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ÖSSZEFOGLALÁS 

Háttér 

A 2007–2013-as pénzügyi terv egy évtizeddel ezelőtti hatálybalépése óta az EU költségvetése jelentős 

változáson ment keresztül. 2009-ben hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ), amelyet Lisszabonban fogadtak el. Ez jelentősen módosította az uniós intézmények saját 

források (a költségvetési bevétel) fölötti, egymáshoz viszonyított hatáskörét, a többéves pénzügyi 

keretet (TPK), amely a pénzügyi terv helyébe lépett és a középtávú kiadási programokról rendelkezik, 

valamint az azon kereteken belül elfogadott éves költségvetést. A globális pénzügyi válság 2008-as 

kitörése, majd az azt követő, kifejezetten az euróövezetet érintő válság a megszorítások 

szükségességéhez vezetett az uniós tagállamokban, és magára az EU költségvetésére is nyomást 

gyakorolt. 

Ez a tájékoztató ezeket a fejleményeket foglalja össze. Az első részben a költségvetés szerkezetéről és 

kiadásairól szóló beszámoló olvasható. Ezt követi a második rész, amely magyarázatot ad azokra a 

változásokra, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel léptek hatályba. A tájékoztató 

a megszorításokkal kapcsolatos politikai nyomás költségvetésre gyakorolt hatásairól, valamint az 

euróövezeti gazdasági stabilizációs eszközök létrehozásáról szóló összefoglalóval zárul. 

 

1. A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE ÉS KIADÁSAI 

Az Európai Unió (EU) kiadásai három pillérre támaszkodnak: i) saját források; ii) a többéves pénzügyi 

keret; valamint iii) az éves költségvetés. 

1.1. SAJÁT FORRÁSOK ÉS KORREKCIÓK 

Az EU költségvetésének bevételeit vagy saját forrásait az EUMSZ 311. cikke szabályozza, amely úgy 

rendelkezik, hogy – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – a Tanácsnak kell 

egyhangúlag elfogadnia a bevételekről szóló határozatot, amelyet minden tagállamban általában a 

nemzeti parlament ratifikál. A saját forrásokról szóló jelenlegi határozatot 2014-ben fogadták el, és 

2016-ban lépett hatályba, 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal. Ez úgy rendelkezik, hogy a 

források legfeljebb az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,2 százalékát érhetik el, bár ez a 

gyakorlatban körülbelül a GNI 1,0 százalékát teszi ki. A finanszírozás elsősorban az EU külső vámjaiból 

származik, valamint az összes tagállamban összesen beszedett hozzáadottérték-adó (héa) 0,3%-os 

lehívási mértékéből. Egy kisebb összeg a cukorilletékekből is befolyik. A gyakorlatban ezek a források 

az EU szükséges pénzeszközeinek legfeljebb 25 százalékát teszik ki évente (azaz a GNI 0,25 százalékát), 

bár a százalékos arány évről évre változhat. A többi rész (vagy maradványösszeg) az egyes tagállamok 

GNI-jén alapuló átcsoportosításból áll, hogy elérjék a kifizetések jelenlegi szintjét, amelyet a 2014–

2020-as TPK-ban a GNI 0,95 százalékában határoztak meg. 
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A 2015-ös pénzügyi évet példaként véve a saját források keretein belül előteremtett finanszírozási 

összeg értéke 146 milliárd EUR volt, míg a kiadások (kifizetések) értéke 145 milliárd EUR, ami csekély 

többletet eredményezett. 

Azonban érvényben van egy sor korrekció vagy kedvezmény, amelyek csökkentik egyes jómódú 

tagállamok GNI- vagy héa-hozzájárulását: 

i) az Egyesült Királyság kedvezményének értéke az Egyesült Királyság nettó hozzájárulásának 

(az Egyesült Királyság hozzájárulása, mínusz az EU Egyesült Királyságban felmerülő 

kiadásainak értéke) 66 százaléka. A gyakorlatban ez kevesebb ennél, mivel a külső vámok 

és cukorilletékek értéke ki van zárva a számításból, amint az EU Unión kívüli kiadásainak 

százalékos aránya a költségvetés 4. fejezetében (Globális Európa), valamint az EU összes, a 

2004 óta az EU-hoz csatlakozott 13 tagállamban történt nem mezőgazdasági kiadása is. A 

brit korrekciót az összes többi tagállam finanszírozza, az EU héa-alapjához való 

hozzájárulásuk arányában; 

ii) a „visszatérítéshez kapcsolódó kedvezmény”: ez egy 75 százalékos, Németország, 

Hollandia, Ausztria és Svédország brit korrekcióhoz való hozzájárulására alkalmazott 

kedvezmény; 

iii) átalányösszegű éves kedvezmények 2014-től 2020-ig Hollandia (695 millió EUR), 

Svédország (185 millió EUR) és Dánia (130 millió EUR) számára; 

iv) a Németország, Hollandia és Svédország által fizetett héa-hozzájárulás lehívási mértéke 

0,30 százalékról a felére, 0,15 százalékra csökkent. Eközben azoknál a tagállamoknál, ahol a 

fogyasztói kiadások meghaladják a GNI 50 százalékának értékét, csökkentették a 0,30 

százalékos lehívási kulcsot. 

