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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalásokról: levonandó tanulságok és következő lépések
(2014/2005(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0398), amelyet 2012. július 6-án 
módosítottak (COM(2012)0388), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetére (COM(2011)0403),

 tekintettel arra, hogy 2013. november 19-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
312. cikkével összhangban egyetértett a többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel, 
valamint ugyanazon a napon jóváhagyta az intézményközi megállapodás megkötését,

 tekintettel a 2013. december 2-án véglegesen elfogadott és a Hivatalos Lapban 2013. 
december 20-án közzétett többéves pénzügyi keretre és intézményközi megállapodásra,

 tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására1,

 tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő 2012. október 23-i 
állásfoglalására2,

 tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó 2013. február 7–8-i 
következtetéseiről szóló, 2013. március 13-i állásfoglalására3,

 tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
politikai megállapodással kapcsolatos, 2013. július 3-i állásfoglalására4,

 tekintettel az Európai Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények közötti 
kapcsolatokról szóló, 2013. december 12-i állásfoglalásra5,

 tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0000/2014),

A. mivel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodás két és fél éven át tartó, hosszú és megfeszített tárgyalások eredményeként 

                                               
1 HL C 380. E, 2012.12.11., 89. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0360.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0078.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0304.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0599.
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jött létre; mivel a végleges politikai megállapodást csak a legmagasabb politikai szinten 
sikerült a Parlament, a Tanács elnöksége és a Bizottság között elérni;

B. mivel a következő többéves pénzügyi keret Európai Tanács döntése szerinti és végül a 
Parlament által megerősített teljes összege (kötelezettségvállalások: 960 milliárd EUR, 
kifizetések: 908 milliárd EUR, 2011-es árakon) a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
pénzügyi kerethez képest a kötelezettségvállalások terén 3,5%-os, a kifizetések terén 
pedig 3,7%-os csökkentést jelent, a Lisszaboni Szerződés után növekvő uniós hatáskörök 
és az Unió 28 tagállamra való bővítése ellenére; mivel ez az összeg nem felel meg az EU 
politikai céljainak és kötelezettségvállalásainak, különösen az Európa 2020 stratégiával 
kapcsolatban;

C. mivel az EU éves költségvetése az elkövetkező években továbbra is körülbelül az uniós 
GNI 1%-át fogja képviselni, és így jóval a kötelezettségvállalásokat illetően az uniós GNI 
1,29%-ában, a kifizetéseket illetően pedig az uniós GNI 1,23%-ában megszabott, saját 
forrásokra vonatkozó felső határ alatt marad, amelyről 1992-ben döntöttek;

D. mivel a Parlament – szembesülve azzal, hogy nincs lehetőség a többéves pénzügyi keret 
Európai Tanács által eldöntött teljes összegének megváltoztatására – sikeresen 
megtárgyalta több új, kulcsfontosságú rendelkezés felvételét, amelyek hozzájárulnak majd 
ahhoz, hogy az új pénzügyi keret és az Unió új éves költségvetése működőképesebbé, 
következetesebbé és átláthatóbbá váljon, és jobban igazodjon az uniós polgárok 
szükségleteihez, továbbá lehetővé fogják tenni a többéves pénzügyi keret felső határainak 
teljes kihasználását; mivel ezek a rendelkezések különösen a többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálatával, a rugalmassággal, a saját forrásokkal és az uniós költségvetés 
egységességével és átláthatóságával kapcsolatos új szabályokat érintik;

E. mivel a Parlament 2013. november 19-én egyetértését adta az új többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelethez, és jóváhagyta az új intézményközi megállapodást, miután a 
Tanács teljesítette a Parlament 2013. július 3-i állásfoglalásában meghatározott 
feltételeket, köztük a további 11,2 milliárd EUR összegű kifizetés elfogadását 2013-ra;

F. mivel a Tanács nem tett semmilyen előrelépést az uniós költségvetés finanszírozására 
szolgáló jelenlegi rendszer oly szükséges reformjával kapcsolatban, a valódi saját források 
rendszerének hiánya által előidézett patthelyzet leküzdését célzó, Bizottság által 
előterjesztett ambiciózus javaslatok ellenére;

1. határozottan sajnálja, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló megállapodást felvezető eljárás és az e tárgyalásokat övező politikai vita 
egyaránt az EU költségvetésével kapcsolatos közös jövőkép egyértelmű hiányáról 
tanúskodott, és nem felelt meg a Parlament Lisszaboni Szerződésben meghatározott 
megnövelt szerepének és előjogainak; ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy ez a jelentés 
levonja a szükséges politikai és intézményi tanulságokat, amelyek a jövőbeni tárgyalások 
előkészítésének alapjául szolgálhatnak, mégpedig a többéves pénzügyi keret választások 
utáni felülvizsgálatával kapcsolatban, amelyet a Bizottságnak 2016 vége előtt el kell 
indítania;

Politikai megfontolások
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2. elismeri, hogy a jelenleg a tagállamok előtt álló költségvetési konszolidáció nem 
könnyítette meg, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
tekintetében ambiciózusabb megállapodás szülessen; mélységesen sajnálja azonban, hogy 
e tárgyalások eredményeképpen jórészt semmibe vették az uniós költségvetés mint a 
jelenlegi gazdasági és társadalmi válság leküzdésére, valamint EU-szerte a növekedés 
visszanyerésére és a foglalkoztatás teremtésére irányuló nemzeti erőfeszítések 
koordinálására és fokozására szolgáló, fontos és közös politikai eszköz szerepét;

3. mélységes aggodalommal tölti el, hogy a Tanácsban sok éve minden költségvetési vitát 
megmérgez az „igazságos megtérülés” logikája; hangsúlyozza, hogy ez a helyzet 
nagyrészt az Unió finanszírozásának jelenlegi rendszerével magyarázható, amelyben a 
bevételek mintegy 85%-a valódi saját források helyett nemzeti hozzájárulásokból 
származik; úgy véli, hogy ez a rendszer aránytalan hangsúlyt helyez a tagállamok közötti 
nettó egyenlegekre, és az uniós költségvetés finanszírozását illetően összetett és 
átláthatatlan visszatérítések és egyéb kiigazító mechanizmusok fokozatos bevezetéséhez 
vezetett;

4. úgy véli, hogy ez a logika érvényesült abban is, ahogyan az Európai Tanács 2013. február 
8-án megkötötte a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodást; sajnálatosnak tartja, 
hogy ez abban is tükröződött, hogy a nemzeti előirányzatokat, különösen a mezőgazdasági 
és kohéziós politika területén, abban a pillanatban határozták meg; különösen helyteleníti 
a tárgyalások során az állam- és kormányfők közötti tárgyalások során adott külön 
előirányzatok és „ajándékok” listáját, amelyek nem objektív és ellenőrizhető 
kritériumokon alapulnak, hanem inkább a saját nemzeti érdekeik biztosítására és nettó 
megtérülésük maximalizálására törekvő tagállamok alkupozícióját tükrözik; rámutat az 
átláthatóság hiányára e megállapodás megkötése során;

