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A konferenciát az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) szervezte a Magyar Közgazdasági Társaság, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanács, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanácsa és az Európai Bizottság támogatásával.

A rendezvényen jelenlegi és korábbi EGSZB-tagok, 
valamint különböző nemzeti gazdasági és szociális 
tanácsok (gszt-k), uniós intézmények, a magyar kormány 
és a magyar civil társadalom képviselői voltak jelen. 
Több mint 150-en vettek részt a rendezvényen, köztük 
30 felszólaló és vitapartner. A rendezvényt interneten 
is közvetítették, egy felszólaló pedig Skype-on 
kapcsolódott be. A közönség a külön erre az alkalomra 
kidolgozott felmérések kitöltésével járult hozzá a 
konferencia eredményeihez.
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KÖVETKEZTETÉSEK

• Meg kell erősíteni a részvételi demokráciát, és az EGSZB a nemzeti gazdasági 
és szociális tanácsokból és hasonló szervezetekből álló hálózata útján a civil 
társadalom fókuszpontjaként léphetne fel. Más szóval létre lehetne hozni 
egy EGSZB-s egyablakos rendszert, amely nyomon követné és begyűjtené 
a civil társadalomból érkező visszajelzéseket, különös tekintettel az európai 
szemeszterre. A visszajelzéseket egyesítenénk, majd elemeznénk, értékelnénk és 
közvetítenénk a megfelelő uniós intézmények felé. 

• Az Európa 2020 stratégia céljai továbbra is relevánsak. Arra kell törekedni, 
hogy javuljon az irányítás, és tovább erősödjenek az intelligens, inkluzív 
és fenntartható Európára irányuló célok. A folytonosság a hosszú távú 
fejlesztésorientált kormányzás kulcseleme.

• Nagyon hasznos és hatékony mechanizmusok az Európai Bizottság és a 
tagállamok közötti adatgyűjtésre, információcserére és összehangolásra irányuló 
eszközök, vagyis az éves növekedési jelentés és az európai szemeszter, melyeket  
2020 után is meg kell őrizni.

• Fontos, hogy az Európai Bizottság jobban összehangolja a szakpolitikákat, a 
finanszírozást, a tervezési folyamatokat és a költségvetést. „Rendelkezésünkre áll 
egy eszköztár, de ezeket az eszközöket össze kell hangolni.”

• A konferencia során elhangzott egy új intézményi struktúra felállítására vonatkozó 
igény a fenntartható fejlődés végrehajtásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság 
azonban e célból már létrehozott egy szervezetet, egy több érdekelt felet 
tömörítő platformot a fenntartható fejlesztési célok uniós végrehajtásáról, 
amelyen a civil társadalom is részt vesz az EGSZB és az RB közvetítésével.

• A részvételi demokrácia megvalósítható – csak politikai akarat kell hozzá. Fennáll 
azonban annak a veszélye, hogy az európai parlamenti választások alatt 
(2019. június) és az új Európai Bizottság kinevezése idején veszítünk majd 
a lendületből. Bizonytalanságot jelent a brexit és az is, hogy több nemzeti 
parlamenti választásra kerül sor az említett időszakban.
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• Az EGSZB ezentúl is részt vesz a jövőt formáló stratégia kialakításában. A 
konferencia legfontosabb eredményei beépülnek majd az EGSZB munkájába, 
és különösen az EGSZB Európa 2020 irányítóbizottsága, illetve egy hasonló 
(még meghatározandó) jövőbeli testület programjába. Mindenesetre 
nagyobb hangsúlyt kap majd az európai szemeszter és a civil társadalom 
közreműködése.

Az EGSZB a 2020 utáni időszakra vonatkozó új stratégia kidolgozása folyamán 
továbbfejleszthetné a már most is szoros együttműködést a nemzeti gszt-kkel 
és hasonló szervezetekkel.

A konferencia részletes programja, a konferencia előadásai és a kapcsolódó EGSZB-
vélemények a rendezvény honlapján találhatók:

www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/transition-post-2020-europe 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/transition-post-2020-europe


Hangsúlyozni szeretném, hogy a 2030-ig tartó időszak-
ra vonatkozó legjobb forgatókönyv kiválasztásakor 
nagyon fontos a folyamatosság és az, hogy figyelembe 
vegyék az Európa 2020 stratégia még releváns célki-
tűzéseit. Arra kell törekedni, hogy javuljon az irányítás, 
és tovább erősödjenek az intelligens, inkluzív és fenn-
tartható Európára irányuló célok.
Baráth Etele, EGSZB, az Európa 2020 irányítóbizottság elnöke

A 2020 utáni időszak Európáját új kor-
mányzás révén, átlátható módon és 
partnerségben dolgozva kell megter-
vezni és megvalósítani, alulról épít-
kező kezdeményezésekre alapoz-
va. Az új stratégia középpontjában a 
fenntarthatóság kell hogy álljon.
Luca Jahier, a „Különféle érdekcsoportok” 
csoportjának elnöke (2010. október – 2018. április), 
az EGSZB elnöke (2018. április – 2020. október)
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Az Európai Bizottságnak jobban kell összpontosítania a 
fenntartható fejlesztési célok és a Párizsi Megállapodás 
teljes körű beépítésére az európai politikai keretbe 
abból a célból, hogy meghatározza egy méltányos és 
versenyképes Európa 2050-ig felvázolandó jövőképét.
Brenda King, EGSZB, a fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának elnöke

A jövőbeli sokkhatások kezeléséhez és a hozzájuk való 
alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasság megterem-
tése érdekében fontos, hogy a munkamegosztás te-
kintetében megtaláljuk a helyes egyensúlyt az uniós  
intézmények és a tagállamok között.
Enrico Giovannini, Szövetség a Fenntartható Fejlődésért (Olaszország)
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