A négy kedvezménytípus kombinációja megerősíti azt a tendenciát, hogy minden tagállam úgy tekint 

az EU költségvetésére, mint egy, a nettó egyenleg számítására irányuló folyamatra: a kiadások vagy 

kedvezmények maximalizálása a hozzájárulás összegéért cserébe. A nettó egyenleg elvének kezelése 

áll a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentésében tett ajánlások 

középpontjában (Monti et al 2017). Lehetségesek olyan új saját források, amelyek csökkenthetik a GNI-

arányos százalékos átcsoportosítások mértékét és csökkentik a kedvezmények iránti igényeket, 

amennyiben az EU kiadásairól bebizonyosodik, hogy azok hozzáadott értéket teremtenek 

multiplikátorhatásuk, a határokon átnyúló hatásuk vagy a küszöbhatások révén, vagy azáltal, hogy a 

nemzeti kiadáshoz képest méretnagyságból adódó gazdaságosságot nyújtanak. 

1.2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS KIFIZETÉSEK 

Az EU kiadásai kötelezettségvállalások és kifizetések között oszlanak meg. A kötelezettségvállalások és 

a kifizetések közötti különbség megnevezése: RAL (reste à liquider, fennálló kötelezettségvállalások). A 

kötelezettségvállalásokat olyan felső határértékként határozzák meg, amelyekre vonatkozóan az EU 



Hogyan alakult és változott az EU költségvetése az utóbbi 10 évben 
__________________________________________________________________________________________ 

 7 

kötelezettséget vállal a kiadási programjaiban, egy virtuális pénz formájában. A kifizetések egy 

hányadát a projekt kezdetén indítják el, általában nagyon gyorsan a mezőgazdasági vagy igazgatási 

kiadások esetén, amelyek nem igényelnek társfinanszírozást. A befejezésnél minden fennmaradó 

kifizetési egyenleget felszabadítanak, amennyiben a kedvezményezett megfelelt a feltételeknek. 

Bizonyos kifizetések évekkel korábbi kötelezettségvállalásokat teljesítenek, és gyakori az alulköltés 

akkor, ha a kedvezményezett nem hajtott végre teljes mértékben egy jóváhagyott programot, és ezáltal 

növeli az RAL-t. 

1.3. A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET 

A TPK (EUMSZ 312. cikk) rendelkezik az EU költségvetésének kiadási részéről, de nem egy költségvetést 

jelent, hanem inkább egy sor, a kiadásokra vonatkozó felső határértéket vagy maximális értéket, 

szakpolitikai terület szerint fejezetekre osztva: 1a. Versenyképesség; 1b. Kohézió; 2. Természeti 

erőforrások (főleg mezőgazdaság); 3. Biztonság és uniós polgárság; 4. Globális Európa; 5. Igazgatás. A 

TPK-ban e fejezetek mindegyikére vonatkozóan meg van határozva a kötelezettségvállalások többéves 

és éves felső határértéke. A kifizetések felső határértéke csak az összes kifizetésre vonatkozik, nem 

pedig az egyes fejezetekre. 

A TPK-t az Európai Bizottság javasolja, és a Tanács hoz róla határozatot egyhangúlag, az Európai 

Parlament egyetértése után. Ezzel a Parlament hatáskört kap arra, hogy ténylegesen az Európai 

Bizottsággal együtt tegyen közös javaslatokat. A lenti 1. táblázat a pénzügyi terv és utódja, a TPK 

megoszlását ábrázolja a 2007–2013 közötti és a 2014–2020 közötti hétéves időszakokban. 

táblázat 1: A 2007–2013-as pénzügyi terv és a 2014–2020-as TPK 

  
Pénzügyi terv 

2007–2013 

A Bizottság 
javaslata: 

2014–2020 

Jóváhagyott 
értékek 

2014–2020 

1a. Versenyképesség   9% 15% 13% 

1b. Kohézió  36% 33% 34% 

2. Természeti erőforrások  9% 10% 10% 

Mezőgazdaság  34% 28% 29% 

3. 
Biztonság/Igazságszolgáltatás  1% 2% 2% 

4. Globális Európa  6% 7% 6% 

5. Igazgatás  6% 6% 6% 

GNI kötelezettségvállalások 1,05% GNI 1,05% GNI 1,00% GNI 

GNI kifizetések 1,00% GNI 1,00% GNI 0,95% GNI 

Kifizetések összege 972 milliárd EUR 972 milliárd EUR 908 milliárd EUR 
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NB: 2011-es árak 

2011-ben az Európai Bizottság a Tanács által megfogalmazott politikával összhangban egy, a korábbi 

pénzügyi tervvel azonos értékű új TPK-t javasolt, a GNI 1,05 százalékát kitevő kötelezettségvállalásokkal 

és 1,00 százalékot kitevő kifizetésekkel. Növekedést javasoltak a versenyképességre vonatkozóan az 1a. 

fejezetben, a 2007-2013-as kiadási kötelezettségvállalások 9 százalékáról 15 százalékra a 2013 utáni 

időszakra. Az Európai Bizottság a kohéziós kötelezettségvállalások csökkentését javasolta az 1b. 

