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Összefoglaló
I A fennálló kötelezettségvállalások – azaz a lekötött, de ki nem fizetett összegek –

rendszeresen magukra vonták az uniós költségvetés számos érdekeltjének figyelmét.
Ennek oka a kötelezettségvállalások halmozott volumenében és állandó értékbeli
növekedésében rejlik.

II A Számvevőszék az uniós beszámoló éves ellenőrzése keretében folyamatosan

figyelemmel kíséri a fennálló kötelezettségvállalások alakulását. Ez a felülvizsgálat a
2017 végén fennálló kötelezettségvállalások szintjére összpontosít, mivel ez az utolsó
olyan év, amely tekintetében már lezártuk éves ellenőrzésünket. Célja nem az, hogy
bizonyosságot nyújtson erre az összegre nézve, hanem hogy elemezze az azt
befolyásoló főbb tényezőket. Jelentésünket a vonatkozó dokumentumok áttekintésére,
a Bizottság rendszereiben és más jelentésekben rendelkezésre álló adatok elemzésére,
a Bizottság munkatársaival folytatott megbeszélésekre és kisszámú fennálló
kötelezettségvállalás vizsgálatára alapoztuk.

III A fennálló kötelezettségvállalások összege több éven át tartó, közel töretlen

növekedés után 2017 végére új, 267 milliárd eurós rekordot ért el. Ebben nagyban
közrejátszott a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok közötti
szakadék, valamint a többéves pénzügyi keretek közötti átfedések és az Unió által
finanszírozott programok lassú végrehajtása. A növekedés egy része az uniós
költségvetés gyarapodásának, többek között az új tagállamok csatlakozása miatti
kiigazításoknak is betudható.

IV A költségvetés különböző területein teljesített kiadásokra vonatkozó szabályok

jelentősen befolyásolták a fennálló kötelezettségvállalások növekedését. Az európai
strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) járultak hozzá a legnagyobb mértékben –
2017 végéig 189,9 milliárd euróval – ehhez az emelkedéshez, főként a következők
miatt:
o

az európai strukturális és beruházási programok végrehajtási időszakai közötti
átfedés;

o

az esb-programok jogszabályi keretének késedelmes elfogadása;

o

az automatikus kötelezettségvállalás-visszavonási időszak meghosszabbítása
kettőről három évre;
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o

az esb-alapok kiadásaival kapcsolatban a 2014–2020-as időszakban bevezetett új
eljárások és követelmények által okozott késedelmek.

V Rámutatunk, hogy a fennálló kötelezettségvállalások magas szintje jelentős

kockázatokat vethet fel az uniós költségvetés számára. Megakadályozhatja például a
kifizetési kérelmek időben történő rendezését, amennyiben nem áll rendelkezésre
elegendő fedezet az éves költségvetésekben, és növeli az uniós költségvetés pénzügyi
kitettségét.

VI A fennálló kötelezettségvállalások szintjének csökkentésére a következők révén
nyílik lehetőség:

o

költségvetési összetevők (kötelezettségvállalások, kifizetések és visszavont
kötelezettségvállalások) szintjének megváltoztatása;

o

a növekedést okozó tényezők kezelése;

o

a költségvetési fegyelem biztosítása és a költségvetés elköltésére vonatkozó
szabályok egyszerűsítése.

VII Kiemelünk néhány, a korábbi kiadványainkban mérlegelt megoldási lehetőséget,
például a következőket:
o

a 2021–2027-es TPK és az ahhoz kapcsolódó többéves programok időben történő
elfogadása;

o

a költségvetés elköltésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése;

o

a kifizetési igények megalapozott előrejelzése;

o

megfelelő egyensúly biztosítása a kötelezettségvállalási és a kifizetési
előirányzatok között.

6

Bevezetés
01 A fennálló kötelezettségvállalások – más néven RAL1 – halmozott értékéről az

uniós költségvetés számos érdekeltje folytat vitát. Éves jelentéseinkben évek óta
hangot adunk aggályainknak 2 azzal a tendenciával kapcsolatban, hogy ez az összeg
folyamatosan nő, és javasoljuk, hogy a Bizottság csökkentse azt. Ezzel az áttekintéssel
arra törekszünk, hogy bemutassuk, hogyan alakult a fennálló kötelezettségvállalások
összege 2017 végéig, és mely fő tényezők húzódnak meg e trend mögött. Kiemeljük a
fennálló kötelezettségvállalások magas összegével kapcsolatos főbb kockázatokat, és
lezárásképpen ismét számba vesszük néhány korábbi ajánlásunkat.

02 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem elsősorban nyilvánosan

elérhető információkon alapuló áttekintés. Elkészítésére az Európai Parlament
Költségvetési Bizottsága által a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésünk
2018. október 4-i bemutatása során feltett kérdések nyomán került sor. A felülvizsgálat
az éves jelentéseinkkel és néhány különjelentésünkkel kapcsolatos munkánk
eredményeit is hasznosítja. Megvizsgáltuk a Bizottság és más szervek által készített
releváns dokumentumokat, és találkozókat tartottunk a Bizottságnak a fennálló
kötelezettségvállalásokhoz hozzájáruló főbb kiadási területeket képviselő szervezeti
egységeivel 3.

03 Éves jelentéseink elkészítése során megvizsgáljuk a kötelezettségvállalások egy

mintáját, amelyet az ellenőrzött pénzügyi év során tett kötelezettségvállalásokból és a
korábbi évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból állítunk össze.
Felhasználtuk a 2017. évi éves jelentésünk keretében végzett kötelezettségvállalástesztelésünk eredményeit is, kiegészítve egy további 30 fennálló
kötelezettségvállalásból álló mintával, hogy megértsük, miért maradnak lezáratlanul.

1

A francia „reste à liquider” („kifizetésre vár”) kifejezés rövidítése.

2

Lásd például: a 2017. évi éves jelentés 2.48. bekezdése; a 2016. évi éves jelentés 2.14.
bekezdése; a 2015. évi éves jelentés 2.40. bekezdése; a 2011. évi éves jelentés 1.37. és
1.38. bekezdése; a 2007. évi éves jelentés 3.8–3.11. bekezdése; a 2003. évi éves jelentés
2.16–2.20. bekezdése.

3

Felkerestük az uniós költségvetés irányításáért (DG BUDG), a regionális és városi kohéziós
politikáért (DG REGIO), a vidékfejlesztésért (DG AGRI), a szomszédsági és bővítési
tárgyalásokért (DG NEAR), valamint a kutatásért és innovációért (DG RTD) felelős
főigazgatóságokat.
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Mi a fennálló kötelezettségvállalás?

04 Ahhoz, hogy a Bizottság jogi kötelezettséget vállalhasson finanszírozás

folyósítására („jogi kötelezettségvállalások”), az Európai Parlament és a Tanács által
jóváhagyott éves költségvetéssel kell rendelkeznie. Az éves költségvetés
kötelezettségvállalási előirányzatokat – az év során lekötésre rendelkezésre álló, de
ugyanabban az évben nem szükségszerűen kifizetendő összegeket – és kifizetési
előirányzatokat – az adott évben kifizetésre rendelkezésre álló tényleges összegeket –
tartalmaz.

