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AZ UNIÓ BEVÉTELEI

Az EU költségvetésének finanszírozása túlnyomórészt (99%-ban) saját forrásokból történik.
Az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves kiadásokat. A költségvetési
bevételeket a Tanács határozza meg az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően.
A saját források rendszeréről szóló határozatot a tagállamoknak ratifikálniuk kell.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikke és 332. cikkének (2) bekezdése,
valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106. cikkének a) pontja
és 171. cikke;

— az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU,
Euratom tanácsi határozat[1]; az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó
végrehajtási intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 608/2014/EU, Euratom tanácsi
rendelet[2]; valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre
bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó
intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet[3]. E jogi
aktusok – ratifikálásukat követően – 2016. október 1-jén léptek hatályba, és 2014. január 1-
jétől visszamenőleges hatállyal alkalmazandók.

CÉLKITŰZÉS

Az Európai Unió pénzügyi önállóságának biztosítása a költségvetési fegyelem korlátain belül.

MŰKÖDÉS

Míg az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) indulásától fogva rendelkezett saját
forrásokkal, az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia-közösséget
(Euratom) kezdetben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozták. A saját forrásokról szóló,
1970. április 21-i határozat saját forrásokkal látta el az EGK-t. A saját források jelenleg az
EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) legfeljebb 1,20%-ára korlátozódnak. A gyakorlatban
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret az EU GNI-jének 1%-a körül
határozza meg a saját források felső határát. Mivel a költségvetésnek egyensúlyban kell lennie,
a kiadásokat is ez a felső határ korlátozza.

[1]HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
[2]HL L 168., 2014.6.7., 29. o.
[3]HL L 168., 2014.6.7., 39. o.
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BEVÉTELEK