fejezetben, 36-ról 33 százalékra, valamint a mezőgazdasági kötelezettségvállalásoknál a 2. fejezetben, 

34-ről 28 százalékra. A Tanács végül egyhangú megállapodásra jutott, amely 5 százalékkal csökkentette 

az összes kiadást mind a kötelezettségvállalásokra, mind a kifizetésekre vonatkozóan. A megállapodás 

értelmében a versenyképességi összeget 13 százalékon rögzítették, ami még mindig növekedést jelent 

a korábbi időszakhoz képest, de kevesebb az Európai Bizottság által javasolt értéknél. Az új TPK 

csökkentett felső határértékeinek összefüggésében a kohéziós finanszírozás és a mezőgazdasági 

közvetlen kifizetések viszonylag védettek voltak, és kisebb százalékos csökkenésen mentek keresztül, 

mint amit az Európai Bizottság javasolt.  

1.4. AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK 

Az EU éves költségvetései a TPK felső határértékein belül kerülnek meghatározásra. Határozatot hoznak 

a kötelezettségvállalásokra és a kifizetésekre vonatkozóan minden fejezet és minden költségvetési sor 

esetén. Az előző pénzügyi év novemberében vagy decemberében az éves költségvetésről szóló 

megállapodás után költségvetés-módosításokat vagy kiegészítő költségvetéseket fogadhatnak el 

annak érdekében, hogy kiegészítsék a kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket a következő év során. 

A jóváhagyott költségvetések és a költségvetés-módosítások együttesen alkotják az egyes évek végső 

költségvetését. A következő hivatkozáson a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket tartalmazó 

teljes számsor található a 2007 és 2016 közötti jóváhagyott és végső költségvetésekre vonatkozóan1. 

Az adatok továbbá összehasonlításra kerültek a jóváhagyás előtt a Tanács, illetve a Parlament által 

megszavazott szintekkel annak bemutatása céljából, hogy mely intézmények voltak sikeresebbek a 

preferenciáik biztosításában. 

Az adatokból látható, hogy a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan az Európai Parlament nem volt képes 

biztosítani preferenciáit sem a kötelezettségvállalásokban és kifizetésekben, sem a jóváhagyott 

költségvetésben, sem a költségvetés-módosításokban. A későbbi években sikeresebb volt a 

kifizetéseknél (de csak a költségvetés-módosításokra vonatkozóan, és nem az eredetileg jóváhagyott 

költségvetéseknél), valamint minden kötelezettségvállalásnál. Ez arra utal, hogy a Tanács egyetértett a 

szükséges finanszírozás biztosításával, de csak a kevésbé látható költségvetés-módosításokon 

keresztül történő csepegtetés útján. 2013-ban a Tanács teljesítette a Parlament kifizetési igényeit annak 

érdekében, hogy biztosítsa az új TPK-hoz a parlamenti jóváhagyást, ami 5 százalékkal csökkentette a 

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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hosszabb távú kiadásokat. A 2014-es éves költségvetésben az új TPK fényében csökkentették a 

kiadásokat. 

 
 

2. A LISSZABONI SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI VÁLTOZÁSAI 

Az alábbiakban a 2. táblázat a Lisszaboni Szerződés miatt a saját forrásokban, a TPK-ban és az éves 

költségvetésben bekövetkezett hatásköri változásokat illusztrálja. 

táblázat 2: A korábbi helyzet kontra a Lisszaboni Szerződés 

Korábbi helyzet Lisszaboni Szerződés 

SAJÁT FORRÁSOK (EK 269. cikk) SAJÁT FORRÁSOK (EUMSZ 311. cikk) 

Az Európai Bizottság javaslatot tesz  
EP konzultáció 
A Tanács egyhangú határozatot hoz 
Nemzeti parlamenti ratifikálás 

EP konzultáció 
A Tanács egyhangú határozatot hoz 
Nemzeti parlamenti ratifikálás 

 Végrehajtás: Tanácsi QMV és EP egyetértése 
PÉNZÜGYI TERV 
(1988. évi megállapodás) 

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET 
(Az EUMSZ 312. cikke) 

Az Európai Bizottság javaslatot tesz Az Európai Bizottság javaslatot tesz 

  
Az EP egyetértését adja, mielőtt a Tanács 
határozatot hoz 

A Tanács egyhangú határozatot hoz A Tanács egyhangú határozatot hoz 

Az EP jóváhagyja vagy elutasítja Az EP jóváhagyja vagy elutasítja 

Nemzeti parlamenti ratifikálás Nincs nemzeti ratifikálás 

REVERZIÓS PONT REVERZIÓS PONT 

Továbbgörgetés az előző évről Továbbgörgetés az előző évről, határozatlan 
Az Európai Bizottság, a tanácsi QMV vagy az EP 
blokkolhatja a továbbgörgetést, ezzel biztosítva a 
kettős reverziós pontot, ami visszatérést jelent az 
1988 előtti instabilitáshoz és a kizárólag éves 
költségvetésekhez   
MAXIMÁLIS NÖVEKEDÉSI RÁTA 
(EK 272. cikk (9) bekezdés) 

MAXIMÁLIS NÖVEKEDÉSI RÁTA 
(EK 272. cikk (9) bekezdés törlése) 