05 A fennálló kötelezettségvállalások azokat a jelenlegi és a korábbi években tett

kötelezettségvállalásokat foglalják magukban, amelyek kifizetésére vagy törlésére
(„visszavont kötelezettségvállalás”) még nem került sor. Ezek többségében jövőbeli
pénzügyi kötelezettséget jelentenek az uniós költségvetés számára.

06 Rendes körülmények között is eltelik némi idő a programok kezdete4 –

rendszerint ekkor kötik le a pénzeszközöket teljes egészében vagy éves részletekben –
és a kifizetések teljesítési dátuma között. A projekt típusától függően a munka
megkezdése előtt kötelező eljárás lehet a részvételi szándék kifejezésére való felhívás,
az uniós finanszírozás iránti kérelmek elbírálása, az uniós finanszírozás nyújtásáról
szóló határozatok meghozatala, valamint a pályázati felhívás és a sikeres pályázók
kiválasztása. E lépések végrehajtása után, amikor a projekt már folyamatban van, a
felmerült kiadásokat be kell jelenteni, és a kifizetési kérelem Bizottsághoz történő
benyújtása előtt ellenőrizni és hitelesíteni kell. Ezen eljárások hossza a projekt
függvényében változik, összetett infrastrukturális projektek esetében akár több éven át
tarthat.

07 Ezért miközben minden évben új kötelezettségvállalásokat tesznek, azok több

éven át, a projektek végrehajtása során lezáratlanok maradhatnak. Ez idő alatt fennálló
kötelezettségvállalásoknak minősülnek, amelyek együttes értéke az új
kötelezettségvállalásokkal növekszik, a kifizetések teljesítése és a visszavonások
nyomán pedig csökken.

08 Végül nem minden fennálló kötelezettségvállalás kerül kifizetésre. Egy részük a
rendeletekben meghatározott okokból törlésre (visszavonásra) kerül, ilyenkor a
4

A többéves pénzügyi keret 1b. alfejezete esetében az operatív programok olyan részletes
tervek, amelyekben a tagállamok meghatározzák, hogyan költik el az uniós költségvetésből
származó forrásokat. A programokat a tagállamok által kiválasztott és ellenőrzött
projekteken keresztül hajtják végre.
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fennálló kötelezettségvállalások összege ennek megfelelően csökken. Példa erre az
uniós költségvetésből lekötött összegek azon része, amelyet a kifizetési határidőig nem
költenek el, illetve az akkor fennmaradó összeg, ha a kifizetések tényleges összege nem
éri el a szerződésben meghatározott összeget. A visszavont kötelezettségvállalások
értéke viszonylag alacsony, az elmúlt 11 évben (2007–2017) az összes költségvetésbe
vett kötelezettségvállalás mindössze 2,1%-át tette ki.

A kötelezettségvállalások alapja

09 A kötelezettségvállalások jellemző alapja költségvetési területenként változó. Az
1. táblázat példákat mutat be az Unió többéves pénzügyi keretének (TPK) egyes
fejezeteiben szereplő kötelezettségvállalások alapjára.

1. táblázat. A kötelezettségvállalások alapja
TPK-fejezet

A kötelezettségvállalások alapja

1a. alfejezet
Versenyképesség a
növekedésért és a
foglalkoztatásért

Kutatókkal és kutatóintézetekkel, űrprogramokat
kezelő szervezetekkel, illetve az ERASMUS
programokat kezelő tagállami hivatalokkal kötött
szerződések, infrastrukturális projektekre irányuló
finanszírozási megállapodások.

1b. alfejezet
Gazdasági, társadalmi és
területi kohézió

Az operatív programok finanszírozási tervében a
tervezett kohéziós kiadásokra beállított éves
részletek.

2. fejezet
Fenntartható növekedés:
Természeti erőforrások

Az operatív programok finanszírozási tervében a
tervezett vidékfejlesztési kiadásokra beállított éves
részletek. A Tanács és harmadik országok között a
halászati jogok biztosítása érdekében aláírt
jegyzőkönyveken alapuló halászati megállapodások.

3. fejezet
Biztonság és uniós polgárság

A tagállamokkal vagy más harmadik felekkel kötött,
az egészségügyet, kultúrát, menekültügyet,
egyenlőséget és jogérvényesülést támogató
szerződések és megállapodások.

4. fejezet
Globális Európa

Fejlesztési partnerekkel egy konkrét időszakra kötött
finanszírozási megállapodások.

5. fejezet
Igazgatás

Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó
beszerzési szerződések.

Forrás: Európai Számvevőszék.
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10 Bizonyos – például infrastrukturális projektekre vonatkozó –

kötelezettségvállalások több éven át fennálló kötelezettségvállalások maradhatnak.
2017-ben a 267,3 milliárd euró teljes összegű fennálló kötelezettségvállalás átlagosan
2,7 évnyi több mint egy évig fennálló kötelezettségvállalásnak felelt meg5. Az egyes
fejezetekhez tartozó kötelezettségvállalások és projektek eltérő jellege miatt ez az adat
különbözőképpen alakult a TPK különböző fejezetei esetében (2. táblázat).

2. táblázat. Egy évnél hosszabb időtartamra lekötött fennálló
kötelezettségvállalási előirányzatok időtartama (év)

TPK-fejezet

Fennálló
kötelezettségvállalási
előirányzatok
időtartama (év)

1. Intelligens és inkluzív növekedés
1a. Versenyképesség a növekedésért és a
foglalkoztatásért

1,7 év

1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

3,0 év

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

2,3 év

3. Biztonság és uniós polgárság

1,2 év

4. Globális Európa

2,7 év

5. Igazgatás

Nem alkalmazandó

Valamennyi TPK-fejezet

2,7 év

Forrás: A Bizottság jelentése a 2017. évi költségvetési és pénzgazdálkodásról.

11 A legtöbb cím egyazon évben tett és kifizetett kötelezettségvállalásokat és a

következő évekre átvitt kötelezettségvállalásokat egyaránt tartalmaz. A 2. fejezeten
belül az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz (EMGA) és a 5. fejezethez
(„Igazgatás”) kapcsolódó kötelezettségvállalásokat szinte teljes egészében ugyanabban
az évben fizetik ki, ezért ezek a fennálló kötelezettségvállalásokat nem befolyásolják.
Az I. melléklet részletesebb információkat közöl a főbb programokról.

5

A 2017 végén fennálló kötelezettségvállalások összegének és a 2017. évi költségvetésben
szereplő differenciált kötelezettségvállalási előirányzatok összegének hányadosaként
kiszámított összeg. A differenciált kötelezettségvállalási előirányzatok általában nem
ugyanazon évben, hanem később kifizetendő összegeket képviselnek.
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A fennálló kötelezettségvállalások elszámolása

12 A fennálló kötelezettségvállalásokat az Európai Unió konszolidált éves

beszámolójában teszik közzé, mind a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekben,
mind pedig a pénzügyi kimutatásokban. A költségvetés végrehajtásáról szóló
jelentések a fennálló kötelezettségvállalások teljes összegét mutatják meg, míg a
konszolidált éves beszámolóban (2017. végi állapot szerint) 6 a 267,3 milliárd euró
összegű fennálló kötelezettségvállalás teljes értéke megoszlik a kötelezettségek
(45,9 milliárd euró) és a mérlegen kívüli tételek (221,4 milliárd euró) között.

