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Vezetői összefoglaló 
 

A közigazgatás modernizálása 2012 óta az európai szemeszter öt fő prioritásának egyike. Az OSE 

jelen kutatási beszámolója – mely az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (EPSU) 1 

felkérésére készült – az európai szemeszter keretében végrehajtott reformok fajtáira összpontosít, 

vagyis azokra az Európai Unió által ajánlott és a tagállamok által bevezetett intézkedésekre, 

amelyek a közszolgáltatások szervezését és működését érintik.  

 

A jelen beszámoló célja:  

(1) az Európai Unió közigazgatás modernizálására vonatkozó ajánlásainak, valamint a tagállamok 

válaszainak mély megértése;  

(2) a szemeszter folyamatában a szociális partnerek szerepvállalási fokának vizsgálata, EU- és 

nemzeti szinten egyaránt; valamint  

(3) ajánlások megfogalmazása a közszolgálati szektor szakszervezeteinek aktívabb 

szerepvállalására a szemeszter folyamatában.  

 

A beszámoló először az európai szemeszter ciklusait ismerteti 2011-től mostanáig, majd elemzi 

azokat a közigazgatással kapcsolatos ajánlásokat, amelyeket az Európai Bizottság és a Tanács tett 

a tagállamoknak az országspecifikus ajánlásokban. Ezenkívül megvizsgálja az ajánlásokra 

válaszként, nemzeti szinten bevezetett reformokat, a nemzeti reformprogramokban vázoltaknak 

megfelelően. Végül kitér a szakszervezetek európai szemeszterbeli szerepvállalásával kapcsolatos 

legújabb fejleményekre mind nemzeti, mind európai szinten.  

A kutatás egyrészt az európai unióbeli helyzet távlati áttekintésére, másrészt öt ország (Cseh 

Köztársaság, Finnország, Franciaország, Írország, Olaszország) részletesebb elemzését nyújtó 

esettanulmányokra támaszkodik. Az európai szemeszterben a közigazgatás modernizálása irányuló 

megközelítés bemutatására a következő hat elemzési szempontot használtuk: 

 Irányítás és intézmények  Közpénzből (EU-forrásokból) finanszírozott 

beruházások hatékonysága 

 Eszközök a közigazgatás modernizálásához   Igazságszolgáltatási rendszerek 

 Vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek  Korrupció 

Ezenkívül az EPSU tagszervezetei webes felmérést végeztek annak értékelésére, hogy milyen 

mértékben vállalnak szerepet a közszolgálati szakszervezetek az európai szemeszter folyamatában. 

 

A „racionalizált” európai szemeszter a gazdaságpolitika 

koordinálására 
 

Az európai szemeszter összetett folyamat, mely mindazonáltal egyre nagyobb szerephez jut a 

nemzeti politikák megválasztásában. A szemeszter a gazdaságpolitika koordinálásának folyamata, 

                                                           
1.  Ez a beszámoló az EPSU társadalmi párbeszéddel foglalkozó projektjének – Modernising public administration – the implications for 

social dialogue and collective bargaining (A közigazgatás modernizálása: a társadalmi párbeszédet és a kollektív szerződéskötést 

érintő következmények), VS/2014/0531 – részeként készült, az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával. 
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mely eltérő jogi alapokra épülő eszközöket és eljárásokat fog össze, és amely különféle területek 

politikájához kötődik. Megvalósításának első évétől, 2011-től kezdve néhány konkrét lépés köré 

épült, melyeket a kulcsfontosságú dokumentumok – például az éves fejlődési felmérés, a nemzeti 

reformprogramok és az országspecifikus ajánlások (OSA) – közzétételének pontos határideje jelöl 

ki. A jelenlegi Bizottság a folyamat „racionalizálását” célzó számos újítást vezetett be, növelve saját 

politikai felelősségvállalását, és javítva a szociális partnerek szerepvállalását a folyamatban. Ilyenek 

az alábbiak: 

 az országspecifikus ajánlások alapjául szolgáló két dokumentum – az OSA-khoz mellékelt 

munkadokumentumok és a riasztási mechanizmus beszámolóját követő mélységi áttekintés – 

egyidejű közzététele (országos beszámolókban); 

 a tagállamoknak szóló felhívás, hogy „fókuszálják újra” nemzeti reformprogramjaikat, és 

vonják be a nemzeti parlamenteket és szociális partnereket a dokumentumok kidolgozásába; 

 az országos beszámolók korai bemutatása, hogy több idő legyen vizsgálatukra és az EU-