Tanácsi QMV a kiadások felső határérték fölé történő 
növelésére, legfeljebb a maximális rátával 

A plafonérték fölé növelés csak tanácsi 
egyhangúsággal lehetséges 

Ha a Tanács növelése legalább a maximális ráta 50%-
a, akkor az EP abszolút többsége a teljes ráta 
mértékéig növelheti   
A tanácsi QMV + EP 3/5-ös többség a maximális ráta 
fölé növelheti   
ÉVES KÖLTSÉGVETÉS (EK 272. cikk) ÉVES KÖLTSÉGVETÉS (EUMSZ 314. cikk) 

Első olvasat: Tanácsi QMV Első olvasat: Tanácsi QMV 

EP egyszerű többség + tanácsi blokkoló kisebbség a 
kötelező kiadások csökkentéséhez 

EP abszolút többség + tanácsi QMV a módosításhoz 

EP egyszerű többség + tanácsi QMV a kötelező 
kiadások növeléséhez 

Tanácsi blokkoló kisebbség az elutasításhoz 

EP abszolút többség + tanácsi QMV, vagy EP 3/5-ös 
többség a nem kötelező kiadások módosításához 

  

EP 2/3-os többség az elutasításhoz EP egyszerű többség az elutasításhoz 

REVERZIÓS PONT (EK 273. cikk) REVERZIÓS PONT (EUMSZ 315. cikk) 
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A tanácsi QMV meghatározza az ideiglenes 
egytizenketted részeket a kötelező kiadásokhoz 

A tanácsi QMV javaslatot tesz az összes ideiglenes 
egytizenketted részre 

A tanácsi QMV javaslatot tesz az ideiglenes 
egytizenketted részekre a nem kötelező kiadásokhoz  
Az EP 3/5-ös többség növelheti vagy csökkentheti az 
ideiglenes egytizenketted részeket a nem kötelező 
kiadásokhoz 

Az EP abszolút többség csak az ideiglenes 
egytizenketted részeket fagyaszthatja be 

 

Forrás: Benedetto (2013: 353) 
Jelmagyarázat: EK = Az Európai Közösségekről szóló szerződés; EP = Európai Parlament; QMV = Minősített többségi 

szavazás; EUMSZ = az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

2.1. SAJÁT FORRÁSOK 

A Lisszaboni Szerződés előtt és után a saját források módosíthatók vagy újonnan bevezethetők, a 

Tanács egyhangú megállapodásától és minden tagállam ratifikálásától függően. Továbbra is 

konzultálni kell az Európai Parlamenttel. 

Az EUMSZ 311. cikke a javaslattételi hatáskört átruházza az Európai Bizottságról a Tanácsra. Az új saját 

források végrehajtásához most már a Tanács minősített többségi szavazása szükséges. Az Európai 

Parlament egyetértési vagy elutasítási hatáskört gyakorolhat. A végrehajtási hatáskör nem 

különösebben jelentős; igazgatási ügyekre korlátozódik, és lehetővé teszi az új saját források gyorsabb 

hatálybalépését (amennyiben jóváhagyják azokat). 

A kedvezményekről vagy korrekciókról szóló határozatok egy saját forrásokról szóló határozat részét 

képezik. 

2.2. A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET 

A pénzügyi terv helyébe a TPK lép, amelynek időtartama „legalább öt év” (EUMSZ 312. cikk, (1) 

bekezdés). A TPK emellett alkotmányos jelleget is kapott, ezáltal kevésbé rugalmas, mint a pénzügyi 

terv, amelyet intézményközi megállapodások szabályoztak. 

A pénzügyi tervet az Európai Bizottság hagyta jóvá a Tanács egyhangú határozatával és az Európai 

Parlament hozzájárulásával, majd ezt követően az egyes tagállamok ratifikálták azt. Abban az esetben, 

ha nem született megállapodás a pénzügyi tervről a korábbi pénzügyi terv lejáratakor, a kiadási 

összegeket továbbgörgették, bár a három uniós intézmény bármelyike dönthetett ennek leállításáról 

és a csak éves költségvetések helyzetéhez való visszatérés végrehajtásáról, ami az első pénzügyi tervről 

szóló 1988-as megállapodás előtt létezett.  

A TPK-ra az Európai Bizottság tesz javaslatot, és a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően 

egyhangúlag határoz (EUMSZ 312. cikk, (2) bekezdés). Ez azt jelentheti, hogy a Parlamentnek hatásköre 

van arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt tegyen közös javaslatot a TPK-ra. Többé nem szükséges 

a megállapodás nemzeti ratifikálása. Továbbá az áthidaló záradék lehetővé teszi az Európai Tanács 

számára, hogy a TPK-ról szóló tanácsi döntéshozatalt egyhangúról minősített többségi döntésre 

módosítsa. Ha nincs megállapodás egy új TPK-ról az előző TPK lejáratakor, akkor az előző TPK utolsó 



Hogyan alakult és változott az EU költségvetése az utóbbi 10 évben 
__________________________________________________________________________________________ 

