati/települési
szövetségek (5), tudományos/szakmai/művészeti szövetségek (90), önálló vállalkozások (100) = 1499.
Első körben a 200 leginkább mértékadónak gondolt szövetségnek küldtük ki a mindhárom feladatra
kidolgozott kérdőívet, amelynek első 15 kérdése az Európai Szemeszter folyamat ismertségére
vonatkozott. Az eddig visszaérkezett 69 kérdőív válaszait értékeltük ki.
Néhány véleményt és javaslatot rögzítettünk a megszervezett kerekasztal fórum hozzászólásaiból és
a néhány nagyobb szervezettel folytatott egyedi konzultációk során is.
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A felmérés számszerű eredményeinek összefoglalása
- A válaszoló szervezetek éppen felének volt ismerete az Európai Szemeszterről, felének semmi.
Innentől utóbbiak már nem szerepelnek a további elemzésben, tehát az ismerők:
- 2/3-ához eljut információ az Európai Szemeszter folyamatairól
- 2/3 arányban ismerik az Európai Szemeszter jelentéseit
- ¾ részük ismeri az országspecifikus ajánlásokat és az arra adott reformprogramokat
- ½ részük ismeri csak a szemeszter központi Éves Növekedési Jelentését (AGS) és tartalmát
- 1/5 részük tud csak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságunknak az AGS-re évente kétszer
kiadott véleményéről és ajánlásairól
- 90%-uk ismeri a nemzeti fejlesztési elképzeléseket és terveket
- 50% jelezte, hogy bekapcsolódtak a Szemeszterhez kapcsolódó ismertető és vitafórumokba

- nagy többségük nyilatkozott, hogy nem csatolja vissza szervezete tapasztalatait és véleményét
a Szemeszterről
- Szinte mindenki megállapította, hogy a szervezetében nincs kialakult gyakorlat a
Szemeszterben való részvétel kezelésére és nincs kijelölt felelős sem erre a feladatra
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A Szemeszterben való civil társadalmi részvétel javítására tett javaslatok,
ajánlások
- 60% szükségesnek tartja az Európai Szemeszter eszköz és folyamat jobb megismertetését,
szélesebb érdeklődő körben terjesztve, aktív kommunikációval
- 60% szerint rendszeres tájékoztatás szükséges a fő mérföldkövekről, dokumentumokról
- 66% szerint különféle típusú, számú és publicitású ismertető és véleménycserélő fórumok
kellenek
- 50% szerint fejleszteni kell a vélemények továbbításának formáit és csatornáit, kiemelve a
magyar nyelvű EGSzB honlapot, rendszeres és aktuális hírlevelet, konferenciákat,
workshopokat
- Szinte senki, vagy csak nagyon felszínesen ismerte az EGSzB munkáját, szerepét az Európai
Szemeszter folyamatban, ez javítandó
- Szükséges a társadalmi szervezetek készségeinek és kapacitásainak erős fejlesztése az ilyen
igényes tartalmú és stratégiai távlatú együttműködésben való aktív részvételre
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Összefoglaló
- Az Európai Szemeszter, mint összehangoló gazdasági kormányzási eszköz és folyamat sem
egészében, sem pedig részleteiben nem eléggé ismert a szervezett civil társadalom körében
- A Szemeszterről szóló információ kezelésére nincs elég felkészültség sem kibocsátói sem
fogadói oldalon
- A Szemeszterről folytatható társadalmi konzultáció szervezését, tudatosítását, lépéseit,
időzítését javítani kell, különös tekintettel azokra a csatornákra, eszközökre és fórumokra,
amelyeken keresztül a szervezetek és polgárok véleményét és javaslatait vissza lehet táplálni a
tervező és végrehajtó hatóságokhoz, és azok hatása követhető
- Az információáramlás formáit bővíteni és célzottá tenni kell, ebben minden érintett szereplő
motivációjára és aktív, tervszerű működésére szükség van