1. „Hagyományos” saját források
Ezek vámokból, mezőgazdasági vámokból, valamint cukor- és izoglükóz-illetékekből állnak.
E forrásokat az 1970. évi határozat hozta létre, beszedésük azóta is folyik. 2015-ben a
„hagyományos” saját források az EU összbevételeinek mintegy 12,8%-át tették ki.
2. A héaalapú saját források
Ennek lényege, hogy a tagállamok által beszedett héa becsült összegének bizonyos százalékát
átutalják az Uniónak. Bár az 1970. évi határozat előírja, ezt a forrást a tagállamok
héarendszereinek 1979-es harmonizálásáig nem alkalmazták. 2015-ben a héaalapú források a
teljes bevétel 12,3%-át tették ki.
3. A GNI-alapú saját források
Ezt a „saját forrást” a 88/376/EGK tanácsi határozat hozta létre, lényege pedig az, hogy a
tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének az adott év költségvetési eljárása során meghatározott
egységes százalékát lefölözik. Eredetileg csak akkor szedték volna be, ha a többi saját forrás
nem fedezte volna teljesen a kiadásokat, ma azonban zömmel ebből finanszírozzák az EU
költségvetését: A GNI-alapú saját forrás a 90-es évek óta megháromszorozódott, és 2015-ben
az EU bevételeinek mintegy 68,9%-át tette ki.
4. Egyéb bevételek és az előző évről áthozott eredmény
Az egyéb bevételek közé tartoznak az EU személyzete által a fizetésük után fizetett adók, a
nem uniós országok egyes uniós programokhoz teljesített hozzájárulásai, valamint a versenyjogi
vagy egyéb szabályokat megsértő vállalkozásokra kirótt bírságok. Többlet esetén minden egyes
pénzügyi év eredményét bevételként átviszik a következő év költségvetésébe. 2015-ben az
egyéb bevételek, az eredmény és a technikai kiigazítások a teljes bevétel 6%-át tették ki.
5. Kiigazító mechanizmusok
A tagállamok hozzájárulásai közötti költségvetési egyenlőtlenségek kiigazítása szintén része
a saját források jelenlegi rendszerének. Az 1984-ben elfogadott „brit visszatérítés” azt jelenti,
hogy az Egyesült Királyság hozzájárulását az általa (a hagyományos saját források kivételével)
befizetett hozzájárulás és az ország számára kiutalt költségvetési kiadásokból való részesedése
közötti különbség kétharmadával megegyező mértékben csökkentik. Ezt a visszatérítést 2007-
ben kiigazították annak érdekében, hogy a 2004 óta csatlakozott tagállamok nem mezőgazdasági
kiadásait fokozatosan kizárják ennek kiszámításából. Ezt a kiigazítást az összes többi tagállam
fizeti, Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország kivételével, amelyek csökkentett
mértékben járulnak hozzá a brit visszatérítés finanszírozásához. Németország, Hollandia,
Ausztria és Svédország emellett a 2007–2013 közötti időszakban a héaalapú forrás tekintetében
csökkentett mértékű hozzájárulást, Hollandia és Svédország pedig ugyanebben az időszakban
csökkentett GNI-alapú hozzájárulást fizetett.
A jelenlegi kiigazító mechanizmusokat illetően a továbbiakban is folytatódni fog az Egyesült
Királyságra vonatkozó jelenlegi kiigazító mechanizmus és annak finanszírozása, a 2014–
2020 közötti időszakban a héaalapú saját forrás tekintetében a csökkentett lehívási mérték
Németország, Hollandia és Svédország esetében (0,15%), valamint az éves GNI-alapú
hozzájárulás bruttó csökkentése a 2014 és 2020 közötti időszakban Dánia (130 millió euró),
Hollandia (695 millió euró) és Svédország (185 millió euró), illetve a 2014–2016 közötti
időszakban Ausztria (2014-ben 30 millió euró, 2015-ben 20 millió euró és 2016-ban 10 millió
euró) esetében. A hagyományos saját források beszedésének költségei tekintetében a tagállamok
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által visszatartható arányt 25%-ról 20%-ra csökkentették. A saját források rendszerét érintő
legutóbbi kiigazítás a végrehajtási határozat módosítását érinti, lehetővé téve a tagállamok
számára, hogy a következő év szeptember 1-jéig elhalaszthassák a saját forrásoknak a héa és a
bruttó nemzeti jövedelem szerinti kiigazításából eredő rendkívül magas összegek rendelkezésre
bocsátását.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az elmúlt években a Parlament több állásfoglalásban (pl. az Európai Közösségek saját
forrásainak rendszeréről szóló, 2014. december 17-i állásfoglalásában) rámutatott a saját
források rendszerének problémáira, különösen annak túlzott bonyolultságára. Javaslatokat
terjesztett be az Unió pénzügyi függetlenségének biztosítására, valamint annak érdekében, hogy
a bevételek beszedése egyszerűbbé, átláthatóbbá és demokratikusabbá váljon.
A Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy a költségvetést teljes egészében saját forrásokból kell
finanszírozni, és felhatalmazza a Tanácsot, hogy a Parlamenttel való konzultációt követően
egyhangúlag elfogadja az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó határozatot, ideértve a
saját források új kategóriái meghatározásának és a meglévők megszüntetésének lehetőségét is.
Minden ilyen határozathoz a tagállamok megerősítésére van szükség. A határozat végrehajtására
vonatkozó intézkedéseket azonban a Tanács csak a Parlament hozzájárulásának megszerzését
követően fogadhatja el. Ez a fejlemény az Unió saját forrásai területén is a közösségi módszer
irányába történő lépésnek tekinthető.
A Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseire építve a Parlament „A 2014–2020-as időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások: tanulságok és a következő
lépések# című, 2014. április 15-i állásfoglalásában ismételten a saját források rendszerének
mélyreható reformjára szólított fel.
Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
szóló, 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalásában a Parlament – fellépést szorgalmazva –
rávilágított a saját források rendszerével foglalkozó magas szintű munkacsoport fontosságára,
amely a 2014–2020 közötti TPK-ra vonatkozó tárgyalások eredményeként a Parlament
kitartásának eredményeként jött létre. A magas szintű munkacsoport a Parlament, a Tanács
és a Bizottság képviselőiből áll, elnöke Mario Monti és feladata az volt, hogy a nemzeti
parlamentekkel folytatott párbeszéd keretében elvégezze a saját források rendszerének általános
áttekintését.
A Monti-csoport 2017 januárjában ismertette a végleges jelentését. A csoport két éven
át kereste az EU finanszírozásának átláthatóbb, egyszerűbb, méltányos és demokratikusan
elszámoltatható módjait. A csoport legfontosabb következtetése az volt, hogy a jelenlegi
kihívások kezelése és az európai polgárok számára kézzelfogható eredmények felmutatása
érdekében az uniós költségvetés kiadási és bevételi oldalát egyaránt meg kell reformálni. A GNI-
alapú hozzájárulások részleges felváltására a csoport lehetséges új forrásokat sorol fel, amelyek
például egy szén-dioxid-adón, üzemanyagokra vagy egyéb energiaforrásokra kivetett közös
adónemen, környezetvédelmi adón, közös társasági adón, megreformált héa-n vagy a pénzügyi
szektor megadóztatásán alapulnának. Ezek az ajánlások összhangban vannak a Szerződésekkel
és a következő TPK során végrehajthatóak.
A magas szintű munkacsoport tevékenységének eredményeit jelenleg értékelik, hogy a
következő TPK idejére a lehetséges reformok életbe léphessenek. A végleges jelentés
megállapítja, hogy „az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése a brit korrekciós

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//HU
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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mechanizmus, illetve a visszatérítések ehhez kapcsolódó jóváírásának megszüntetését vonja
maga után” (7. sz. ajánlás, 13. o.)
A Parlament „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó TPK választások utáni felülvizsgálatának
előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-
i állásfoglalásában felszólította a Bizottságot, hogy az egyszerűség, a méltányosság és az
átláthatóság mint vezérlő elv figyelembevételével nyújtson be 2017 végéig egy 2021-től
érvényes, ambiciózus jogalkotási csomagot a saját erőforrásokra vonatkozóan. A 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló,
2016. október 26-i állásfoglalásában a Parlament újból hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a
GNI-hozzájárulások részarányát, valamint felszólított a héaalapú forrásoknak vagy a lényegi
megreformálására, vagy pedig teljes megszüntetésére. A Parlament emellett szorgalmazta
egy vagy több új saját forrás bevezetését, valamint a kedvezmények minden formájának
megszüntetését. A TPK félidős felülvizsgálatának Parlament általi elfogadását követően a
Költségvetési Bizottság saját kezdeményezésű stratégiai jelentést készít a 2020 utáni TPK-ról
és a saját forrásokról, amelyben a Monti-jelentés ajánlásait is értékelni fogják. E jelentések
elfogadására a jelenlegi tervek szerint 2018 elején kerül majd sor.
Minna Ollikainen
06/2017

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//HU#BKMD-15
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