 11 

évének kiadásait görgetik tovább, amint az a pénzügyi terv esetében is történt. A három uniós 

intézmény elveszíti azt a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt őket megillető jogot, hogy 

megszüntethessék a megállapodást és visszatérhessenek a csak éves költségvetés készítéséhez. Ez 

erőteljes torzítást teremt a status quo tekintetében, mert a létre nem jött megállapodás folytonosságot 

fog jelenteni még akkor is, ha lejártak a kiadásokra vonatkozó jogalkotási programok. 
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ábra 1: Maximális növekedési ráta, régi szerződés 272. cikkének (9) bekezdése, Lisszabon 2009 óta törölve 

 
Az Európai Bizottság   Ha a Tanács által a nem kötelező kiadásra  akkor az EP abszolút többséggel (376 EP-képviselő) 
kiszámolja a maximális  elfogadott tényleges növekedés    növelheti a nem kötelező kiadást 
növekedési rátát   meghaladja a maximális ráta 50%-át  a maximális ráta további 50%-ának megfelelő összeggel 
a következők alapján: 1. a GNP trendje 
az EU-ban; 2. éves átlagos 
változás a nemzeti 
költségvetésekben; 3. inflációs trend 
 
 
vagy 
 
 
Az Európai Bizottság   A Tanács minősített többségi szavazással jóváhagyja Az EP 3/5-ös többséggel jóváhagyja 
a Tanács 
és az EP mind megállapodik a 
maximális rátát meghaladó növekedésről 
 
Forrás: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉS 

Az EU éves költségvetését a pénzügyi terv és a TPK felső határértékein belül hagyták jóvá a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépése előtt és után. 

A Lisszaboni Szerződés előtt a kiadásokat vagy kötelezőnek tekintették (mezőgazdaság és a globális 

politika bizonyos aspektusai) a fizetésre vonatkozó szerződéses kötelezettség miatt, vagy nem 

kötelezőnek (a költségvetés többi részének nagy része). A költségvetésben különböző döntéshozatali 

eljárásokat alkalmaztak attól függően, hogy a kiadás kötelező vagy nem kötelező volt. Idővel megnőtt 

a nem kötelező kiadások aránya. Az 1970-es években jellemző nagyon alacsony százalékos arányról a 

2000-es évekre ezek tették ki a költségvetés nagy részét, megnövelve az Európai Parlament befolyását, 

amely domináns szerepet játszhatott a kiadások nem kötelező részéről szóló döntésekben. 

A Lisszaboni Szerződés előtt az Európai Parlament egyszerű többséggel végezhetett módosításokat, 

hogy csökkentse vagy megváltoztassa a kötelező kiadásokat, amit csak a Tanácson belüli minősített 

többség blokkolhatott (Benedetto és Høyland 2007). A Lisszaboni Szerződés óta a Tanács minősített 

többséggel fogadja el vagy módosítja a javasolt költségvetést (314. cikk, (3) bekezdés). Az Európai 

Parlament csak abszolút többséggel módosíthat (314. cikk, (4) bekezdés) egyetlen olvasatban, 

ellenkező esetben a költségvetést elfogadják. 

A régi eljárás értelmében a Tanács és a Parlament határozatokat hozhat a másik fél akarata ellenére a 

kötelező és a nem kötelező kiadásokra vonatkozóan. A Parlamentnek arra is lehetősége volt, hogy 

kétharmados többséggel elutasítsa a teljes költségvetést. 

Az új 314. cikk ezek helyébe lép egy mindenben kölcsönös megegyezést igénylő eljárással, amelynek 

alapértelmezett opciója a kölcsönös elutasítás egy, a tagállamok és az Európai Parlament képviselőiből 

álló egyeztetőbizottságban, amennyiben a két oldal nem ért egyet. A megállapodásokat blokkolhatja 

mind a kormányok minősített többséget megakadályozó blokkoló kisebbsége a Tanácsban, mind az 

Európai Parlament képviselőinek egyszerű többsége az egyeztetőbizottságban. A módosításokat 

nehezebb elfogadni, míg a teljes költségvetés elutasítása nagyon valószínű, ha nincs egyetértés. E 

szabályok mellett az elköltendő összeg szempontjából vett költségvetési status quo változása kevésbé 

valószínű.  

Ehhez társul egy további csavar. Az új eljárás végső szakaszai valószerűtlennek tűnnek, de pontosan ez 

a jelentőségük egy olyan európai parlamenti hatáskör csökkentésében, amely előnyben részesítheti a 

reformokat, valamint növelheti a kormányok blokkoló kisebbségének Tanácson belüli alkupozícióját. 

Az egyeztetőbizottság sikeres álláspontját követően a Parlamentnek és a Tanácsnak lehetősége van 

arra, hogy záró üléseken hagyják jóvá vagy utasítsák el a szöveget. Ha a Tanács jóváhagyja a szöveget, 

azt még mindig elutasíthatja egy abszolút többség a Parlamentben (314. cikk, (7) bekezdés, c) pont). 