5. határozottan elutasítja az uniós költségvetés e tisztán számviteli szemléletét, amely 
figyelmen kívül hagyja az európai hozzáadott értéket, ellentmond az uniós szolidaritás 
elvének, és alábecsüli az uniós költségvetésnek a gazdasági irányítás megerősítésében 
betöltött jelenlegi és lehetséges szerepét; hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés 
elsősorban erős emelőhatással rendelkező beruházási költségvetés, és a növekedés és a 
munkahelyteremtés katalizátora az egész EU-ban; ezért sajnálatosnak tartja, hogy egyes 
tagállamok láthatóan csupán minimálisra szorítandó költségnek tekintik az uniós 
költségvetésbe befizetendő nemzeti hozzájárulást;

6. megállapítja, hogy az Európai Tanács fentről lefelé irányuló (top-down) megközelítést 
követett a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret teljes összegének 
eldöntésekor, amely viszont aggasztó mértékben ellentmond az EU Tanács által vállalt 
politikai kötelezettségeinek, valamint azt mutatja, hogy a Tanács vonakodik e 
kötelezettségvállalásokat megfelelően finanszírozni; úgy véli, hogy ennek a döntésnek 
éppen ellenkezőleg egy lentről felfelé irányuló (bottom-up) folyamaton kell alapulnia, 
amely a jogalkotó által meghatározott többéves uniós programokban és szakpolitikákban 
rögzített uniós pénzügyi szükségletek és politikai célkitűzések alapos értékeléséből 
származik;

7. ezért meggyőződése, hogy a pénzügyi keretre vonatkozó bármely döntést az uniós 
költségvetés szerepéről, funkciójáról és hozzáadott értékéről, valamint annak az Unióhoz 
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rendelt politikai és működési célkitűzésekkel való összeegyeztethetőségéről folytatott 
valódi politikai vitának kell megelőznie és megalapoznia; úgy véli, hogy az azzal 
kapcsolatos eltérő jövőképek közötti szakadék áthidalása érdekében, hogy mit jelent az 
uniós költségvetés és mi érhető el általa, ezt a vitát kellő időben meg kell szervezni, és 
abba be kell vonni a három uniós intézményt és az összes nemzeti parlamentet, de részt 
kell vennie a tagállamok legmagasabb politikai szintjének is;

8. ezenfelül meggyőződése, hogy csak az uniós költségvetés finanszírozásának mélyreható 
reformját követően érhető el kézzelfogható előrelépés, amelynek vissza kell térnie a saját 
források eredeti, tiszta, egyszerű és méltányos rendszeréhez; hangsúlyozza, hogy ennek 
egy vagy több új saját forrás bevezetéséhez kell vezetnie, ami jelentősen csökkenti majd 
az uniós költségvetésbe befolyó GNI-alapú hozzájárulások arányát és ennek megfelelően 
a nemzeti kincstárakra háruló terhet; megismétli szilárd elkötelezettségét a saját források 
jelenlegi nem méltányos, nem átlátható és összetett rendszerének reformjához vezető 
bármely folyamat mellett;

Intézményi megfontolások

9. emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az első uniós intézmény, amely – a SURE 
különbizottság 2011. júniusi jelentésében – előterjesztette a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos elképzelését, valamint az uniós 
költségvetés finanszírozására irányuló reform szükségességét; úgy véli, hogy ez a jelentés 
tényleges útmutatást nyújtott a Bizottság számára a többéves pénzügyi keretre és a saját 
forrásokra vonatkozó saját javaslatainak szövegezése során, és nagyra értékeli a két 
intézmény között e jelentés elkészítésének valamennyi szakaszában létrejött rendszeres 
politikai párbeszédet; rámutat azokra a nyilvánvaló előnyökre, amelyekkel a Parlament 
számára a többéves pénzügyi keretre irányuló tárgyalásokra való korai felkészülés jár;

10. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 312. cikke szerint a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletet a Tanács egyhangúlag fogadja el a Parlament egyetértését követően, a három 
uniós intézmény pedig „köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elfogadás 
megkönnyítése érdekében”; megállapítja ezért, hogy a Szerződés nem határoz meg 
semmilyen konkrét eljárást a Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
tárgyalásokba való bevonását illetően, és hogy ennek módozatait később határozták meg a 
gyakorlatban, a Parlament kezdeményezésére politikai szinten megkötött eseti 
megállapodások révén;

11. sajnálatosnak tartja, hogy azt megelőzően, hogy az Európai Tanács 2013. február 8-án 
megállapodott a többéves pénzügyi keretről, semmilyen érdemi tárgyalásra nem került sor 
a Parlament és a Tanács között; úgy véli, hogy a számos megbeszélés, amelyet 
tárgyalócsoportja és a Tanács egymást követő elnökségei között tartottak az Általános 
Ügyek Tanácsa vonatkozó üléseihez kapcsolódóan, valamint részvétele a többéves 
pénzügyi kerettel foglalkozó informális tanácsi üléseken megkönnyítette ugyan az 
információk Tanács és Parlament közötti bizonyos fokú megosztását, de sajnálatos módon 
semmilyen hatást nem gyakorolt a Tanácson belül folyó tárgyalások szellemére, 
menetrendjére és tartalmára; sajnálja, hogy álláspontjait a Tanács küldöttségeinek körében 
széles körben figyelmen kívül hagyták vagy félreértették;

12. helyteleníti, hogy a Parlament határozott tiltakozása ellenére a Tanács különböző 
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elnökségei által előterjesztett valamennyi egymást követő tárgyalási csomag és végül a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2013. február 8-i európai tanácsi megállapodás is 
jelentős számú olyan jogalkotási elemet tartalmazott, amelyekről a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kellett volna határozni; hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet tekintetében jogilag előírt egyhangúságot csak úgy lehetett elérni a 
Tanácson belül, hogy az uniós ágazati szakpolitikákban felfüggesztettek bizonyos jelentős 
szakpolitikai változásokat, és ezzel – egyértelműen a Szerződésekbe ütközve – gátolják a 
Parlament együttdöntés alapján fennálló előjogait;

13. megállapítja, hogy csak 2013 márciusában indították el a tényleges tárgyalásokat a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelettel és az intézményközi megállapodással 
kapcsolatban, míg a Tanács tárgyalói az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó megállapodását tartották az egyetlen hivatkozási pontnak, semmilyen teret nem 
engedve a vitának; hangsúlyozza, hogy ez a hozzáállás vezetett az egyes témák 
tárgyalásokból való kizárására irányuló elfogadhatatlan kísérlethez, amely arra 
kényszerítette a Parlamentet, hogy többek között a legmagasabb politikai szinten is 
küzdjön azért, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és az intézményközi 
megállapodás minden cikkével kapcsolatban az együttdöntésen alapuló tárgyalásokba 
bocsátkozhasson;