13 A fennálló kötelezettségvállalásoknak a mérlegben kötelezettségként

megjelenített része a kiadásként feltüntetett és a következőképpen kimutatott összeg:
o

vagy beérkezett, de még ki nem fizetett költségviselési igények vagy számlák
kapcsán kifizetendő összegként;

o

vagy olyan összegekhez tartozó elhatárolt kiadásként, amelyekre vonatkozóan
még nem nyújtottak be kérelmet, de amelyek összekapcsolhatók valamely
program vagy projekt előrehaladásával.

14

A fennálló kötelezettségvállalások mérlegen kívüli tételként megjelenített
olyan kötelezettségvállalásokat képvisel, amelyek (még) nem köthetők kiadások
összegéhez. Ezek függő kötelezettségek, amelyeket a következő években fognak
kifizetni vagy visszavonni.
része 7

15 Az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséről szóló megállapodástervezet szerint

az Egyesült Királyság a 2020. december 31-én 8 fennálló uniós költségvetési
kötelezettségvállalások 9 rá eső részét még meg tartozik fizetni az Uniónak. A nagyobb
összegű fennálló kötelezettségvállalás ezért magasabb elszámolási összeget jelent.
Emiatt azonban összességében nem nő az Egyesült Királyság hozzájárulása, mivel a
nagyobb összegű fennálló kötelezettségvállalás egyben azt jelenti, hogy a 2020.

6

COM(2018) 521: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2017.

7

Az Unió 2017. évi konszolidált éves beszámolójának 5.1. megjegyzése („Még nem
érvényesített, fennálló költségvetési kötelezettségvállalások”).

8

Ez a 2020-as költségvetés kötelezettségvállalási előirányzataiból 2021-re átvitt
kötelezettségvállalásoknak az Egyesült Királyságra eső részére is érvényes.

9

Az uniós decentralizált ügynökségek költségvetését is ideértve.

11
december 31-ig tartó időszakban alacsonyabb összegű hozzájárulásokra lesz szükség
ugyanazon tételek kapcsán.

A fennálló kötelezettségvállalások alakulása

16 Amint az 1. ábra mutatja, a fennálló kötelezettségvállalások összege fokozatosan

– az utóbbi években egyre gyorsabban – növekedett: 2007. év végén 138,7 milliárd
euró volt, 2017 végére azonban 267,3 milliárd euróra emelkedett, ami 93%-os
növekedésnek felel meg. Ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódik (91.
bekezdés).

1. ábra. A fennálló kötelezettségvállalások alakulása (milliárd euró)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló bizottsági jelentések
alapján.

17 A 2017. év volt a 2014–220-as TPK negyedik éve. 2017-ben a fennálló

kötelezettségvállalások a TPK teljes kötelezettségvállalási előirányzatainak 25%-át
tették ki. 2010-ben, a 2007–2013-as TPK negyedik évében ez az arány csak a teljes
kötelezettségvállalási előirányzat 20%-a volt. Az egy évnél tovább fennálló
kötelezettségvállalások években kifejezett időtartama 2,4 évről (2010) 2,7 évre (2017)
emelkedett.

18 A fennálló kötelezettségvállalás névleges érték. Alakulását az évek során az
infláció is elkerülhetetlenül befolyásolja, mivel hatással van a mögöttes
kötelezettségvállalásokra és a kapcsolódó kifizetésekre. Hosszú időszakok

12
összehasonlításakor az infláció hatása jelentős lehet 10. Az infláció hatásának
figyelembevétele érdekében a 2. ábra az Unió bruttó nemzeti jövedelmének (GNI)
százalékában mutatja be a fennálló kötelezettségvállalások alakulását. Az egyes
többéves pénzügyi keretek negyedik évét összehasonlítva a fennálló
kötelezettségvállalások a GNI 1,5%-áról (2010) 1,7%-ára (2017) nőttek.

2. ábra. A fennálló kötelezettségvállalások alakulása az Unió bruttó
nemzeti jövedelmének (GNI) százalékában
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Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló bizottsági jelentések és a
Bizottság éves makrogazdasági (AMECO) adatbázisából származó adatok alapján.

19 Amint a 3. ábra mutatja, a 2017. év végén fennálló 267,3 milliárd euró összegű

fennálló kötelezettségvállaláshoz az 1b. alfejezet járult hozzá legnagyobb mértékben,
ezt a 2. fejezet egy évnél tovább tartó kötelezettségvállalások révén végrehajtott része
követte.

10

A TPK-rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság minden évben egy évi 2%ban rögzített deflátor alkalmazásával kiigazítja a TPK-t az infláció hatásának
figyelembevétele érdekében.
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3. ábra. A 2017. évi fennálló kötelezettségvállalások a többéves pénzügyi
keret fejezetei szerinti bontásban

Forrás: Európai Számvevőszék, az Unió 2017. évi konszolidált éves beszámolója alapján.

20 Az egy adott év végén fennálló kötelezettségvállalások többsége az előző három

évben tett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódik. Ez nagymértékben tükrözi az
európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) kiadási trendjét, amelyet
nagyban meghatároz, hogy a tagállamok elveszíthetik a forrásokat, amennyiben három
éven belül nem igénylik vissza a költségeket (44–46. bekezdés). A 4. ábrán a 2017. évi
fennálló kötelezettségvállalások időbelisége jól szemlélteti ezt: a teljes összeg 87%-a az
előző három év során keletkezett.
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4. ábra. A 2017. évi fennálló kötelezettségvállalások a keletkezési év
szerinti bontásban (milliárd euró)
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Forrás: Európai Számvevőszék, az Unió 2017. évi konszolidált éves beszámolója alapján.

21 Az Unió 13 új tagállammal11 való kibővítése (2004, 2007 és 2013) következtében

nőtt az uniós költségvetés, és így nőtt a fennálló kötelezettségvállalások összege is. A
2007–2013-as TPK volt az első olyan, amely 27 tagállamot (illetve Horvátország 2013.
évi csatlakozása után 28-at) tartalmazott. A kötelezettségvállalási előirányzatok
összege a 2000–2006-os TPK-ban 752 milliárd euró, a 2007–2013-as TPK-ban
976 milliárd euró, a 2014–2020-as TPK-ban pedig 1 087 milliárd euró volt, azaz
folyamatosan nőtt, ami egyben a fennálló kötelezettségvállalások növekedését is maga
után vonta. Az esb-alapok új tagállamoknak betudható fennálló kötelezettségvállalásai
2010-ben 53,4 milliárd eurót, 2017-ben 93,7 milliárd eurót tettek ki.