útmutatás megvitatására. Az új határidő úgy lett előirányozva, hogy lehetőséget nyújtson a 

tagállamokkal folytatott kétoldalú találkozók megszervezésére és a „ténykereső küldetésekre” 

a terepen; 

 a folyamatban részt vevő más fontos szereplők – nevezetesen az Európai Parlament és az EU-

szintű szociális partnerek – szerepvállalásának fokozását célzó javaslatok. 

 

A közigazgatás modernizálása: leszálló ág a „hatékonyság” 

irányába? 
 

2012 óra az európai szemeszter ciklusai széles körben foglalkoztak a közigazgatás 

modernizálásával, jóllehet erős politikai hangsúlyt kapott a közszolgáltatások gazdasági 

hatékonysága és hozzájárulása a fokozott növekedéshez. A kínált szolgáltatások minőségének 

hangsúlyozása ellenére a hatékonyság a versenyképesség kínálati oldali definíciójának 

szempontjából van tekintetbe véve. Ez a közszolgálatokra nézve közvetlenül a „kevesebből jobban” 

paradox kihívásához vezet, vagyis minőségi szolgáltatásokat várnak el a pénzügyi megszorítások 

mellett. 

A közigazgatásra vonatkozóan 2012 óta kiadott országspecifikus ajánlások általános áttekintése azt 

mutatja, hogy bár az OSA-k száma összességében csökkent, a közigazgatással kapcsolatos OSA-k 

száma alig változott – ami a téma fokozódó jelentőségét mutatja. A legtöbb tagállam ismétlődő 

jelleggel kapott a közigazgatásra vonatkozó OSA-kat – a szemeszter eddig eltelt négy évéből 

legalább háromban. Csupán néhány ország (Luxemburg, Hollandia és Svédország) nem kapott 

semmiféle ilyen ajánlást. Ez az eredmény világosan mutatja, mennyire rendszeresen foglalkozik az 

európai szemeszter ezzel a témával, és mekkora nyomás nehezedik a legtöbb tagállamra, hogy 

reformokat hajtson végre ezen a területen. Emellett az országspecifikus ajánlások szövegében a 

közigazgatás modernizálásával kapcsolatos hivatkozások figyelmes elemzése eltolódást jelez a 

„közszolgáltatások” 2012-ben használt tágabb fogalmától az „adminisztráció modernizálásának” 

2015-ös szűkebb értelmezése felé. Ugyanakkor az „(intelligens) szabályozás” az időszak folyamán 

mindvégig központi eleme maradt a közigazgatásra vonatkozó OSA-knak. 

A 2015-ben kiadott OSA-k részletesebb áttekintése azt mutatja, hogy a közigazgatás 

modernizálására vonatkozó ajánlások legnagyobb része (37-ből 20) az „irányítás és intézmények” 
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szempontját érinti. Megfordítva: meredeken csökkent azoknak az OSA-knak a száma, amelyek egy 

évek óta változatlan céllal, a „vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek csökkentésével” 

foglalkoznak, jóllehet ez az a szempont, amely a legszorosabban kötődik a versenyképességhez. 

A közigazgatás modernizálásának a jelen kutatás keretében definiált egyéb kategóriái is 

szerepeltek az OSA-kban, de lényegesen kisebb mértékben, mint az irányítás szempontja.  