14. rámutat arra, hogy az Európai Tanács következtetéseit a Tanácsnak szóló tárgyalási 
iránymutatásoknak kell tekinteni, és ezek semmi esetre sem minősülnek olyan határoknak, 
amelyekről a Parlamenttel nem lehet tárgyalni; kéri, hogy az Európai Tanács 
következtetéseibe vegyenek fel az EUMSZ 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre emlékeztető standard megfogalmazást;

15. mélységesen sajnálja, hogy ugyanez a probléma az EU többéves programjairól folytatott 
tárgyalásokra is rányomta a bélyegét, különösen a mezőgazdaság és a kohéziós politika 
területén; megállapítja, hogy a Tanács több esetben még azt is elutasította, hogy 
egyáltalán hivatkozzon e jogalapok többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos szempontjaira; 
hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek jelentős erőfeszítésre és időre volt szüksége annak 
biztosításához, hogy a Tanács és a Parlament közötti együttdöntés keretében eldöntendő 
jogalapok valamennyi pontja a tárgyalóasztalon maradjon; elégedetten veszi tudomásul, 
hogy a Parlament tárgyalóinak végül sikerült vitát indítaniuk az Európai Tanács 
megállapodásának egyes részeiről;

16. megállapítja, hogy a többéves pénzügyi keret Európai Tanács által eldöntött számait 
(teljes összeg és fejezetenkénti elosztás) a Parlament – az e döntés meghozatalakor 
fennálló különösen nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet tudatában – végül nem vitatta; 
hangsúlyozza azonban, hogy ezt semmiképpen nem szabad precedensként felfogni, és 
megismétli azt az álláspontját, hogy a többéves pénzügyi keret számai és az Európai 
Tanács vonatkozó politikai megállapodásának minden egyéb része a Parlamenttel 
folytatott tárgyalások tárgyát képezi;

17. hangsúlyozza, hogy a tárgyalások folyamán a patthelyzetek elkerülése és az értékes idő és 
erőforrások megtakarítása érdekében jelentősen javítani kell bármely jövőbeni, többéves 
pénzügyi keretről folytatandó tárgyalások módozatait; úgy véli, hogy ezeket a 
módozatokat egy legmagasabb politikai szinten kötött megállapodásban kell formalizálni, 
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amelynek számba kell vennie a legutóbbi tárgyalások hiányosságait, és teljes mértékben 
védenie kell a Parlament EU-Szerződésben meghatározott szerepét és előjogait; úgy véli, 
hogy ezt az eljárást végső soron magában az intézményközi megállapodásban kell 
rögzíteni, akárcsak a költségvetési eljárás esetében;

18. meggyőződése, hogy a Tanácson belüli egyhangúságra vonatkozó szabály azt jelenti, 
hogy a megállapodás a legkisebb közös nevezőt képezi, aminek az az alapja, hogy el kell 
kerülni, hogy egyetlen tagállam megvétózhassa a megállapodást; hangsúlyozza, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet tekintetében a minősített többségi szavazásra 
való áttérés nemcsak a lényegében az összes többéves uniós program elfogadása során 
alkalmazott rendes jogalkotási eljárással lenne összhangban, hanem az uniós költségvetés 
elfogadására szolgáló éves eljárással is; úgy véli, hogy ezt a 312. cikk szerinti áthidaló 
klauzula alkalmazásával lehetne elérni, és ezt a kérdést a Szerződés bármely jövőbeni 
felülvizsgálatának alkalmával tovább kell vizsgálni;

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret: az előre vezető út

19. kijelenti, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletbe és az intézményközi 
megállapodásba sikeresen beépített összes új rendelkezést teljes mértékben ki kívánja 
használni az éves költségvetési eljárás során; elvárja, hogy a Tanács ne próbálja meg e 
rendelkezések korlátozott értelmezését érvényesíteni, különösen az összes speciális eszköz 
jellegét és hatókörét illetően;

20. külön hangsúlyt helyez a rugalmasságra vonatkozó új szabályokra, amelyek minden 
bizonnyal lehetővé teszik majd a többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és 
kifizetésekre vonatkozó felső határainak maximális kihasználását; hangsúlyozza, hogy a 
korábbi pénzügyi keretek gyakorlata, amelyek esetében az Unió éves költségvetése 
messze elmaradt a többéves pénzügyi keret felső határaitól, különösen a kifizetési 
előirányzatok terén, a továbbiakban nem tartható fenn;

21. emlékeztet arra, hogy a következő Bizottságnak, amely a 2014-es európai választások után 
lép majd hivatalba, 2016 végéig el kell indítania a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret kötelező felülvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy ez a többéves 
pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatára vonatkozó záradék a Parlament egyik fő 
követelése volt a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások során, amelynek az 
az alapja, hogy a következő Bizottság és Parlament számára lehetővé kell tenni az EU 
politikai prioritásainak átértékelését, ezzel megújított demokratikus legitimitást biztosítva 
a többéves pénzügyi keret számára; hangsúlyozza, hogy a következő Parlamentnek jó 
időben azonosítania kell azokat a politikai prioritásokat, amelyekhez további 
beruházásokra lesz szükség a következő többéves pénzügyi keret második felében;

22. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló bizottsági 
javaslatoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a legújabb makrogazdasági 
előrejelzéseket, és magukban kell foglalniuk az összes speciális eszköz működésének – és 
különösen a kötelezettségvállalások és kifizetések összesített tartalékainak – alapos 
értékelését; emlékeztet arra, hogy ez a folyamat nem módosíthatja lefelé az előirányzott 
nemzeti keretösszegeket;

23. felhívja ezért a következő Európai Parlamentet, hogy a Bizottság elnöki tisztségére 
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javasolt jelölt megválasztását kösse ahhoz a feltételhez, hogy határozottan és 
egyértelműen el kell köteleznie magát ezen értékelési/felülvizsgálati záradék végrehajtása 
és az annak tartalmára vonatkozó tényleges és mélyreható politikai párbeszédben való 
részvétel mellett;

24. határozott meggyőződése, hogy a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport 
egyedülálló lehetőséget jelent a saját források jelenlegi rendszerével kapcsolatban 
felmerült patthelyzet leküzdésére; arra számít, hogy jelentősen hozzá fog járulni a 
jelenlegi rendszer hiányosságainak és azoknak az előnyöknek a megértéséhez, amelyek a 
mélyreható, mindenre kiterjedő reformból és az új és valódi saját források bevezetéséből 
származhatnak, amelyek jelentősen csökkenthetik a GNI-alapú hozzájárulások arányát az 
uniós költségvetésben;