11

Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Málta, Szlovákia és Szlovénia 2004-ben, Bulgária és Románia 2007-ben, Horvátország pedig
2013-ban csatlakozott az Unióhoz.
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Milyen tényezők befolyásolják a
fennálló kötelezettségvállalások
alakulását?
22 A következő szakaszok azt vázolják fel, milyen hatást gyakorolnak egyes tényezők

a fennálló kötelezettségvállalásokra. Bár egyéni hatásukat nem lehet pontosan
meghatározni, lehetőség szerint számadatokkal szemléltetjük, hogyan járulnak hozzá
egyedileg a fennálló kötelezettségvállalások alakulásához. Különösen a jelenlegi (2014–
2020-as) többéves pénzügyi keretre összpontosítottunk, amelynek keretében a
jelenlegi fennálló kötelezettségvállalások többsége létrejött, valamint az azt
megelőzőre (2007–2013), mivel annak esetében egy majdnem teljes TPK vizsgálatára
nyílik lehetőségünk.

23 A fennálló kötelezettségvállalásokat meghatározó tényezők egy része (például a

kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés és a TPK
nagyságrendje) a költségvetés egészére hatással van, míg mások (például az
automatikus visszavonásra irányadó szabályok) egy-egy adott kiadási területet
befolyásolnak nagyobb mértékben. Mivel a fennálló kötelezettségvállalások több mint
kétharmada az esb-alapokat érinti, azok alakulását és kiadási trendjeit részletesebben
is megvizsgáltuk. Elemzésünkben kitérünk a TPK 1a. alfejezetére, illetve a 3. és 4.
fejezetére is. A 2. fejezethez tartozó Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA),
valamint a 5. fejezet (Igazgatás) egésze 12 azonos évben kifizetett előirányzatokkal
dolgozik, így szinte egyáltalán nem járul hozzá a fennálló kötelezettségvállalásokhoz,
ezért nem tüntettük fel őket az elemzésünkben.

A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti
különbség a többéves pénzügyi kereten belül

24 Az uniós költségvetés elfogadása során az adott többéves pénzügyi keretben

költségvetésbe vett kötelezettségvállalások összege nem egyezik meg a költségvetésbe
vett kifizetések összegével. A kettő közötti különbség azokból a
kötelezettségvállalásokból ered, amelyeket nem az adott, hanem egy jövőbeli

12

A 5. fejezet (Igazgatás) fennálló kötelezettségvállalásainak összege 2017 végén 867 millió
euró volt, ebből 508 millió euró kapcsolódott a Bizottságtól eltérő uniós intézményhez.

16
többéves pénzügyi kerethez tartozó kifizetési előirányzatok felhasználásával fognak
kifizetni, vagy adott esetben visszavonnak.

25 A különbség a legutóbbi többéves pénzügyi keretek mindegyikére jellemző volt,

bár változó mértékben. A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok összesített
felső határa 13 közötti különbség a 2014–2020-as időszakra vonatkozó TPK esetében
volt a legnagyobb (2011-es árakon 51,5 milliárd euró; a 2007–2013-as TPK esetében ez
a szám 2011-es árakon 50 milliárd euró volt). „A Bizottság akkor úgy nyilatkozott, hogy
ez a különbség még éppen összeegyeztethető a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvével és a jogi követelményekkel” 14.

26 Az 5. ábra bemutatja a 2007–2017 közötti időszak uniós költségvetéseiben

megszavazott kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok közötti eltérés éves
összegeit (összesen 153,4 milliárd euró), amelyek növelik a fennálló
kötelezettségvállalások összegét.

13

A TPK – kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban kifejezve – meghatározza az
Unió által az adott időszakban elkölthető éves maximális összegeket („felső határ”). Az éves
felső határok és a költségvetésbe vett előirányzatok közötti különbség („mozgástér”) előre
nem látható szükségletek és vészhelyzetek esetén használható fel.

14

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata – Eredményközpontú uniós
költségvetés” című bizottsági közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum
(SWD(2016) 299 final).
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5. ábra. Éves szintű eltérés a megszavazott kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatok között (milliárd euró)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló bizottsági jelentésekből
származó információk alapján.

27 A Bizottság szerint ez a tényező továbbra is ösztönözni fogja a fennálló

kötelezettségvállalások növekedését: „a kötelezettségvállalási és a kifizetési
előirányzatok közötti eltérés miatt a fennálló kötelezettségvállalások várhatóan
továbbra is növekvő tendenciát mutatnak majd.” 15

28 Az alábbi 6. ábra összehasonlítja a fennálló kötelezettségvállalások éves

növekedését a megszavazott költségvetésben szereplő kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatok szintje alapján várható növekedés mértékével. A 2012. és 2013.
években a vártnál alacsonyabb szinten alakuló növekedés azzal magyarázható, hogy
ezekben az években további kifizetési előirányzatokat adtak a költségvetéshez az
elégtelennek bizonyuló kifizetési előirányzatok orvoslása érdekében, míg a 2014. évi
csökkenés bizonyos kötelezettségvállalások átprogramozásának volt a következménye
(61. bekezdés).

29 A 2015 és 2017 közötti időszakban a tényleges növekedés – még a 2014-es

újraprogramozást figyelembe véve is – sokkal magasabb volt a vártnál. Ez elsősorban a
programok végrehajtásának késedelméből adódott, főként az 1b. alfejezeten belül, ami
a költségvetésben tervezettnél alacsonyabb kifizetési igényeket eredményezett.

15

Lásd: a Bizottság jelentése a 2017. évi költségvetési és pénzgazdálkodásról, 37. o.
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6. ábra. A fennálló kötelezettségvállalások tényleges és előrejelzett
növekedésének összevetése (milliárd euró)
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Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló bizottsági jelentésekből
származó információk alapján.

A többéves pénzügyi keretek lassú végrehajtása

30 2007 és 2010 között a költségvetési kiadások jelentősen alacsonyabban alakultak,

mint akkor gondolták, amikor a TPK vonatkozó felső összegeiről megállapodás
született. Különösen az új kohéziós programok elindítása terén voltak késedelmek.
Mivel a tagállamok főként arra összpontosítottak, hogy időben befejezzék a 2000–
2006-os TPK programjait, az éves költségvetésekben szereplő kifizetési előirányzatok
szintje jócskán elmaradt az alkalmazandó felső határoktól 16. A
kötelezettségvállalásokat ugyanakkor minden évben szinte maradéktalanul
kihasználták. Emiatt a fennálló kötelezettségvállalások gyors növekedésnek indultak, a
TPK-időszak kezdetétől (2006 vége) 2010 végéig 131,7 milliárd euróról 194,4 milliárd
euróra emelkedtek.

31 2011 és 2013 között felgyorsult a programok végrehajtásának üteme. Ebben az

időszakban azonban a 2007-es pénzügyi válság hatásai súlyos recesszióhoz, valamint az
államháztartási hiány és az államadósság növekedéséhez vezettek. Ennélfogva

16

Lásd: European Union public finance (Az Európai Unió közpénzgazdálkodása), 5. kiadás, 96.
o.
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elégtelennek bizonyultak a kifizetési előirányzatok, és több milliárd eurónyi kifizetési
kérelem rendezése szenvedett késedelmet. Emiatt a fennálló kötelezettségvállalások
összege 2012 végére 217,8 milliárd euróra nőtt. Erre a jelenségre 2011. és 2012. évi
éves jelentéseinkben is felhívtuk a figyelmet 17.

