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A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves
pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.
A többéves pénzügyi keret, amelyet legalább 5 éves időszakra kell meghatározni, biztosítja,
hogy az Unió kiadásai rendezett módon, saját forrásai határain belül alakuljanak, és
meghatároz olyan rendelkezéseket, amelyekkel az Unió éves költségvetésének összhangban
kell lennie, ezzel lefektetve a költségvetési fegyelem sarokkövét.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke;

— a Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020 közötti
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról[1];

— az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2013. december 2-án létrejött
intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról[2].

ELŐZMÉNYEK

Az 1980-as években a források és a követelmények egyensúlyának egyre növekvő hiánya
konfliktusokkal teli légkört eredményezett az intézményi kapcsolatokban. E konfliktus
enyhítésére, a költségvetési fegyelem növelésére és a végrehajtás jobb tervezés révén történő
javítására tett kísérletként kialakítottak egy többéves pénzügyi tervre vonatkozó koncepciót. Az
első intézményközi megállapodást 1988-ban kötötték meg. Ez a Delors I. csomagként is ismert
1988–1992-es pénzügyi tervre vonatkozott, amelynek célja az volt, hogy biztosítsa az Egységes
Európai Okmány költségvetési végrehajtásához szükséges forrásokat. 1993. október 29-én új
intézményközi megállapodás született, amely tartalmazta a Delors II. csomagként is ismert
1993–1999-es pénzügyi tervet, amely lehetővé tette a strukturális alapok megkétszerezését és a
saját források (1.5.1.) felső korlátjának megemelését. Az Agenda 2000-ként is ismert, a 2000–
2006-os időszakra vonatkozó pénzügyi tervről szóló harmadik intézményközi megállapodást
1999. május 6-án írták alá, ennek egyik fő kihívása a bővítés finanszírozásához szükséges
források (6.3.1.) biztosítása volt. A 2007–2013-as időszakra vonatkozó negyedik intézményközi
megállapodást 2006. május 17-én fogadták el.
A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag
kötelező erejű aktussá változtatta. Azon túl, hogy leszögezi, hogy „[a] többéves pénzügyi keret
kiadási kategóriánként meghatározza a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok éves
felső határát”, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) kimondja azt is, hogy
„[a] pénzügyi keret meghatároz minden, az éves költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásához

[1]HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
[2]HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.3.1.pdf
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szükséges egyéb rendelkezést is”. A többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet a költségvetési
fegyelemről, a költségvetési együttműködésről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról
és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás kíséri. A jelenlegi, 2014–2020-as
időszakra vonatkozó ötödik többéves pénzügyi keretet 2013. december 2-án fogadták el. A
jelenlegi többéves pénzügyi keret az első, amelyet a Lisszaboni Szerződés új rendelkezései
értelmében fogadtak el, melyek előírják, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet
a Tanácsnak kell egyhangú döntéssel, különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadnia, a
Parlament jóváhagyását követően.