25. emlékeztet arra, hogy a magas szintű csoportot azzal bízták meg, hogy vizsgálja meg a 
saját források rendszere reformjának minden vonatkozását; szilárdan elkötelezte magát 
amellett, hogy három képviselőjén keresztül intenzíven dolgozik e folyamat valamennyi 
szakaszában, és sikerre viszi azt; számít arra, hogy a Tanács egyformán felelősséget és 
elkötelezettséget vállal e folyamat iránt; hangsúlyozza, hogy a nemzeti parlamentek 
körében is növelni kell a tudatosságot a kockán forgó kérdésekkel kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy a magas szintű csoport megállapításainak és következtetéseinek kellő 
időben készen kell állniuk ahhoz, hogy azokat a többéves pénzügyi keret 2016-os 
értékelése/felülvizsgálata során figyelembe lehessen venni, kikövezve az utat ahhoz, hogy 
a lehetséges reformok a következő többéves pénzügyi keret idejére működésbe 
léphessenek;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Háttér 

A többéves uniós pénzügyi tervezést 1988-ban vezették be az 1970-es évek végén és az 1980-
as években tapasztalt uniós költségvetési válságok leküzdése céljából. Ezek a válságok 
gyakran a Tanács és a Parlament közötti nyílt konfliktussá fajultak, ami ahhoz vezetett, hogy 
már jócskán tartott a pénzügyi év, mire elfogadták az EU 1980., 1985., 1986. és 1988. évi 
éves költségvetését.

A többéves pénzügyi keretnek, amely (mind a kötelezettségvállalásokat, mind a kifizetéseket 
illetően) meghatározza az uniós kiadások egészének éves maximális összegeit („felső 
határok”), valamint az uniós kiadások szakpolitikai területenkénti („fejezet”) felső határait, az 
a fő célkitűzése, hogy biztosítsa a nagyfokú kiszámíthatóságot, a kiadások szabályszerű, az 
EU politikai prioritásaival összhangban lévő alakulását, tiszteletben tartva az Unió saját 
forrásainak felső határát. A saját források felső határát 1992 óta (EU–12) az uniós GNI 
1,23%-ában rögzítik (a kifizetéseket illetően), és ezt azóta nem módosították.

A múltban az Unió elfogadott éves költségvetései soha nem lépték túl a többéves pénzügyi 
keret átfogó felső határait.

Míg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig a Tanács, az EP és a Bizottság intézményközi 
megállapodás elfogadása útján állapodtak meg a többéves pénzügyi keretről, a Lisszaboni 
Szerződés formalizálta a többéves pénzügyi tervezés gyakorlatát, és meghatározza, hogy a 
legalább ötéves időtartamra szóló többéves pénzügyi keretet immár tanácsi rendeletben kell 
megállapítani (az EUMSZ 312. cikke). Ennek elfogadására egy különleges jogalkotási eljárás 
az alkalmazandó, amelynek keretében a Tanács az EP egyetértését követően egyhangúlag 
határoz. A Lisszaboni Szerződés meghatározza a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet 
kiegészítő intézményközi megállapodás elfogadásának a lehetőségét.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások fő 
lépési a következőképpen foglalhatók össze:

2010.6.16.: a politikai kihívások bizottságának (EP SURE) létrehozása;

2011.6.8.: a SURE bizottság jelentésének EP általi elfogadása „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” címmel;

2011.6.29.: a Bizottság 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre és új 
intézményközi megállapodásra irányuló javaslata, amelyet több mint 60, valamennyi többéves 
kiadási programot felölelő jogalkotási javaslat követett;

2012.7.6.: az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó frissített bizottsági javaslat;

2012.5.24.: a Tanács első tárgyalási csomagja;

2012.10.23.: az EP időközi jelentése (a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő EP-állásfoglalás);

2013.11.23.: az Európai Tanács 2012. novemberi különleges ülésén nem született 
megállapodás;
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2013.2.8.: az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló következtetései;

2013.3.13.: az EP állásfoglalása a Tanács következtetéseiről, majd intézményközi 
tárgyalások;

2013.6.27.: politikai megállapodás a többéves pénzügyi keretről, amelyet a többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó politikai megállapodást megerősítő 2013. július 3-i EP-állásfoglalás 
követett;

2013.11.19.: az EP „hivatalos” hozzájárulása a többéves pénzügyi kerethez; 2013.12.2.: a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és az intézményközi megállapodás hivatalos 
elfogadása.

Az EP eredeti javaslata / tárgyalási álláspontja

A többéves pénzügyi keret összegére és törekvésére vonatkozó EP-álláspontot először a 
SURE különbizottság „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i jelentése határozta 
meg, amely – tekintettel az Unió elkövetkező évekre vonatkozó ambiciózus célkitűzéseire – a 
többéves pénzügyi keret átfogó felső határainak (kötelezettségvállalások és kifizetések) a 
2013-as felső határokhoz képest legalább 5%-os emelését tartotta szükségesnek. Az EP 
ragaszkodott a források növekedést és versenyképességet serkentő területeken való nagyobb 
fokú koncentrálásához, és ahhoz, hogy a kohéziós politikát legalább ugyanakkora összeggel 
finanszírozzák, mint a 2007–2013-as időszakban. A mezőgazdasági kiadások tekintetében 
fenn kell tartani legalább a 2013-ban előirányzott összegeket. Az EP a SURE-jelentésben 
adott politikai megbízás alapján a többéves pénzügyi keretről szóló, 2012. október 23-i 
időközi jelentésben dolgozta ki tárgyalási álláspontját.

A Parlament kijelentette ugyan, hogy kimerítő tárgyalásokat kíván folytatni a Tanáccsal a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és a megfelelő intézményközi megállapodás 
minden cikkéről, a tárgyalások tekintetében mégis meghatározott 4 fő pontot – a 
rugalmasságot, a választások utáni felülvizsgálatot, a saját forrásokat és a költségvetés 
egységességét. Ugyanakkor számos más fontos kérdés is az EP-álláspont részét alkotta.

I. Tekintettel a tagállamokban zajló általános költségvetési konszolidációra, az EP végül 
úgy döntött, hogy nem vitatja az állam- és kormányfők által egyhangúlag elfogadott teljes 
összegeket (a kötelezettségvállalások és kifizetések teljes időszakra szóló átfogó felső 
határait). Nem vitatta a fejezetenkénti összegeket sem, amelyek a növekedés, a munkahelyek 
és a jövőorientált beruházások irányába való kismértékű eltolódást határoztak meg (1. 
fejezet). Ennek az elfogadásnak azonban többek között az volt a feltétele, hogy a többéves 
pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó, megállapodás szerinti 
felső határait a legteljesebb mértékben ki lehessen használni az éves költségvetések 
megállapításakor. A Parlament ezért a rugalmasság irányába mutató, új megközelítést
javasolt. Úgy vélte, hogy a javasolt többéves pénzügyi keret egyszerűen nem lenne kezelhető 
a „lehetséges maximális rugalmasság” nélkül, amely koncepciót az Európai Tanács 
következtetései megemlítik ugyan, de nem fejtik ki.