1. háttérmagyarázat
A „túlzott” kifizetési hátralék
A Bizottság az év végén fennálló kifizetési kérelmek (hátralék) összegét
„rendesként”, illetve „túlzottként” osztályozza. Rendesnek minősül az azon
követelésekből álló összeg, amelyek túl későn érkeztek be ahhoz, hogy még az év
vége előtt fel lehessen dolgozni őket, túlzott elmaradásnak pedig azokat az eseteket
tekintik, ahol azért nem lehetett kifizetni az igényléseket, mert a költségvetésben
nem állt rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat.
2011 végén a Bizottsághoz nagy összegű kifizetési kérelem érkezett be a
tagállamoktól, elsősorban az esb-alapokhoz kapcsolódóan. Ebből a 2011. évi
költségvetés kifizetési előirányzatainak elégtelensége miatt 11 milliárd eurót nem
lehetett kifizetni; e tételek rendezésére csak 2012 első hónapjaiban kerülhetett sor.
Hasonló helyzet a következő években is előfordult, a hátralék 2014-ben 24,7 milliárd
eurós csúcsértéket ért el. 2015-ben a kifizetési tervről szóló együttes
nyilatkozatban 18 az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott abban,
hogy 2016 végéig fokozatosan felszámolják a fennálló kifizetési kérelmek „túlzott”
hátralékát. A megtett intézkedések – a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó
európai strukturális és beruházási programok késedelmes elkezdésének hatásával
együtt – 2016 végére sikeresen megszüntették a túlzott hátralékot.

32 A 2014–2020-as TPK-t csak 2013. december 2-án fogadták el. Következésképpen

az esb-alapok operatív programjainak többségét nem sikerült 2014-ben jóváhagyni, és
emiatt 33 milliárd euró 19 összegű kötelezettségvállalási előirányzatot kellett

17

2011. évi éves jelentésünk 1.34. és 1.38. bekezdése, valamint 2012. évi éves jelentésünk
1.51–1.55. bekezdése.

18

Közös nyilatkozat a 2015–2016. évi kifizetési tervről; a kifizetésekkel foglalkozó 2015. május
26-i intézményközi találkozó eredménydokumentuma.
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A TPK-rendelet 19. cikke értelmében az 1b. alfejezet, illetve a 2. és 3. fejezet megosztott
irányítás alá tartozó programjainak késedelmes elfogadása miatt 21,1 milliárd eurónyi
kötelezettségvállalási előirányzatot csoportosítottak át 2014-ről főként 2015-re, valamint
2016-ra és 2017-re. Ez az újraprogramozás nem változtatta meg a kötelezettségvállalások
folyó áron kifejezett felső határát, de tükrözi a programok végrehajtásának késedelmét.

20
átcsoportosítani a következő évekre. A kötelezettségvállalási előirányzatok e
csökkenése nyomán a fennálló kötelezettségvállalások összege 2014 végére
ideiglenesen 189,6 milliárd euróra esett vissza.

33 A 2013. és 2014. évi jelentős kifizetési hátralék, valamint a jogi keret késői

elfogadása késéseket okozott az 1a. alfejezet és a 4. fejezet alá tartozó egyéb kiadási
programok elindításában 20, valamint egyéves késedelmet a 2. fejezet alá tartozó
vidékfejlesztési programok végrehajtásában. Ezek a késedelmek az alábbiakban
elemzett egyéb tényezőkkel együtt felgyorsították a fennálló kötelezettségvállalások
növekedését az elmúlt években.

Az esb-alapok különleges esete

34 Az esb-alapok járulnak hozzá a legnagyobb mértékben a fennálló

kötelezettségvállalások összegéhez. A 2014–2020-as TPK esetében az esb-alapok az
Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a Kohéziós Alapot (KA), az Európai
Szociális Alapot (ESZA), beleértve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (az 1b.
alfejezet alatt), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) és
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) (a 2. fejezet alatt) foglalják
magukban. Az esb-alapok kötelezettségvállalásai 2017. év végén 189,9 milliárd eurót
tettek ki (2016: 165,2 milliárd euró), ami a teljes fennálló kötelezettségvállalás 71%-a.
Ez a helyzet részben annak tudható be, hogy e források a teljes költségvetésnek eleve
nagy részét adják, részben pedig az azok kezelésére vonatkozó különleges
szabályoknak tulajdonítható.
A TPK-k között mintegy hét évnyi átfedés van

35 A 7. ábra szemlélteti, mekkora átfedés van a különböző többéves pénzügyi

keretek kötelezettségvállalásai és kifizetései között. Bármely TPK első éveiben még
számos kifizetés kapcsolódik az előző TPK kötelezettségvállalásaihoz. Ez az átfedés
megakadályozza a fennálló kötelezettségvállalások teljes összegének csökkenését,
mivel amint elkezdik kifizetni valamely TPK kötelezettségvállalásait, azzal egyidejűleg a
következő TPK kötelezettségvállalásainak rögzítése is megkezdődik. A végső zárás

Ezen felül további 12 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot is átvittek
2014-ről 2015-re.
20

Lásd: Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track (Az
uniós költségvetés fenntartható pályára való visszaállítását célzó kifizetési terv elemei) című
bizottsági dokumentum, 2015.

21
során a kiadások igazolására biztosított időtartam meghosszabbítása csak tovább
növeli az átfedést és így a fennálló kötelezettségvállalásokat.

7. ábra. Az esb-alapok fennálló kötelezettségvállalásainak alakulása az
egymást követő TPK-kban (milliárd euró)
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Forrás: Európai Számvevőszék, az európai strukturális és beruházási alapok költségvetési
végrehajtásáról szóló bizottsági elemzésekből származó információk alapján.

36 Mint korábban megjegyeztük21, az uniós költségvetési szabályok az utolsó három

TPK végét követően haladékot biztosítottak a tagállamok számára a nekik juttatott
finanszírozás felhasználására. A 2000–2006-os és a 2007–2013-as időszakban a TPK
végétől számított két évig eszközölhettek még az adott időszakhoz tartozó kiadásokat.
A támogathatósági időszak tehát a 2007–2013-as időszak esetében nem 2013 végéig,
hanem 2015. december 31-ig tartott. Ezen túlmenően a tagállamok a kohézió esetében
2017. márciusig, a vidékfejlesztés esetében 2016. június 30-ig nyújthatták be végleges
záródokumentumaikat.

37 A 2014–2020-as TPK első éveiben nem kezdődött el a programok nagy

többségének végrehajtása, mert az előző időszakból még mindig rendelkezésre állt el
nem költött finanszírozás, és a tagállamok e programok lezárására összpontosítottak.
21

Lásd: 36/2016. sz. különjelentésünk 58. bekezdése. „A 2007–2013-as kohéziós és
vidékfejlesztési programok lezárási eljárásainak értékelése”

22
Egyértelmű, hogy a támogathatósági időszakok átfedése nem hatott ösztönzőleg a
következő időszak programjainak mielőbbi elindítására 22.

38 A 2014–2020-as TPK szabályai szerint a kiadások a TPK végét követően nem két,

hanem három évig maradnak támogathatók. A tagállamoknak a 2014–2020-as
programokkal kapcsolatos elszámolások évente történő elfogadásával kapcsolatos
munkája (52. bekezdés) 2021. január 1. után átfedésbe kerül az új programok
végrehajtásával. A meghosszabbított támogathatósági időszak a vidékfejlesztés
esetében 2024. június végéig, a kohézió esetében 2025. február 15-ig tart (3. táblázat).