 

Nemzeti megközelítések: jelentős, de egyenetlen reformok 
 

A 2015-ös nemzeti reformprogramok elemzése azt mutatja, hogy a 2014–2015-ös szemeszterben 

a közigazgatás modernizálásának különféle szempontjait átfogó, jelentős reformokat – 

tagállamonként átlagosan 6,1 reformot – hajtottak végre az egész EU-ban. Ugyanakkor az egyes 

országok által végrehajtott reformok száma jelentős eltéréseket mutat. Az eloszlás egyik végén 

azok az országok (Bulgária, Horvátország, Olaszország, Szlovákia, Románia) találhatók, amelyek 

több egyidejű reformot hajtottak végre a közigazgatás modernizálására. Az eloszlás másik végén 

azok az országok helyezkednek el, ahol kevesebb a reform (Luxemburg, Lengyelország, Hollandia, 

Egyesült Királyság), vagy ahol egyáltalán nincsenek azonosított reformok (Dánia, Észtország). 

A tagállamok többsége négy–hat reformot hajtott végre. 

Az „irányítás és intézmények” kategória – és ezen belül is az adórendszer hatékonysága – a 

közigazgatás modernizálásának leggyakrabban érintett szempontja. Nem kevesebb mint 16 ország 

vágott bele olyan reformokba, amelyek az adórendszer – gazdasági szempontból vett – hatáskörét 

és hatékonyságát igyekeznek javítani. Ez kiemelkedően fontos politikaterülete a szemeszternek, 

mivel nem csupán az államok finanszírozási képességeit, hanem a lehetséges költségvetési 

megtakarításokat is érinti.  

Ugyanakkor a „vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek csökkentése” lett a közigazgatás 

modernizálásának azon szempontja, amelyhez a legtöbb, összesen 42 reform kötődik a 2015-ös 

nemzeti reformprogramokban. Öt ország (Dánia, Észtország, Luxemburg, Hollandia és 

Lengyelország) kivételével az összes országban hajtottak végre ilyen reformokat. Ezzel a jelentős 

reformtevékenységgel ellentétben a 2015-ös OSA-k csak korlátozott számban utalnak kifejezetten 

erre a szempontra. Ez azt jelzi, hogy a szemeszter elsődleges központi témáját, a „bürokrácia 

csökkentésére” irányuló reformokat már a korábbi évek OSA-i is előírták, és ez azóta intenzív 

reformhullámot indított el EU-szerte.  

Ezenkívül a „közpénzből (EU-forrásokból) finanszírozott befektetések hatékonysága” és az 

„eszközök a modernizáláshoz” kategóriákhoz kapcsolódó szempontok is jelentős számú reform 

tárgyát képezik. Az „igazságszolgáltatási rendszerek” javítása és a „korrupció” elleni fellépés adja a 

közigazgatás modernizálásának azt a két szempontját, amelyekkel kapcsolatban az azonosított 

reformok száma a legalacsonyabb. A korrupció elleni fellépés láthatóan továbbra is prioritás a 

közép-európai és délkelet-európai tagállamokban – melyek egyben azok az országok, amelyek 

gyakran kapnak OSA-kat a korrupció elleni fellépésre vonatkozóan.  
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Szakszervezetek szerepvállalása: a meghirdetett prioritások és a 

végrehajtott műveletek közti szakadék 
 

Az Európa 2020 stratégiával és az európai szemeszterrel kapcsolatban 2010 óta közzétett számos 

hivatalos EU-dokumentum, valamint a Juncker-bizottságnak az EU-szintű társadalmi párbeszéd 

ismételt előtérbe állítására irányuló kezdeményezése egyaránt kiemelte, hogy szükség van az 

érdekeltek erőteljesebb szerepvállalására a gazdasági és szociális koordinációban EU-szinten.  