Az az azonosított igény, hogy a fel nem használt tartalékokat át kell tudni vinni a fejezetek és 
az évek között, a Parlament összesített kifizetési és kötelezettségvállalási tartalékok
létrehozására irányuló innovatív javaslataiban öltött testet. A Parlament által támogatott 
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további rugalmassági mechanizmusok közé tartozott a speciális eszközök hatálya és pontos 
meghatározása, a rendkívüli mozgástér, a végrehajtáshoz kapcsolódó kiigazítások stb.. Ezeket 
az alábbi táblázat sorolja fel és ismerteti röviden.

Mivel a 2014–2020-ra szóló többéves pénzügyi keret felső határai (csak) a kifizetési 
előirányzatok tekintetében még mindig a 2007–2013-as végrehajtási adatok felett vannak, 
még mindig lehetséges, a végül elfogadott rugalmassági mechanizmusok megfelelő 
végrehajtásával, hogy a 2014–2020-as végrehajtott költségvetések meg fogják haladni a 
2007–2013-as időszak költségvetéseit.

II. Az Európai Tanács számainak elfogadását annak az európai parlamenti kérésnek a 
viszonylatában is kell szemlélni, amely a választások utáni felülvizsgálatot meghatározó
erős záradékra irányult, szemben a jelenlegi időszak „értékelésével”, mivel az EP úgy vélte, 
hogy nem fogadhat el vakon egy hétéves időszakra szóló megszorító költségvetést, 
elkötelezve ezzel a következő Parlamentet és Bizottságot, valamint azok utódait. Így a 
Parlament a választási és költségvetési naptárak jobb egymáshoz való hozzáigazítása és az új 
gazdasági fejleményekre való reagálás képessége érdekében konkrét módozatokat javasolt a 
felülvizsgálati záradék működésbe hozására (hatály, időzítés, az áthidaló klauzula használata 
a minősített többségi szavazáshoz stb.).

III. A saját forrásokat illetően a Parlament támogatta a Bizottság ambiciózus jogalkotási 
javaslatait, és nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy világos menetrendet határozzanak 
meg a saját források eredeti, tiszta, egyszerű és méltányos rendszeréhez való visszatérés 
tekintetében, amely biztosítja a döntéshozatallal kapcsolatos garanciákat és a valamennyi 
közköltségvetés szerves részét képező demokratikus ellenőrzést. A javasolt mérföldkövek 
közé tartozott a GNI-alapú hozzájárulások szintjének az uniós költségvetés 40%-ára való 
csökkentése, a kibővített együttműködés keretében a pénzügyi tranzakciós adóból származó 
bevételek részleges vagy teljes átadása az uniós költségvetésnek, a héából származó saját 
források reformja, a tradicionális saját források beszedési költségeinek a tagállamok által 
beszedett összegek 10%-ára való csökkentése, valamint a meglévő visszatérítések és más 
kiigazító mechanizmusok fokozatos kivezetése.

IV. A költségvetés egységességét és átláthatóságát illetően a Parlament kitartott azon elv 
mellett, hogy minden olyan kiadást és bevételt, amely az uniós intézmények által vagy 
nevében hozott döntésekből származik, szerepeltetni kell az EU költségvetésében, az összes 
uniós intézkedés és eszköz pénzügyi következményeinek átfogó áttekintésével együtt, 
beleértve a tagállamok által a megerősített együttműködés vagy valamely külön szerződés 
keretében végrehajtott uniós intézkedéseket is.

Ezenfelül az Európai Tanács számai arra késztették még a Parlamentet, hogy a tárgyalások 
megkezdésének előfeltételeként megszabja, hogy a Bizottság javasoljon legfeljebb a 2013-as 
kifizetések felső határának erejéig költségvetés-módosítási tervezetet, hogy az új időszak 
megkezdődése előtt fedezze a 2013-as kifizetési igények lehető legnagyobb részét, és 
elkerülhető legyen, hogy a 2014–2020-as időszakra rögzített kifizetésekből kelljen fedezni az 
előző időszakból származó kifizetési igények nem arányos részét is. Emellett az uniós 
költségvetés kifizetéseivel kapcsolatos közelmúltbeli válság közvetlen következményeként a 
Parlament számos rendelkezést javasolt a kifizetések problémájának kezelésére, így például 
a többlet lehetséges újrafelhasználását, amelyeket az alábbi táblázat ismertet.
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Egy másik fontos kérdés volt annak elkerülése, hogy felfüggesszék az EP együttdöntési 
hatásköreit, mivel az Európai Tanács 2013. február 8-i következtetései messze átlépték a 
többéves pénzügyi keret alapvető kérdései és az együttdöntés hatálya alá tartozó 
programokkal kapcsolatos elemek közötti demarkációs vonalat. Ez volt az első tapasztalat a 
Lisszaboni Szerződés többéves pénzügyi keretre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásával 
kapcsolatban.

Végezetül a tárgyalások során az EP kérésére számos más ponttal is foglalkoztak, a többéves 
pénzügyi kerettel vagy az éves költségvetési eljárással kapcsolatban, illetve néhány 
konkrétabb ponttal, amelyeket a szakbizottságok (PECH, CONT, AFET, FEMM stb.) vetettek 
fel. Ezeket az alábbi táblázat ismerteti.

A Parlament ezen elemekkel kapcsolatos részletes álláspontját a Parlament által a február 8-i 
európai tanácsi következtetések elfogadása előtt elfogadott különféle jelentések ismertetik. 
Ezeket az előadók – a tárgyalásokra tekintettel – egy munkadokumentumban1 hozták 
működőképes formába, amely konkrét szövegbeli módosításokat terjesztett elő a Bizottság 
javaslatához képest. Ezeket az alábbi rész ismerteti.

                                               
1 Az EP tárgyalócsoportja által előterjesztett, többéves pénzügyi keretről és intézményközi megállapodásról 
szóló munkadokumentum (ILLESSZE BE A HIVATKOZÁST)
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Az EP kérése Leírás / célkitűzés

4 fő kérdés

Rugalmasság:

Általános célkitűzés: rugalmasság biztosítása a költségvetési hatóság számára az 

éves eljárás alatt, a többéves pénzügyi keret kezelhetővé tétele, valamint a 

megállapodás szerinti felső határok lehetséges teljes felhasználásának lehetővé 

tétele.

– összesített tartalék, 
kifizetési 
előirányzatok

A költségvetésbe nem állított / el nem költött kifizetési előirányzatok 

automatikus, korlátlan átvitele az évek között a felső határon belül. Célja 

végrehajtási késedelmek esetén a kifizetési előirányzatok lehetséges 

felzárkózásának lehetővé tétele.

– összesített tartalék, 
kötelezettségvállalási 
előirányzatok

Ugyanaz a mechanizmus a kötelezettségvállalások esetében, a megjelenő új 

prioritások és szükségletek finanszírozásának megkönnyítése és a többéves 

pénzügyi keret átfogó felső határainak teljes mértékben történő kihasználása 

céljából.