A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI
KERET

2012. július 6-i módosított javaslatában a Bizottság javasolta a 2014–2020-as időszakra a
kötelezettségvállalási előirányzatok felső határának 1 033 milliárd euróra történő növelését
(az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,08%-a), és a kifizetési előirányzatok felső határának
988 milliárd euróra való növelését (az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,03%-a). A jelenlegi
gazdasági helyzet fényében a Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökei 2013. június 27-
én politikai megállapodást kötöttek a többéves pénzügyi keret csomagjáról, amely a
kötelezettségvállalási előirányzatok összeghatárát 960 milliárd euróra (az Unió bruttó nemzeti
jövedelmének 1%-a), a kifizetési előirányzatok felső határát pedig 908 milliárd euróra
csökkentette (az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 0,95%-a). A 2014–2020 közötti időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról szóló, 2013. július 3-
i állásfoglalásában a Parlament emlékeztetett arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló
rendelet és az új intézményközi megállapodás elfogadásához szükség van a 2013-as pénzügyi év
számára teljesítendő további kifizetési előirányzatokhoz szükséges költségvetés-módosítások
elfogadására, a vonatkozó többéves programok jogalapjairól szóló politikai megállapodásra,
valamint egy, a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport felállítására.
Ezen feltételek teljesülésekor a Parlament 2013. november 19-én jóváhagyta a
rendelettervezetet, a Tanács pedig 2013. december 2-án elfogadta a 2014–2020-as
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet.
2015. április 21-én a 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendelet módosította az 1311/2013/
EU, Euratom tanácsi rendeletet, és a 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási
előirányzatokat (folyó árakon számítva több mint 21 milliárd eurót) átvitte a következő (2015-
ös, 2016-os és 2017-es) évekre, nevezetesen az 1b. alfejezetbe, illetve 2. és 3. fejezetbe.
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja a Bizottság
számára, hogy minden évben, az n+1. év költségvetési eljárását megelőzően az uniós bruttó
nemzeti jövedelem (GNI) alakulásának megfelelően hajtson végre technikai kiigazítást a
többéves pénzügyi kereten, és az eredményeket továbbítsa a Parlamentnek és a Tanácsnak.
2016. június 30-án a Bizottság elfogadta a többéves pénzügyi keret 2017-re vonatkozó
technikai kiigazítását, mely figyelembe vette az uniós GNI alakulását és a kohéziós politikai
keretösszegek kiigazítását. E technikai kiigazítás eredményeképpen a kötelezettségvállalási
előirányzatok teljes összege az uniós GNI 1,04%-át (155 631 eurót), a kifizetési előirányzatok
teljes összege pedig az uniós GNI 0,95%-át (142 906 eurót) teszi ki. A 28 tagú Unió 2017. évi
bruttó nemzeti jövedelme folyó árakon számolva 14 989 356 millió euró.
A 2017-re vonatkozó kiigazított többéves pénzügyi keret (EU-28) (millió EUR, folyó árakon)
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KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁSI

ELŐIRÁNYZATOK
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Össze-
sen

2014–
2020

1. Intelligens és inkluzív
növekedés 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Fenntartható növekedés:
természeti erőforrások 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

ebből: a piaccal kapcsolatos
kiadások és közvetlen
kifizetések

43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Biztonság és uniós
polgárság 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725

4. Globális Európa 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Igazgatás 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
ebből: az intézmények
igazgatási kiadásai 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompenzációk 29 0 0 0 0 0 0 29
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁSI
ELŐIRÁNYZATOK
ÖSSZESEN

121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

a GNI százalékában 0,90% 1,17% 1,05% 1,04% 1,04% 1,04% 1,03% 1,04%
KIFIZETÉSI
ELŐIRÁNYZATOK
ÖSSZESEN

135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

a GNI százalékában 1,01% 1,02% 0,98% 0,95% 0,97% 0,97% 0,96% 0,98%
Rendelkezésre álló mozgástér 0,22% 0,21% 0,25% 0,28% 0,26% 0,26% 0,27% 0,25%
A saját források felső korlátja
a GNI százalékában 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
2010 júliusában az EP létrehozta a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai
kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottságot (SURE), amelynek
feladata a következő többéves pénzügyi keretről szóló jelentés elkészítése még a Bizottság által
benyújtandó javaslatok előtt. A SURE-jelentés alapján az Európai Parlament 2011. június 8-
án állásfoglalást fogadott el „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” címmel.
A többéves pénzügyi keret csomagjának 2013. november 19-i jogi megerősítését megelőzően
a Parlament 2013. július 3-i állásfoglalásában politikai megerősítését adta a 2014–2020-as
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, a Parlament, a Tanács és a Bizottság
elnökei által elért megállapodáshoz. Az ezt megelőző intenzív tárgyalások során a Parlamentnek
az alábbiak biztosítását sikerült elérnie:



Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

— a 2014–2020-as időszakra előirányzott teljes összegek felhasználásának lehetővé tétele
érdekében a kötelezettségvállalásokkal és a kifizetésekkel kapcsolatban a fejezetek és az
évek tekintetében alkalmazott rugalmasság;

— kötelező felülvizsgálati záradék, amely lehetővé teszi a költségvetési igények
újraértékelését és – szükség esetén – kiigazítását a többéves pénzügyi keretidőszak
során, lehetővé téve az újonnan megválasztott Parlamentnek feladata végzését,
valamint kötelezettségvállalás a jövőbeli többéves pénzügyi keretek időtartamának
felülvizsgálatára; egyértelmű megállapodás az uniós saját források valódi rendszerének
felállítására irányuló életképes módszerrel és ütemtervvel kapcsolatban;