Azonban – a hivatalos szólamoktól eltekintve – a szociális partnerek (különösen a szakszervezetek) 

eddigi alig vettek részt a szemeszterben. Az EU-szintű szociális partnerek többször is nagyobb 

szerepvállalást követeltek – lásd pl. az EU-szintű szociális partnerek 2013-as közös nyilatkozatát az 

érdekeltek szerepvállalásának támogatására vonatkozóan. Bizonyos esetekben a folyamat nyomon 

követésére és a részvétel serkentésére szolgáló eszközöket is megpróbáltak bevezetni (pl. az EU-

beli gazdasági irányítás keretében a kollektív szerződéskötés és a bérek koordinálására szolgáló 

eszközkészletet, melyet az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) fejlesztett ki). A fejlődés 

azonban korlátozott mértékű, és a 2014–2015-ös európai szemeszterre visszatekintve az ETUC 

továbbra is kifogásolja a kapcsolat hiányát a társadalmi párbeszéd és az EU szociális és gazdasági 

irányítása között, illetve a teljes folyamat mindmáig nem kellően demokratikus jellegét.  

Nemzeti szinten a kutatásban szereplő országos esettanulmányok elemzése a szakszervezetek 

különböző szintű szerepvállalására szolgáltatott bizonyítékokat, és arra, hogy ez igen szorosan 

kapcsolódik a kollektív szerződéskötés jellemzőihez az adott országban. A nemzeti szintű 

szerepvállalás várható eredménye a szociális partnerek bevonása a nemzeti reformprogramok 

kidolgozási folyamatába. Ugyanakkor ezek a folyamatok gyakran nem kielégítőek, és a szociális 

partnerek általában nem képesek befolyásolni a nemzeti reformprogramok tartalmát. Mindamellett 

bizonyos esetekben (Finnország, Franciaország) a bevonási folyamat viszonylag szervezettebbnek 

tűnik, míg más esetekben (nevezetesen Írországban) a sajátos gazdasági helyzet és a 

költségvetési kötöttségek miatt a szociális partnerek szinte semmiféle szerephez nem jutnak a 

politikaformálásban. A legtöbb esetben (Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország) a nemzeti 

gazdasági és szociális bizottságok kínálják a szociális partnerekkel való konzultáció fő fórumait. A 

konzultációk során a szakszervezeteket gyakran szövetségi szervezetek képviselik. 

Konkrétan a közszolgálati szakszervezetek esetében kevés válasz érkezett az EPSU-

tagszervezetektől a szerepvállalást vizsgáló online felmérésre a szemeszter során. Ez önmagában is 

a szemeszterrel kapcsolatos szerepvállalás, ismeretek és konzultáció alacsony szintjét jelzi. 

 

A szakszervezetek európai szemeszterben való nagyobb 

szerepvállalását célzó ajánlások 
 

Mivel a közigazgatás modernizálásának témája 2012 óta kiemelt jelentőségű az európai szemeszter 

ciklusaiban, nagyon lényeges, hogy a közszolgálati szektor szakszervezetei nagyobb 

erőfeszítéseket tegyenek a hatékony szerepvállalásra, hogy minden esélyt megragadhassanak a 

folyamat és a kimenetelek befolyásolására. A következő táblázat néhány lehetséges belépési 

pontot jelöl meg, stratégiákat javasol a szakszervezetek szerepvállalásának fokozására a 

folyamatban, és konkrétan kiemeli a beavatkozás fontosságát, lehetőség szerint az országos 

beszámoló fázisában. 
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Összefoglaló táblázat az EPSU és tagszervezetei számára megfogalmazott ajánlásokról az 

európai szemeszterben való szerepvállalásra vonatkozóan 

Belépési pont  Mikor Hogyan 
Korlátok/alternatív 

stratégiák 

Éves fejlődési 
felmérés (ÉFF) 
Közzététel: 
novemberben 

Az éves fejlődési 
felmérés 
elfogadását 
megelőző vita 
során 

- ETUC-képviselőkkel való koordináció biztosítása, 
hogy a közigazgatás modernizálásával 
kapcsolatos témák megfelelően terítékre 
kerüljenek.  

- Együttműködési lehetőségek keresése az Európai 
Parlamenttel vagy konkrét parlamenti 
csoportokkal. 

Szorosan nyomon kell 
követni, hogy szorosabban 
össze lesz-e kapcsolva (és 
ha igen, hogyan) az EU-
szintű társadalmi 
párbeszéd az európai 
szemeszterrel, és hogy 
ennek milyen mértékadó 
fórumai lesznek. 