– speciális eszközök

Nagyobb rugalmasság felhasználásuk és mozgósításuk tekintetében (éves összeg, 

megfelelő kifizetések, a fel nem használt összegek korlátlan átvitele), azzal a 

céllal, hogy elegendő rugalmasság és források álljanak rendelkezésre az előre 

nem látható mögöttes eseményekkel való megbirkózáshoz.

– rendkívüli tartalék

Az egyéb rugalmassági mechanizmusok kiegészítéseképpen, arra az esetre, ha ez 

utóbbiak nem bizonyulnának elegendőnek a felmerülő szükségletekkel való 

megbirkózáshoz (nincs ellentételezés).

– a többlet 
felhasználása

Kifejezetten a kifizetések esetében, annak a helyzetnek az elkerülése céljából, 

hogy további kifizetési igények merülnek fel, de ugyanakkor a bevételi oldal 

többlet uniós forrásait a GNI-alapú hozzájárulásuk csökkentése útján ténylegesen 

visszatérítik a tagállamoknak.

– a kifizetések 
végrehajtással 
kapcsolatos 
kiigazításai

A végrehajtási szerkezet és a tényleges folyósítási profilok változásaival való 

megbirkózás érdekében, az éves költségvetési eljárás keretében.

– jogalkotási 
rugalmasság

A programok megállapodás szerinti pénzügyi keretösszegétől való 10%-os 

eltérés lehetővé tétele.

– új tipológiájú 
fokozott rugalmasság 
/ frissítés / kiigazítás / 
felülvizsgálat

A többéves pénzügyi keret módosítására / az attól való eltérésre szolgáló 

különböző lehetőségek áramvonalasítása és tisztázása, attól függően, hogy 

mindez érinti-e az összesített felső határokat, megfelelő döntéshozatali szabályok 

mellett.

A választások utáni 
felülvizsgálat

Egy felülvizsgálati záradék meghatározása, hogy az újonnan megválasztott EP és 
az új Bizottság lehetőséget kapjon arra, hogy beleszólhasson a ciklusa alatt 
alkalmazandó többéves pénzügyi keret felső határaiba, figyelembe véve az új 
gazdasági körülményeket.

Egységesség és 
átláthatóság

A költségvetésen kívüli finanszírozás elkerülése és az EU által vagy nevében 

mozgósított összes eszköz egyértelmű áttekintésének biztosítása.

Saját források A valódi saját források rendszeréhez való visszatérés felé vezető út 
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meghatározása.

„Egyéb” pontok

Nagyszabású 
projektek: Galileo, 
ITER, Copernicus

Nem szerepelnek a többéves pénzügyi keret összesített felső határában, hanem a 

fölött jelentkeznek, előirányzataikat a költségek túllépésének esetére különítik el.

Kifizetések és 
fennálló 
kötelezettségvállaláso
k:

Az általános célkitűzés a költségvetési hatóság azon eszközökkel való ellátása 

volt, amelyekkel kilábalhat e közelmúltbeli költségvetési kifizetési válságból.

– a bizottsági 
becslésektől való 
eltérések indokolása

A horizontális és / vagy önkényes, a költségvetés végrehajtásának valóságától és 

a tagállami hatóságok által biztosított, kiadásokra vonatkozó előrejelzésektől 

elszakított csökkentések elkerülése érdekében.

– a kifizetési 
előrejelzések 
tanúsítása

Célja a nemzeti hatóságok megosztott irányítás keretében felmerülő kifizetési 

igényekre vonatkozó becslései, illetve a Tanács által az ezek kielégítése 

érdekében javasolt uniós költségvetési előirányzatok közötti eltérés 

megszüntetése.

– a tagállami 
hozzájárulások 
kezelése a nemzeti 
költségvetésekben

A nemzeti hozzájárulások jobb becslése a nemzeti költségvetésekben, 

összhangban a költségvetési számviteli standardokkal, annak elkerülése 

érdekében, hogy az uniós költségvetés kifizetéseinek szintje a hiányra és az 

adósságra vonatkozó nemzeti célértékek korrekciós változója legyen.

– rendszeres 
találkozók és 
tájékoztatás

A kifizetési igényekkel kapcsolatos vita és tudatosságnövelés előmozdítása, 

valamint közös alap létrehozása az EP és a Tanács számára, amelyre építve 

kidolgozhatják az uniós költségvetésre vonatkozó álláspontjaikat.

– a fennmaradó 
kötelezettségvállaláso
kkal kapcsolatos 
cselekvési terv

A fennmaradó (ki nem fizetett) kötelezettségvállalások folyamatos 

növekedésének keretek közé szorítása érdekében.

KKBP
Nagyobb ellenőrzési jog (több jelentés, nincs kivétel) és átláthatóság 

(részletesebb nómenklatúra) az EP számára.

Igazgatási kiadások
A -5%-os cél kérdése, a személyzeti szabályzatról folyó párhuzamos 

tárgyalásokkal kapcsolatban.

Hatékony és 
eredményes 
pénzgazdálkodás:

Az uniós költségvetéssel kapcsolatos költségvetési ellenőrzés, jelentéstétel és 

elszámoltathatóság javítása.

– nemzeti irányítási 
nyilatkozatok

Új lendület adása az uniós alapok irányítására vonatkozó nemzeti nyilatkozatok 

kiadásához.

– nemzetközi 
szervezetek

A nemzetközi szervezeteken keresztül elköltött uniós forrásokkal kapcsolatos 

összes vonatkozó információ és dokumentum továbbításának biztosítása.

– értékelés
Az EUMSZ 318. cikke szerinti értékelő jelentés a belső dimenziót illetően 

helyezze a középpontba az Európa 2020 stratégiát.

Nyilatkozat a 
szinergiákról, a jobb 
kiadásokról

Független értékelés a lehetséges szinergiák azonosítása érdekében, az 

erőforrások összevonása és költségmegtakarítások minden kormányzati szinten

(uniós, nemzeti és regionális szint).
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Időtartam

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet átmeneti 

megoldásnak kell tekinteni az 5 vagy 5+5 éves időszakok felé, hogy a többéves 

pénzügyi keret időtartamát hozzáigazítsák az intézmények hivatali idejéhez, 

növelve ezzel a demokratikus elszámoltathatóságot.

Ügynökségek

Az eljárás az ügynökségekkel kapcsolatos jogalkotási és költségvetési döntések 

jobb összehangolására (létrehozás, feladatok kibővítése) szolgál, többek között a 

jogalkotási tárgyalások során is.

EFA Beépítés az EU költségvetésébe.

Nemek közötti 
egyenlőség

A nemi vonatkozások megfelelő beépítése, figyelembe véve, hogy az Unió 

általános pénzügyi kerete milyen módon járul hozzá a nemek közötti egyenlőség 

növeléséhez (és biztosítja a nemek közötti egyenlőség érvényesítését).

Halászati 
megállapodások

Az EP képviselőinek fokozott részvétele a nemzetközi halászati 

megállapodásokról szóló tárgyalásokban, figyelembe véve a Parlament halászati 

megállapodások tekintetében fennálló hatásköreit.