3. táblázat. Kohézió – támogathatósági időszakok és határidők
TPK

TPK vége

Támogathatósági időszak

A lezárási
dokumentumok
benyújtási
határideje

2000–2006

2006.12.31.

2000.01.01–2008.12.31.

2010.03.31.

2007–2013

2013.12.31.

2007.01.01–2015.12.31.

2017.03.31.

2014–2020

2020.12.31.

2014.01.01–2023.12.31.

2025.02.15.

Forrás: Európai Számvevőszék, jogi aktusok alapján.

39 A Bizottság úgy véli, hogy „a 2014–2020-as programozási időszak lezárási

folyamata egyszerűsödni fog az elszámolások évenkénti elfogadása és a jogszerűség és
szabályszerűség szempontjának további vizsgálata miatt. Az utolsó évben konkrétan
csak az utolsó pénzügyi évvel kapcsolatban tanúsított kiadási egység lezárásával kell
majd foglalkozni.” 23
A jogszabályi keret késedelmes elfogadása

40 A Bizottság 2011 júniusában nyújtotta be a 2014–2020-as TPK-ra vonatkozó

javaslatát. A Tanács és az Európai Parlament azonban csak 2013 decemberében
fogadta el a TPK-t. A Tanács 2013. december 17-én fogadta el a közös rendelkezésekről

22

Lásd: a 36/2016. sz. különjelentés 64. bekezdése.

23

36/2016. sz. különjelentés, a Bizottság 68. bekezdésre adott válasza.

23
szóló rendeletet 24 és az öt esb-alapra vonatkozó alapspecifikus rendeleteket. A
folyamat öt hónappal tovább tartott, mint a 2007–2013-as időszakban, amikor a
rendeleteket 2006 júliusában fogadták el 25. A 2014–2020-as TPK-ról szóló másodlagos
jogszabályt (végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) csak 2016
januárjában fogadták el teljes mértékben.

41 A késedelmek miatt a 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási

előirányzatokat a Tanács későbbi évekre csoportosította át 26. Ezek összege 20,7
milliárd euró (az esb-alapok adott évi teljes kötelezettségvállalási előirányzatainak
36%-a) volt (61. bekezdés).
Automatikus kötelezettségvállalások és visszavonások

42 Az esb-alapokra vonatkozó szabályokkal27 összhangban a Bizottság a TPK hétéves
időszaka alatt minden egyes operatív program esetében éves „automatikus
kötelezettségvállalást” tesz. Az előirányzott összeg a program finanszírozási tervén
alapul, amely évekre lebontva határozza meg a program költségvetését. A
kötelezettségvállalás lekötésének egyetlen feltétele az, hogy a Bizottságnak jóvá kell
hagynia a programot. Ezért a kötelezettségvállalás időpontjában nincs kapcsolat a
program végrehajtásának tényleges előrehaladásával. A tagállamoknak három év áll
rendelkezésükre a kötelezettségvállalások felhasználására és a költségek
visszaigénylésére a Bizottságtól (az „n+3” szabály). Ez idő lejártával elvben az
„automatikus visszavonások” rendszere biztosítja a fel nem használt források
elszámolását (45. bekezdés).

24

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete (a közös
rendelkezésekről szóló rendelet).

25

Lásd: 02/2017. sz. különjelentésünk 35. bekezdése. „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as
partnerségi megállapodásokról és kohéziós programokról: a kiadások célzottabban
irányultak az Európa 2020 stratégia prioritásaira, de a teljesítménymérés rendszere egyre
bonyolultabbá vált.”

26

A TPK-rendelet 19. cikke előírja, hogy amennyiben az esb-alapok tekintetében 2014. január
1. után fogadnak el megosztott irányítás alá tartozó új szabályokat vagy programokat, a
TPK-t felül kell vizsgálni a 2014-ben fel nem használt előirányzatok következő évekre
történő átvitele érdekében, még ha ez az összeg meg is haladja a megfelelő felső kiadási
határokat.

27

A 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikke.

24

43 A fennálló kötelezettségvállalások értéke tehát minden év elején automatikusan

növekszik, jelenleg körülbelül 50 milliárd euróval (a 2007–2013-as TPK esetében a
növekedés mértéke évente 30 milliárd euró volt) 28. Az adott évi kötelezettségvállalások
hozzáadódnak a korábbi évekből fennmaradó összeghez, és ha abban az évben
kevesebb kifizetést folyósítanak, a TPK minden egyes évében nő a fennálló
kötelezettségvállalások összege, amint azt a 8. ábra szemlélteti. A TPK-hoz tartozó
fennálló kötelezettségvállalások összege csak a TPK utolsó évét követően kezd
csökkenni, mivel ekkor már nem lehet új kötelezettségvállalásokat tenni.

8. ábra. Az esb-alapok fennálló kötelezettségvállalásainak alakulása a
TPK évei szerinti bontásban 2017 végéig
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Megjegyzés: A fennálló kötelezettségvállalásokat az adott többéves pénzügyi keretben az esb-alapokra
elkülönített teljes kötelezettségvállalási előirányzat százalékában fejeztük ki.
Forrás: Európai Számvevőszék, az európai strukturális és beruházási alapok költségvetési
végrehajtásáról szóló bizottsági elemzésekből származó adatok alapján.

44 A fennálló kötelezettségvállalások összege két módon csökkenhet. Az egyik a

kifizetések teljesítése; a másik pedig az előirányzatok visszavonása. Az 1b. alfejezetre
és a 2. fejezetre vonatkozó kötelezettségvállalások visszavonására vagy az „n+3”
szabály alkalmazását követően, vagy az időszak zárásakor kerül sor.

45 Az esb-alapokra vonatkozó szabályok úgy rendelkeznek, hogy a megadott

határidőig fel nem használt összegeket automatikusan vissza kell vonni. A

28

Az adott TPK árain kifejezve.

25
kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó szabály29 célja a pénzügyi
fegyelem előmozdítása és a programok időben történő végrehajtásának ösztönzése a
lekötött összegek és a kifizetett összegek összekapcsolása révén. Ha az „n.” évben
lekötött forrásokat nem indokolják az előírt számú éven belül benyújtott kifizetési
igények, azokat nem bocsátják többé rendelkezésre, azaz visszavonásra kerülnek. Ez az
intézkedés egyben a fennálló kötelezettségvállalások növekedését is segít korlátok
között tartani.

46 A szabályt először a 2000–2006-as TPK vonatkozásában vezették be: ekkor még

két év állt rendelkezésre a kötelezettségvállalás kifizetésére a fennálló összeg törlése
előtt („n+2”) 30. A 2007–2013-as TPK során az időszakot egyes tagállamok és bizonyos
alapok esetében három évre hosszabbították meg 31. A 2014–2020-as TPK esetében
már valamennyi tagállamra és esb-alapra kiterjesztették az „n+3” szabályt. A határidő
egy évvel való meghosszabbítása közvetlen módon megnövelte a fennálló
kötelezettségvállalások összegét.