Nemzeti 
reformprogram 
(NRP)  
Közzététel: áprilisban 

A dokumentum 
előkészítése során 

A nemzeti kormányokkal: 
- nyomásgyakorlás – valamint koalíciós fellépés a 

többi érdekelttel – a nemzeti reformprogram 
előkészítésében való érdemi részvételt célzó, 
átlátható és megfelelően időzített eljárások 
bevezetése érdekében; 

- közvetlen kapcsolatba lépés a nemzeti 
reformprogramok tervezetének elkészítéséért 
felelős minisztériumi szervekkel (általában a 
pénzügyminisztériummal) vagy a közigazgatással 
kapcsolatos ügyekben illetékes minisztériumokkal. 

Szövetségi szinten: 
- a nemzeti reformprogramokra vonatkozó 

szövetségi álláspont tervezetének kialakítását 
szolgáló eljárásokkal kapcsolatos tájékozódás és 
szerepvállalás;  

- a megfogalmazottak megfelelő figyelembe 
vételének biztosítása, hogy a közigazgatással 
kapcsolatos témák megfelelően terítékre 
kerüljenek. 

Meg kell próbálni jobb 
kapcsolatot teremteni a 
nemzeti társadalmi 
párbeszéd és az európai 
szemeszter nemzeti szintű 
eljárásai között, mivel a 
nemzeti reformprogramok 
kormányzati jellegéből 
adódóan szükség van arra, 
hogy a nemzeti 
döntéshozatali folyamatra 
erős hatást lehessen 
gyakorolni.  

Országos 
beszámolók (OB-k) 
és országspecifikus 
ajánlások (OSA-k) 
tervezetei  
 
Közzététel: februárban, 
illetve márciusban 

Szeptembertől 
januárig (az OB-k 
közzététele előtt)  
 

Az országos beszámolókhoz szolgáló álláspont 
megfogalmazása a leghatékonyabb módja a 
beavatkozásnak, ha a cél az országspecifikus 
ajánlások tartalmának befolyásolása. Ez a 
következőképpen lehetséges: 
a) közvetlen javaslattétel az EB által közzéteendő 

OSA-kra vagy témákra (bizonyítékokon alapuló 
elemzéssel támogatva); 

b) kapcsolattartás az európai szemeszter 
tisztviselőjével az adott országokban; 

c) szerepvállalás a tagállamok ténykereső 
küldetéseiben, illetve szerepvállalás az EB és a 
tagállam közti kétoldalú találkozókon (melyekre 
decemberben, márciusban és áprilisban kerül 
sor); 

d) közvetlen kapcsolatfelvétel az EB különféle 

főigazgatóságainak „országos irodáival”. 

- Az OSA-k az általánosabb 
politikai irányokat követik 
EU-szinten, így 
irányultságukat nehéz 
módosítani. 

- Az EB javaslatkidolgozási 
eljárásának 
bonyolultsága miatt 
nehéz megtalálni a 
megfelelő csatornákat az 
OSA-tervezetek 

befolyásolására. 

Végső 
országspecifikus 
ajánlások  
 
Bizottság általi 
elfogadás: júniusban 

Májusban és 
júniusban (a végső 
OSA-k jóváhagyása 
előtt) 

Azt a minisztériumot kell célba venni, amely részt 
vesz az EPSU-t érdeklő konkrét ajánlásokról döntő 
minisztertanács kialakításában. 

A korlátozottan 
rendelkezésre álló idő és a 
„fordított minősített 
többség elvének” 
alkalmazása miatt ez aligha 
jelent járható utat. 

Az OSA-k 
megvalósítása 
során 

Az OSA-k megvalósításának utánkövetése: 
szerepvállalás a tágabb nemzeti hálózatok 
tevékenységeiben, más szereplőkkel (pl. 
civilszervezetekkel, a tudományos élet képviselőivel, 
politikai pártokkal) közösen. 

 

 