Az intézményközi 
megállapodás 
mellékletében 
szereplő egyéb 
kérdések

A cél az éves költségvetési eljárás megkönnyítése (ezen belül rugalmas 

gyakorlati menetrend, hogy az éves eljárás zökkenőmentesen működjön).

Tárgyalások és munkavégzési módszer

Az EP-n belül az európai parlamenti álláspontok és stratégia közös kidolgozásának, az azzal 
kapcsolatos felelősségvállalásnak és kommunikációnak a biztosítása érdekében hozott 
intézkedések közé a következők tartoztak:

– A Költségvetési Bizottság és a szakbizottságok tagjaiból összetevődő ideiglenes SURE 
bizottság korai létrehozása. A maximális befolyás biztosítása érdekében az EP a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó álláspontját még a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
bizottsági javaslat előtt, nem pedig arra reagálva fogadta el.

– A többéves pénzügyi kerettel foglalkozó kapcsolattartó csoport rendszeres ülései az EP 
elnökének elnökletével, amelyeken szükség szerint képviseltette magát a BUDG 
tárgyalócsoportja, a képviselőcsoportok és más bizottságok elnökei, lehetővé téve a 
gyümölcsöző információcserét és az EP álláspontjainak közös kidolgozását.

– Közös előadók a többéves pénzügyi kerettel és a saját forrásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, számos képviselőcsoport bevonásával, ismét megkönnyítve az EP-n belül 
nagy támogatottsággal rendelkező megközelítés kialakítását.

– A többéves pénzügyi keretért felelős tárgyalócsoport, amelynek tagja volt a BUDG 
bizottság elnöke és a többéves pénzügyi keretért és a saját forrásokért felelős előadó is, 
rendszeresen ülésezett, és rendszeresen meghívta más képviselőcsoportok képviselőit is.

– A többéves pénzügyi kerettel foglalkozó előadók felkeresték a szakbizottságokat, és 
meghívták a szakbizottságok többéves pénzügyi kerettel foglalkozó előadóit a havi ülésekre, 
hogy tájékozódjanak és eszmét cseréljenek, a különböző EP-bizottságok lehető legszélesebb 
körű figyelembevételével.
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Ezeket az üléseket a politikai döntéshozatali folyamat támogatása érdekében minden érintett 
igazgatási szinten megbeszélések kísérték.

Az Európai Tanács 2013. február 8-i következtetései és a tárgyalások során tartott formális és 
informális ülések (háromoldalú egyeztetések, politikai párbeszédet szolgáló találkozók stb.) 
kezdete előtt az EP és más intézmények közötti érintkezéssel kapcsolatos intézkedések 
közé a következők tartoztak:

– a Tanács elnökségi triójának (Lengyelország, Dánia és Ciprus) képviselői és az EP közötti 
megbeszélések közvetlenül az Általános Ügyek Tanácsa többéves pénzügyi kerettel 
foglalkozó ülése előtt, majd azt követően a vonatkozó dokumentumok biztosítása és a Tanács 
elnökségének történő jelentéstétel, az Orbán Viktor miniszterelnök által a magyar, lengyel, 
dán és ciprusi elnökség nevében Jerzy Buzek elnöknek címzett, 2011. június 6-i levéllel 
összhangban;

– a dán és a ciprusi elnökség egyaránt meghívta az EP tárgyalócsoportját, hogy vegyen részt 
az Általános Ügyek Tanácsának informális ülésein;

– az EP elnöke az Európai Tanácsnak címzett beszédekben és az EP, a Tanács és a Bizottság 
közötti, EUMSZ 324. cikke szerinti ülések során terjesztette elő az EP álláspontját, amely 
ülésekre gyakran meghívták az Európai Tanács elnökét is;

– számos kétoldalú érintkezés az EP elnöke és a többéves pénzügyi keretért felelős 
tárgyalócsoport tagjai és a nemzeti parlamentekben ülő partnerek között.

A fentieken túlmenően a Parlament különféle jogalkotási és nem jogalkotási lépések útján 
ismertette álláspontját (lásd fent). A SURE-jelentésben és a 2012. októberi időközi 
jelentésében adott megbízás alapján számos kapcsolatfelvételt kezdeményezett az Európai 
Tanácson belüli megállapodásra irányuló tárgyalások során.

A Parlament 2013. március 13-i állásfoglalásában elutasította az Európai Tanács többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó megállapodásának aktuális változatát, mert úgy vélte, hogy az 
nem tükrözi a Parlament által kifejezésre juttatott prioritásokat és aggályokat, és figyelmen 
kívül hagyta a Parlament szerepét és hatásköreit. Hangsúlyozta, hogy ezt a megállapodást 
nem lehet elfogadni bizonyos alapvető feltételek teljesülése nélkül, és meghatározta azt a 
tárgyalási álláspontját, hogy a Tanács és a Parlament között a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet és a megfelelő intézményközi megállapodás valamennyi cikkéről kimerítő 
tárgyalást kíván folytatni.

A 2013 márciusa és júniusa közötti intenzív tárgyalásokat követően, amelyek során 5 
miniszteri szintű háromoldalú egyeztetésre, 6 nagyköveti szintű háromoldalú megbeszélésre 
és több, a három intézmény elnökei közötti ülésre került sor, a Parlament és a Tanács között 
2013. június végén született politikai megállapodás. Ezt a megállapodást az EP 2013. július 3-
i állásfoglalásában megerősítette; ebben az állásfoglalásban az EP számos feltételt szabott 
meg, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy a Parlament hivatalosan egyetértsen a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelettel, amelyek a következők: a 2013. pénzügyi évre szóló, 
további kifizetési előirányzatok biztosításához szükséges költségvetés-módosítások 
elfogadása 11,2 milliárd EUR teljes összegben, az Unió többéves programjainak érintett 
jogalapjaira vonatkozó politikai megállapodás, különösen a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben is tükröződő pontokról, valamint a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű 
csoport létrehozása.
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Ez a három feltétel időben teljesült ahhoz, hogy a Parlament novemberi plenáris ülése alatt 
egyetértését adja a Tanács többéves pénzügyi keretről szóló rendelettervezetéhez, amelyet 
követően a Tanács 2013. december 2-án elfogadta a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet.

Eredmények

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret alapján a kötelezettségvállalási 
előirányzatok átfogó felső határát 960 milliárd EUR-ban, a kifizetési előirányzatok átfogó 
felső határát pedig 908 milliárd EUR-ban szabták meg. Ezen túlmenően speciális eszközöket 
határoztak meg (rugalmassági eszköz, sürgősségisegély-tartalék, az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap), amelyeket – amennyiben 
sor kerül mozgósításukra – a többéves pénzügyi keret felső határai felett szerepeltetnek.