Ha a Tanács elutasítja a szöveget, miközben a Parlament jóváhagyja azt, akkor nem csak a közös szöveg 
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kerül elfogadásra, hanem az EP-nek joga lesz arra, hogy ismét előírja az összes eredeti módosítását egy 

háromötödös többséggel (314. cikk, (7) bekezdés, d) pont). „Mikor találhatna a Tanács minősített 

többséget egy olyan szöveg elutasítására, amelyet egy minősített többség éppen elfogadott az 

egyeztetésen? Miért részesítené ez a minősített többség a Tanácsban bármikor is előnyben az EP 

ismételten előírt módosításait, amelyeket korábban elutasított, az egyeztetőbizottságban született 

eredményhez képest, amelyet a Tanácsban egy minősített többség már jóváhagyott?” (Benedetto és 

Høyland 2007: 585-6). A Tanács soha nem utasítana el egy, az egyeztetőbizottságba delegált tagjai által 

már ideiglenesen jóváhagyott szöveget. Az egyeztetéseken a tagállamok rugalmatlanabb tárgyalók 

lesznek, mint a parlamenti tagok. A parlamenti delegáció abban a tudatban juthat ideiglenes 

megállapodásra a Tanáccsal, hogy a Parlament plenáris ülésének még mindig lesz hatásköre a 

megállapodás elutasítására. Azonban az összes eredeti parlamenti módosítás ismételt előírására 

vonatkozó, látszólag szélsőséges hatáskör, ha a Tanács meggondolja magát, sosem fog életbe lépni, 

mert ez a szabály arra kényszeríti a Tanácsot az egyeztetésen, hogy csak olyan megállapodást fogadjon 

el, amely eleget tesz a kormányok minősített többsége igényeinek. Vagy ez történik, vagy a Tanács 

blokkoló kisebbsége arra fogja használni hatáskörét, hogy elutasítsa a költségvetést azáltal, hogy 

egyszerűen nem hoz létre megállapodást az egyeztetési folyamat során. Ez történt 2010 

novemberében, a 2011-es éves költségvetést illetően (Benedetto 2013: 358-9). 

 

Mi történik, ha nem állapodnak meg az éves költségvetésről az új pénzügyi év kezdetéig, amint az az 

1980-as évek során történt? Amíg nem jön létre megállapodás egy éves költségvetésről, a Tanács és a 

Parlament havonta megállapodhatnak az előző évi összegek legfeljebb egytizenketted részének – ami 

az ideiglenes egytizenketted részek néven ismeretes – elköltéséről (EK 273. cikk és EUMSZ 315. cikk). A 

régi szerződés értelmében a Tanács határozta meg az összeget minden egyes hónapban, és a 

Parlament csak a többéves költségvetési csomagon belül meghatározott felső határértéken belül 

növelhette vagy csökkenthette a nem kötelező összegeket. Ez lehetővé tette a Parlament számára a 

költségvetés blokkolását, ugyanakkor a saját prioritásaival kapcsolatos finanszírozás biztosítását is havi 

alapon, a nem kötelező kiadások keretében. A Lisszaboni Szerződés értelmében ez a parlamenti 

hatáskör arra redukálódott, hogy a Parlament blokkolhatja a növeléseket vagy szavazhat a 

csökkentésekről, viszont a kiadások minden területére kiterjesztették azt. A Parlament több hatáskört 

kap a csökkentésre, de elveszti a növelésre vonatkozó összes hatáskört (Benedetto 2013: 360). 

A régi EK 272. cikkének (9) bekezdése lehetővé tette a nem kötelező kiadások felső határértékének 

túllépését, ha az EP háromötödös többséggel, a Tanácson belüli minősített többséggel együtt 

megállapodott erről. A Lisszaboni Szerződés törli a régi 272. cikk (9) bekezdését, ami azt jelenti, hogy a 

felső határértékek túllépése csak a Tanács egyhangú megállapodásával lehetséges. 

Ennek az az eredménye, hogy bár lehetséges, hogy a kiadások nem csökkennek, azok összege 

alacsonyabb, mint egyébként lenne. A Parlament, amely általában a több kiadást preferálja, elveszti 

hatáskörét arra, hogy módosításokat írjon elő azokra a kiadásokra, amelyek korábban nem kötelező 

kiadások voltak. A Parlament elveszti továbbá az ösztönzést arra, hogy elutasítsa a költségvetést, mivel 
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az ideiglenes egytizenketted részekre (EUMSZ 315. cikk) vonatkozó hatásköre a befagyasztásokra vagy 

csökkentésekre korlátozódik. Ezzel egyidejűleg a Tanács érdekelt lehet abban, hogy blokkolja a 

költségvetést, mert az új 315. cikk lehetővé teszi számára a kiadások befagyasztásának biztosítását. A 

fenti bekezdés azt is megmutatta, hogy bármely tagállam képes blokkolni egy, a TPK felső határértékeit 

meghaladó kiadásnövekedést. 

2.4. REVERZIÓS PONTOK 

A reverziós pont koncepciója hasonlít a status quo koncepciójához, de a társadalomtudományokban ez 

azt a helyzetet jelenti, amikor a status quo nem egy döntés hiányának következménye. Az olyan éves 

költségvetések, amelyek nem görgetődnek tovább automatikusan és amelyek egyoldalú változtatások 

tárgyát képezik, jó példái a reverziós pont működésének. 