— nagyobb rugalmasság a fiatalok munkanélküliségének kezelésében és a kutatás
megerősítésében, a többi program forrásainak csökkentése nélkül[3];

— a Szolidaritási Alap révén nagyobb rugalmasság a súlyos katasztrófák esetén történő
segítségnyújtásban;

— alapok elkülönítése a nagyszabású ITER, GALILEO és COPERNICUS projektek számára,
hogy költségtúllépés esetén más programokat meg lehessen védeni;

— költségvetési egységesség és átláthatóság, biztosítva az állampolgárok teljes körű
tájékoztatását az uniós polgárok által vagy nevében hozott döntésekből eredő valamennyi
kiadásról és bevételről, valamint megfelelő parlamenti ellenőrzés.

B. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása során a
Parlament által kikötött előfeltételek egyike egy félidős felülvizsgálat előirányzása volt.
2016. szeptember 14-én a Bizottság közleményt adott ki a 2014–2020-as többéves pénzügyi
keret félidős felülvizsgálatáról, melyet a többéves pénzügyi keretre vonatkozó rendelet
felülvizsgálatára irányuló jogalkotási javaslat kísért (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító tanácsi
rendeletre irányuló javaslat), és sürgette a Parlamentet és a Tanácsot annak gyors elfogadására.
A Parlament Költségvetési Bizottsága (BUDG) felel azért, hogy előkészítse a terepet a
Parlamentnek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatához szükséges tárgyalási megbízása
számára, és jó előre el is kezdte ezt a feladatot. 2016. június 29-én jelentést tett közzé,
melyben kitért a többéves pénzügyi keret első éveinek működésére, a bizottsági felülvizsgálattal
kapcsolatos elvárásokra, valamint a 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keret
kulcsfontosságú elemeire. E jelentés képezte a Parlament 2016. július 6-án elfogadott azon
állásfoglalásának alapját, amely a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos követeléseit,
valamint a következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos elvárásait tartalmazza. A
Parlament 2016. október 26-án nagy többséggel elfogadott egy, a bizottsági javaslatot nyomon
követő állásfoglalást, amely üdvözölte a többéves pénzügyi keret Bizottság által javasolt
módosításait.
Végül a tárgyalásokat és a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
felülvizsgálatáról szóló, 2017. március 7-i tanácsi megállapodást követően a Parlament
2017. április 5-én állásfoglalást[4] fogadott el a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet
módosításáról. A megállapodás központi eleme az a 6 milliárd eurós kiegészítő támogatás

[3]2 543 millió eurót (2011-es árakon) lehet előreütemezni (azaz 2014-ben és 2015-ben hamarabb elkölteni) az
alábbi programokra: A fiatalok foglalkoztatása: 2 143 millió EUR; Horizont 2020: 200 millió EUR; Erasmus:
150 millió EUR; és COSME: 50 millió EUR.

[4]Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről
(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//HU
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(15% átcsoportosítás, 85% nem allokált forrás), amelyből – az éves költségvetési eljárás
függvényében – 3,9 milliárd eurót a migrációval kapcsolatos intézkedésekre, 2,1 milliárd eurót
pedig a foglalkoztatás és a növekedés előmozdítására (és ezen belül 1,2 milliárd eurót az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés fellendítésére) irányoznak elő. A Rugalmassági Eszköz és a
sürgősségisegély-tartalék megerősítése lehetővé teszi majd a források költségvetési fejezetek és
évek közötti könnyebb átcsoportosítását, így elősegítve, hogy az Unió reagálni tudjon az előre
nem látható eseményekre és az új prioritásokra.
A többéves pénzügyi keret elfogadására irányuló, az EUMSZ 312. cikkében meghatározott és a
félidős felülvizsgálatra is alkalmazott különleges jogalkotási eljárás előírja a Tanács egyhangú
döntését és a Parlament (tagjai többségével elfogadott) egyetértését is. A felülvizsgált többéves
pénzügyi keretet a Tanácsnak egyhangú szavazással még formálisan el kell fogadnia.
Vera Milićević
05/2017
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