Ezek a számok az uniós GNI 2012. tavaszi előrejelzése szerint az uniós GNI 1,00%-át, illetve 
0,95%-át teszik ki. A Bizottság uniós GNI alakulására vonatkozó legújabb becslései szerint 
(2013. őszi előrejelzések) azonban ezek a számok az uniós GNI 1,04%-ára, illetve 0,99%-ára 
emelkednek, amint azt a Bizottság többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2014 eleji technikai 
kiigazítása ismerteti (COM(2013)0928).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet magában foglaló csomagról 
szóló megállapodás nagyobb rugalmasságot foglal magában a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások tekintetében a fejezetek és az évek között, azzal a céllal, hogy 
lehetővé tegye a 2014 és 2020 közötti időszakra előirányzott átfogó kötelezettségvállalási és 
kifizetési felső határok teljes kihasználását. E tekintetben új eszközöket határoztak meg, 
amelyek közé tartozik például a kifizetések összesített tartaléka, amellyel kapcsolatban 
azonban a Tanács az összegek tekintetében bizonyos korlátozásokat szabott meg, valamint a 
növekedéssel és foglalkoztatással – különösen a fiatalok foglalkoztatásával és a kutatással –
kapcsolatos kötelezettségvállalások összesített tartaléka. A speciális eszközök mozgósításával 
és finanszírozásával kapcsolatban is fokozott rugalmasságot határoztak meg.

Ezen túlmenően a tárgyalások utolsó fordulója során egy specifikus rugalmasságot vezettek 
be az ifjúsági munkanélküliség kezelése és a kutatás erősítése céljából, amely lehetővé teszi a 
2014/2015-ös évben a kiadások előrehozását az olyan területeken, mint a fiatalok 
foglalkoztatása, a kutatás, az Erasmus és a kkv-k. Ez a rendelkezés nem jár mindazonáltal a 
2014–2020-as időszakra e szakpolitikákra előirányzott források növelésével, csak az Európai 
Bizottság által eredetileg javasolt pénzügyi programozás módosulásával.

Emellett a megállapodás tervbe veszi még a következőket:

– a többéves pénzügyi keret értékelése/felülvizsgálata, amelyet a Bizottságnak 2016 
végéig el kell indítania annak lehetővé tétele érdekében, hogy a következő Bizottság és 
Parlament újraértékelhesse az EU politikai prioritásait, hozzáigazíthassa a többéves pénzügyi 
keretet az új kihívásokhoz és szükségletekhez, és teljes mértékben figyelembe vehesse a 
legújabb makrogazdasági előrejelzéseket;

– világos megállapodás (a három intézmény együttes nyilatkozata) az Európai Unió saját 
forrásai igazi rendszerének létrehozására szolgáló életképes módszerről és menetrendről;
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– valamint néhány rendelkezés a költségvetés egységességéről és az átláthatóságról, 
biztosítva a polgárok teljes körű tájékoztatását valamennyi kiadásról és bevételről. Szintén 
megállapodás született számos javításról a költségvetési ügyekben folytatott intézményközi 
együttműködéssel kapcsolatos rendelkezésekben, különösen a költségvetési eljárás során 
(kifizetések, ügynökségek, KKBP, halászati megállapodás stb.).

Végezetül, az utolsó tárgyalási fordulóban a Parlament szerzett további egymilliárdot, amely 
önkéntes jelleggel a 2014–2020-as „Leginkább rászoruló személyeket támogató 
segítségnyújtás” programra irányozható elő.

Az alábbi táblázat az elfogadott többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és intézményközi 
megállapodás Parlament kéréseinek és eredményeinek megfelelő szövegrészeire való fő 
hivatkozásokat tartalmazza.

Az EP kérése
Hivatkozás a többéves pénzügyi keretben/intézményközi 

megállapodásban

4 fő kérdés

Rugalmasság:

– összesített tartalék, kifizetési 
előirányzatok

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 5. cikke

– összesített tartalék, 
kötelezettségvállalási előirányzatok

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikke

– specifikus rugalmasság
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 15. cikke + együttes 
nyilatkozat

– speciális eszközök
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdése, 4. cikkének (1) bekezdése, 9–12. cikke, valamint az 
intézményközi megállapodás 10–13. bekezdése

– rendkívüli tartalék
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke, valamint az 
intézményközi megállapodás 14. bekezdése

– a többlet felhasználása A végső megállapodásban nem szerepel.

– a kifizetések végrehajtással 
kapcsolatos kiigazításai

A többéves pénzügyi keret 18. cikke

– jogalkotási rugalmasság Az intézményközi megállapodás 17. bekezdése

– új tipológiájú fokozott 
rugalmasság / frissítés / kiigazítás / 
felülvizsgálat

A végső megállapodásban nem szerepel.

A választások utáni felülvizsgálat
A többéves pénzügyi keret 2. cikke; az Európai Bizottság nyilatkozata 
a felülvizsgálatról

Egységesség és átláthatóság
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 24. cikke, valamint az 
intézményközi megállapodás 7. és 16. bekezdése

Saját források Együttes nyilatkozat a saját forrásokról

„Egyéb” pontok

Nagyszabású projektek: Galileo, A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet (13) 
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ITER, Copernicus preambulumbekezdése és 16. cikke

Kifizetések és fennálló 
kötelezettségvállalások:

–a bizottsági becslésektől való 
eltérések indokolása

Az intézményközi megállapodás mellékletének 36. cikke

– a kifizetési előrejelzések 
tanúsítása

A végső megállapodásban nem szerepel.

– a tagállami hozzájárulások 
kezelése a nemzeti 
költségvetésekben

A végső megállapodásban nem szerepel.

– rendszeres találkozók és 
tájékoztatás

Az intézményközi megállapodás mellékletének 36. cikke

– többlet A végső megállapodásban nem szerepel.

– a fennmaradó 
kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos cselekvési terv

A végső megállapodásban nem szerepel.

KKBP Az intézményközi megállapodás 23–25. bekezdése

Igazgatási kiadások Az intézményközi megállapodás 27. bekezdése

Hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás:

– nemzeti irányítási nyilatkozatok
Az Európai Bizottság nyilatkozata a tagállami irányítási 
nyilatkozatokról

– nemzetközi szervezetek Az intézményközi megállapodás 28. bekezdése

– értékelés Az intézményközi megállapodás 29. bekezdése

Nyilatkozat a szinergiákról, a jobb 
kiadásokról

Együttes nyilatkozat a közkiadások eredményességének az uniós 
hatáskörbe tartozó kérdések tekintetében való fokozásáról

Időtartam A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet (3) preambulumbekezdése

Ügynökségek Az intézményközi megállapodás 31. és 32. bekezdése

EFA Az intézményközi megállapodás 26. bekezdése

Gyakorlati ütemterv Az intézményközi megállapodás melléklete

Nemek közötti egyenlőség Együttes nyilatkozat

Halászati megállapodások Az intézményközi megállapodás 19–21. bekezdése

Az intézményközi megállapodás 
mellékletében szereplő egyéb 
kérdések

Többek között az intézményközi megállapodás mellékletének 8. és 15. 
bekezdése