47 A 9. ábra bemutatja, hogyan alakult a fennálló kötelezettségvállalások összege a

kötelezettségvállalással érintett évek szorzataként (a fennálló kötelezettségvállalások
összege osztva az egy évnél tovább tartó kötelezettségvállalási előirányzatok
összegével). Elvileg az „n+3” szabály értelmében a fennálló kötelezettségvállalások
értéke nem haladhatja meg az éves kötelezettségvállalások háromszorosát. 2017-ben
az 1b. alfejezet esetében el is érte ezt a határértéket.

29

Lásd: a közös rendelkezésekről szóló rendelet 136. cikkének (1) bekezdése.

30

Az 1999. június 21-i 1260/99/EK tanácsi rendelet 31. cikkének (2) bekezdése.

31

A 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 93. cikke.

26

9. ábra. Fennálló kötelezettségvállalások időtartama
(kötelezettségvállalási előirányzatok, év)
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A TPK 1b. alfejezete

Forrás: Európai Számvevőszék, az éves jelentésekből és a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló
bizottsági jelentésekből származó információk alapján.

48 A 10. ábra azt mutatja be, hogyan alakult a fennálló kötelezettségvállalások

összege a kifizetésekkel érintett évek szorzataként (a fennálló kötelezettségvállalások
összege osztva a kifizetési előirányzatok összegével). Ennek alapján meg lehet becsülni
az adott évben fennálló kötelezettségvállalások kifizetéséhez szükséges évek számát,
feltételezve, hogy az elkövetkező években ugyanilyen szintű kifizetést teljesítenek.
Megjegyezzük azonban, hogy a kifizetések szintje jelentős mértékben ingadozhat.

27

10. ábra. Fennálló kötelezettségvállalások időtartama (kifizetési
előirányzatok, év)
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A TPK 1b. alfejezete

Forrás: Európai Számvevőszék, az éves jelentésekből, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló
bizottsági jelentésekből és a Bizottság adattárából származó információk alapján.

49 A kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó szabály korlátozott

pénzügyi hatást fejtett ki, mivel a visszavont összegek alacsonyak voltak. A 2000–2006os TPK esetében az „n+2” szabályból eredő visszavonások teljes értéke 1,3 milliárd
euró volt (az időszak kötelezettségvállalásainak 0,6%-a) 32. A 2007–2013-as TPK
esetében 2017 végén az „n+2”/„n+3” szabály alapján visszavont
kötelezettségvállalások összesen 1,6 milliárd eurót tettek ki (az időszak összes
kötelezettségvállalásának 0,5%-a) 33. A 2014–2020-as TPK esetében 2017 végéig nem
történt automatikus visszavonás34.

50 A 2021–2027-es TPK tekintetében a Bizottság az „n+2” rendszerre való

visszatérést javasolta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez az intézkedés a

32

A strukturális és kohéziós alapok 2013. évi költségvetési végrehajtásának elemzése.

33

A lezárási csomagok elemzését követően a Bizottság további 2,8 milliárd euró értékű
kötelezettségvállalást visszavont.

34

2017 volt az első olyan év, amelyben fennállt az „n+3” automatikus kötelezettségvállalásvisszavonás kockázata. „Az európai strukturális és beruházási alapok költségvetési
végrehajtásának elemzése, 2017” című bizottsági jelentés szerint a beérkezett kifizetési
kérelmek vizsgálatát követően a kötelezettségvállalás visszavonásának kockázata által
érintett összeg legfeljebb 50 millió euró volt, és néhány programra korlátozódott.

28
helyes irányba tett lépés, és ha önmagában nem is garantálná a fennálló
kötelezettségvállalások csökkentését (amely más tényezőktől is függ), mindenképpen
hozzájárulna ahhoz. A 2000–2006-os TPK-ra vonatkozó „n+2” szabály bevezetésekor a
Bizottság úgy vélte, hogy a szabálynak „a fennálló kötelezettségvállalások stabilizált
szintjét kellene eredményeznie az elkövetkezendő években” 35. A fennálló
kötelezettségvállalások összege azonban az „n+2” szabály ellenére is tovább
emelkedett.
A 2014–2020-as TPK-ra vonatkozó új követelmények

51 A 2014–2020-as TPK több új elemet is bevezetett, köztük a teljesítménymérési

keretet és az előzetes feltételrendszerre vonatkozó szabályt. Ezen elemek bevezetése –
különösen a megerősített irányítási és ellenőrzési rendszerek mellett – időt és
erőforrásokat igényelt.

52 A 2014–2020-as TPK keretében előírt kijelölési eljárás36 a tagállamok felelőssége;

célja annak biztosítása, hogy a tagállami hatóságok létrehozzák az uniós források
irányításához és kontrolljához szükséges megfelelő rendszereket. Ez a kijelölési eljárás
hosszadalmasnak bizonyult. Mivel a kifizetési kérelmek benyújtására csak a kijelölési
eljárás befejeztével nyílt meg a lehetőség, késedelmek jelentkeztek a vonatkozó
összegek kifizetése és következésképpen a fennálló kötelezettségvállalások
csökkentése terén. Az EMVA esetében a követelmény nem okozott ilyen késedelmet 37.
Az elszámolások évenkénti elfogadása

53 A 2014–2020-es TPK kapcsán bevezették az elszámolások elfogadására irányuló
eljárást, amely révén a Bizottság évente egyszer elfogadja (vagy elutasítja) az egyes
operatív programok elszámolását. A korábbi többéves pénzügyi keretek esetében a
benyújtott kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzésére csak a
program lezárásakor került sor.

35

Lásd: a 2003. évi éves jelentésünkre (2.48. bekezdés) és a 2004. évi éves jelentésünkre
(2.24. bekezdés) adott válaszok.

36

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 123. és 124. cikke.

37

Az 1305/2013/EU vidékfejlesztési rendelet 65. cikkének (2) bekezdése előírja a tagállamok
számára, hogy minden vidékfejlesztési programra vonatkozóan jelöljenek ki irányító
hatóságot, akkreditált kifizető ügynökséget és igazoló szervet. A 2014–2020-as TPK
esetében a meglévő akkreditált kifizető ügynökségek fenntartása lehetővé tette, hogy a
vidékfejlesztési időközi kifizetésekre rögtön a kapcsolódó program elfogadása után sor
kerülhessen.

29

54 Az ERFA, az ESZA, a Kohéziós Alap és az ETHA esetében az időközi kifizetések a

visszatéríthető teljes összeg 90%-ára korlátozódnak. A fennmaradó 10% rövid ideig –
mindaddig, amíg az elszámolások éves vizsgálata és elfogadása után kifizetésre nem
kerül – a fennálló kötelezettségvállalásokat gyarapítja.