Az arról szóló vita, hogy melyik mutat olyan éves költségvetési kimenetelekre, amelyek kevésbé 

rugalmasak és nagyobb valószínűséggel eredményeznek alacsonyabb kiadásokat, az alábbi két ábrával 

illusztrálható, amelyek összehasonlítják az EU éves költségvetésében szereplő lehetséges 

kimeneteleket a Lisszaboni Szerződés előtt és után. Amelyik intézmény a legtávolabb áll a status quótól 

vagy a reverziós ponttól, az veszít. A reverziós pont lehet a status quo, ha a költségvetéssel kapcsolatos 

megállapodás hiánya a korábbi költségvetés továbbgörgetését eredményezi. Ha az Európai Parlament 

távolabb kerül a reverziós ponttól, akkor elveszíti az éves költségvetési csatákat.  

Ezek az elméleti eredmények előzetesen feltételezik, hogy az Európai Bizottság, a Parlament és a 

kiadásokat támogató tagállamok több kiadást akarnak, a Tanács minősített többségi szavazás 

szempontjából döntő tagja, Németország kevesebbet akar, és a Noordwijki Csoport radikálisabb tagjai 

(akik a Friends of Better Spending néven is ismeretesek) még kevesebbet akarnak. Mivel a Parlamentet 

korlátozták a TPK felső határértékei, csak a preferenciái alatti szinten volt képes nem kötelező 

kiadásokat meghatározni, de ez az érték még mindig magasabb volt, mint amit a Tanács kívánt. Ez 

jelenti a nem kötelező kiadásokra vonatkozó reverziós pontot a régi eljárás értelmében (2. ábra). A 

Tanács minősített többséggel kötelező kiadásokat állapíthat meg, és növelheti a nem kötelező 

kiadásokban lévő felső határértékeket. Mindkét kimenetel potenciálisan növelheti a kiadásokat, a status 

quóhoz viszonyítva. 

 

ábra 2: Közelség a költségvetési reverziós ponthoz – ki nyer a Lisszaboni Szerződés előtt? 
                        RP: CE 

                          RP: plafon              RP: NCE 
 
Kevesebb           Több 
kiadás          kiadás 
  Noordwijki SQ          QMV        Költekezők    Bizottság  
   Csoport    Döntő tag           és EP   
 
Forrás: Benedetto (2017) 
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Jelmagyarázat: SQ: Status quo, RP: Reverziós pont, CE: Kötelező kiadások, NCE: Nem kötelező kiadások, QMV: Minősített 
többségi szavazás, EP: Európai Parlament 

 
A Lisszaboni Szerződés értelmében (3. ábra) a reverziós pont igénybevétele valószínűbbé válik, ekkor 

a Tanács minősített többséggel állapítja meg a kiadásokat, és a Parlament egyetlen lehetősége a 

kiadások befagyasztása és nem növelése, és a Tanács egyhangú határozata szükséges a kiadási 

plafonok megemeléséhez. Ezek a kimenetelek a reverziós pontot minden kiadásra vonatkozóan a 

Tanács minősített többségi szempontból döntő tagjának (annak a tagállamnak, amely eldönti, hogy a 

jóváhagyja vagy blokkolja a minősített többséget) ideális pontjára változtatják. Eközben a Noordwijki 

Csoport költségvetés szempontjából szkeptikus tagjai megvétózzák a kiadási plafon emelését, ami azt 

jelenti, hogy a felső határérték reverziós pontja a status quo (Benedetto 2017). 

                 

ábra 3: Közelség a költségvetési reverziós ponthoz – ki nyer a Lisszaboni Szerződés után? 
                   RP: plafon          RP: kiadás           
 
Kevesebb           Több 
kiadás          kiadás 
  Noordwijki SQ  QMV               Költekezők Bizottság   
     Csoport    Döntő tag                     és EP   
 
Forrás: Benedetto (2017) 
Jelmagyarázat: SQ: Status quo, RP: Reverziós pont, QMV: Minősített többségi szavazás, EP: Európai Parlament 

Bár a reverziós pont alkalmazása valószínűbb a lisszaboni szabályok értelmében, nem biztos, hogy ez 

bekövetkezik, mert a Parlament és a Tanács megállapodhatnak egymással. Egy reverziós költségvetés 

hiteles fenyegetése valószínűleg megerősít bizonyos intézményeket másokkal szemben az éves eljárás 

során. A 2007-től 2010-ig terjedő pénzügyi évek során, amelyek költségvetéséről a korábbi szabályok 

alapján hoztak határozatot, a Tanács és a Parlament által első olvasatban megszavazott preferált 

kiadások közötti átlagos eltérés alig haladta meg a 6 százalékot2. 2011 óta, egy kevésbé megegyezésen 

alapuló költségvetési politika időszakában ez az átlagos különbség 3 százalékra csökkent. Ez arra utal, 

hogy az európai parlamenti képviselők szavazási magatartása alkalmazkodott az új helyzethez. 

3. AZ EURÓÖVEZETI VÁLSÁG 

Az euróövezeti válság kezdete egybeesett a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével. Bár az EU-ban 

bizonyos érdekcsoportok támogatták az emeléseket a költségvetésben, mint a költségvetési élénkítés 

eszközét, mások sikeresebbek voltak abban, hogy a kiadási szinteket összhangban tartsák a nemzeti 

költségvetésekben hatályban lévő megszorítások gyakorlatával. A Noordwijki Csoport országai (vagy a 

Friends of Better Spending) a megszorításokra hivatkoztak a válság idején, amikor arra szólítottak fel, 

hogy alacsonyabb kiadásokat fogadjanak el különösen az EU 2011-es és 2012-es költségvetésében, 

valamint 2012-ben és 2013-ban, a 2014-2020-as TPK tárgyalásai során, amelyben a kiadásokat 5 

százalékkal csökkentették a korábbi időszakhoz képest. Bár a megszorítások a párbeszéd részét képezték, 

az, hogy a 2011-es és 2012-es költségvetések jelentősen alacsonyabbak voltak az Európai Bizottság és a 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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Parlament által kívánt szintnél, nem lett volna lehetséges a Lisszaboni Szerződésben szereplő szabályok 

fenti bekezdésben tárgyalt változása nélkül. Megjegyzendő, hogy az éves költségvetéseket illetően 

csökkentés csak a 2014-es költségvetésre vonatkozóan történt, az új, alacsonyabb TPK fényében. 2011-

ben és 2012-ben a költségvetéseket nagyon szerény mértékben növelték, míg a 2013-as végső 

költségvetést jelentősebb mértékben növelték, annak érdekében, hogy biztosítsák a Parlament 

jóváhagyását az új, alacsonyabb TPK-ra vonatkozóan. A TPK-val egy időben jóváhagyott, és ennek 

következtében alacsonyabb 2014-es költségvetés még mindig magasabb volt, mint amit a Tanács akart, 

és többek között ez is volt az ára annak, hogy biztosítsák a TPK parlamenti jóváhagyását. 

A nemzeti kiadásokkal kapcsolatos nyomás rendkívül nagy volt, miközben a rövidebb időhorizonttal 

rendelkező nemzeti politikusok talán kisebb valószínűséggel tekintették az EU költségvetését olyan 

beruházásnak, ami hozzáadott értéket nyújt a versengő nemzeti prioritásokhoz képest. Amint a saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése3 feltárta (Monti et al 2017), a saját források 

uniós szintre történő átcsoportosítását gyakran kiadásként vezetik fel a nemzeti számlákra. A GNI-alappal 

kapcsolatos további nyomások szintén érezhetők voltak, a nemzeti szintű recessziók és a GNI 

zsugorodása miatt.   

Ezekben az években a pénzügyminiszterek számára a 60 milliárd EUR értékű európai pénzügyi 

stabilizációs mechanizmus kötelezettségei jelentettek aggodalmat, amelynek értéke megközelítette az 

éves költségvetés felét, és amelyet teljes mértékben az EU költségvetése garantált. Ez volt az első 

közpénzből való megmentésre szolgáló alap, amelyről 2010-ben állapodtak meg. A források a pénzügyi 

piacokról származtak, és hitelként biztosították azokat Portugália és Írország számára 2013-ig. 

Nemteljesítés esetén az EU költségvetése lett volna felelős a hitelezők felé. 2013 óta nem volt új hitelezés, 

eltekintve egy Görögország részére 2015-ben nyújtott egyhónapos hiteltől, amelyet teljes mértékben 

visszafizettek. Az alap továbbra is létezik, a Portugáliától és Írországtól érkező visszafizetésektől függően. 

A pénzügyminiszterek állapodnak meg az EU költségvetéséről, de más pénzügyi kötelezettségeknek is ki 

vannak téve. Az euróövezeten belüli államkincstárak legfeljebb 440 milliárd EUR értékű hitelt garantáltak 

az euróövezet bajban lévő tagállamai számára az   

 

Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközön keresztül 2013-ig. 2013 óta az Eszköz továbbra is működik, hogy 

beszedje a visszafizetéseket, amikor azok esedékessé válnak. 2013 óta az Európai Stabilizációs 

Mechanizmus lépett a korábbi Eszköz helyébe, és arra a célra is szolgál, hogy segítse a bajba jutott 

euróövezeti államokat és pénzügyi intézményeket. Hasonlóképpen ez is a pénzügyi piacokon szerez 

forrásokat, de 700 milliárd EUR-t meghaladó szinten, és ezt is az euróövezeti államkincstárak garantálják. 

Mivel a saját forrásokat jelentő GNI-átcsoportosításokat leggyakrabban nemzeti szintű kiadásoknak 

tekintik, az euróövezeti államkincstárak kötelezettségeknek vagy az euróövezeten belüli nemfizetésnek 

való kitettsége továbbra is negatív közvetett hatást gyakorol a Tanács tagjainak viselkedésére az EU 

költségvetéséről szóló határozat meghozatalakor. 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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A 2007-től 2013-ig tartó időszakra szóló pénzügyi terv egy évtizeddel ezelőtti 
hatálybalépése óta az uniós költségvetés jelentős változásokon ment keresztül. 
2009-ben hatályba lépett az Európai Unió működéséről szóló, Lisszabonban 
elfogadott szerződés. Ez jelentősen módosította az európai uniós intézmények 
hatásköreit. A 2008-ban kitört világméretű pénzügyi válság, amelyet aztán az 
euróövezet válsága követett, megszorító intézkedéseket tett szükségessé az 
uniós tagállamokban, és nyomás alá helyezte magát az uniós költségvetést is. Ez 
a tájékoztató (briefing) ezeket a fejleményeket foglalja össze. 
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