55 Bár ez a megoldás javíthatja a kontrollrendszert és csökkentheti a hibaszintet,

bizonyos esetekben további késedelmekhez vezethet, mivel a tagállami hatóságok
adott esetben elhalaszthatják a költségnyilatkozatok benyújtását mindaddig, amíg meg
nem bizonyosodnak azok jogszerűségéről és szabályszerűségéről.
Teljesítménytartalék

56 A 2014–2020-as TPK kapcsán bevezetett újítások egyike a teljesítménymérési

keret létrehozása, amely előírja a tagállamok számára, hogy az esb-alapokból
finanszírozott programok többsége esetében az uniós finanszírozás egy részét ún.
teljesítménytartalék formájában különítsék el. A teljesítménytartalék a „Beruházás a
növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés címén az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és
a Kohéziós Alaphoz rendelt források (mintegy 20 milliárd euró), az EMVA-támogatások
és az ETHA-rendelet szerint megosztott irányítás keretében finanszírozott intézkedések
6%-át 38 teszi ki. Ezek a tartalékalapok a programok részét képezik és évente
automatikusan lekötik őket, így növelik a fennálló kötelezettségvállalások összegét, de
felhasználásuk a Bizottság 2019. évi teljesítmény-felülvizsgálatának eredményétől függ.
Ezek az összegek nem tartoznak a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására
vonatkozó eljárás hatálya alá, így a TPK végső elszámolhatósági határidejéig
felhasználhatók, illetve megmaradnak a fennálló kötelezettségvállalások között. A
teljesítménytartalék teljes összege 2017 végéig mintegy 14 milliárd euró volt, és azt
2017 végén beleszámították a fennálló kötelezettségvállalások összegébe.
Az előfinanszírozás hatása

57 A 2014–2020-as TPK szabályai előírják, hogy a Bizottságnak az esb-alapok

operatív programjainak elfogadása után ki kell fizetnie egy kezdeti előfinanszírozási
összeget 39. A fel nem használt kezdeti előfinanszírozást csak a program lezárásakor
számolják el teljes mértékben.

38

Lásd: 15/2017. sz. különjelentésünk 101. bekezdése.

39

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 134. cikkének (1) bekezdése szerint ez a teljes
lekötött összeg 1–1,5%-át teszi ki, és azt 2014 és 2016 között éves részletekben fizetik ki.
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58 2016-tól 2023-ig az ERFA, az ESZA, a KA és az ETHA esetében a szabályok úgy

rendelkeznek, hogy a Bizottságnak az előirányzott források 2–3%-ának megfelelő éves
kiegészítő előfinanszírozást is ki kell fizetnie. 40

59 Az előfinanszírozás csökkenti a fennálló kötelezettségvállalások összegét és

gyakorlatilag megvédi ezt az összeget a kötelezettségvállalás automatikus
visszavonásától. Ezért minél magasabb a kifizetett előfinanszírozás összege, annál
alacsonyabb összeg vonható vissza az „n+3” szabály alkalmazásával. 2014 és 2017
között összesen 34 milliárd euró (kezdeti és éves) előfinanszírozás kifizetésére került
sor.

60 A Bizottság az operatív program elfogadott éves elszámolásainak vizsgálatával

határozza meg, hogy a vonatkozó elszámolási időszak alatt mennyi éves
előfinanszírozás tekintetében nem nyújtottak be időközi kifizetés iránti kérelmet. Az
érintett összegeket visszafizetteti, így azok címzett bevételként újra rendelkezésre
állnak és új kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok létrehozását teszik
lehetővé ugyanazon kiadási célokra. Az új kötelezettségvállalási előirányzatok a
program lezárásáig használhatók fel 41, de az új kifizetési előirányzatokat csak a
következő év végéig lehet felhasználni. Az előirányzott összegek növelik a fennálló
kötelezettségvállalásokat, és nem tartoznak a kötelezettségvállalás automatikus
visszavonásának hatálya alá. 2017-ben, az elszámolások éves elfogadásának első
évében 6,5 milliárd euró összegű előfinanszírozás visszafizettetésére került sor. Ennek
100%-át ismét lekötötték, és 84%-át ki is fizették. Ezek az összegek a következő
években megnőhetnek. Megjegyezzük, hogy a Bizottság a 2021 és 2023 közötti időszak
tekintetében javasolta az előfinanszírozás csökkentését 42.

40

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 134. cikkének (2) bekezdése.

41

A költségvetési rendelet (a 2018/1046/EU, Euratom rendelet) 12. cikke (4) bekezdésének b)
pontja: „[...] az előfinanszírozási kifizetések visszafizetéséből keletkező azon
kötelezettségvállalási előirányzatok, amelyek december 31-én rendelkezésre állnak,
átvihetők a program lezárásáig, és szükség esetén felhasználhatók, feltéve, hogy más
kötelezettségvállalási előirányzatok már nem állnak rendelkezésre.”

42

A Bizottság az utolsó három év (2021–2023) tekintetében az esedékes éves előfinanszírozás
3%-ról 1%-ra történő csökkentését javasolta. Lásd: Javaslat: Az Európai Parlament és a
Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves
előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról, COM(2018) 614.
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A TPK kiigazításai

61 A TPK-rendelet 19. cikke értelmében a 2014-ben a programok késedelmes

elfogadása miatt fel nem használt, 20,7 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási
előirányzatokat főként 2015-re (az EMVA esetében részben 2016-ra) csoportosították
át. Ez jelentősen megnövelte a 2015. évi kötelezettségvállalásokat, és hasonló
mértékben csökkentette a 2014. évi kötelezettségvállalásokat (4. táblázat). Míg a TPKn belül változatlan maradt a kötelezettségvállalások átfogó szintje, az érintett
összegekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás visszavonásának határideje eltolódott
2017-ről 2018-ra.

4. táblázat. A 2014. évi fel nem használt előirányzatok átcsoportosítása
(millió euró)
2014
TPK 1b.
alfejezet

-

TPK 2. fejezet

-

2015

11 216

11 173

9446

5093

2016

2017
43

4353

Forrás: A Tanács 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom rendelete.

62 A TPK-rendelet43 7. cikkével összhangban a Bizottság 2017-ben felülvizsgálta a

tagállamok számára a kohéziós politika „Beruházás a munkahelyteremtésbe és a
növekedésbe” célkitűzésére elkülönített összegeket. E felülvizsgálat alapján a 2017–
2020-as időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok felső határát 4,6
milliárd euróval, a kifizetési előirányzatokét (folyó áron) 1,4 milliárd euróval
megnövelték. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2020-ra történő
meghosszabbítását követően (folyó áron) további 1,2 milliárd eurót különítettek el az
1b. alfejezetre. Ez 2017-től még tovább növelte a kötelezettségvállalási és a kifizetési
előirányzatok közötti szakadékot.
Kifizetési előrejelzések

63 A szabályok44 értelmében a tagállamoknak minden év január 31-ig és július 31-ig
előrejelzést kell küldeniük a Bizottságnak az adott pénzügyi évben és a következő
pénzügyi évben benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek összegéről. Miután a

43

A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU rendelete.

44

A Kohéziós Alapra és a strukturális alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló
rendelet 112. cikkének (3) bekezdése.
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számadatokat saját modelljéhez igazítja 45, a Bizottság ezen előrejelzések alapján végzi
el a kifizetési előirányzatok szükséges összegének meghatározását és tesz javaslatot a
költségvetés e szerinti módosítására.

64 A Bizottság 2017-ben 25%-os korrekciót alkalmazott a tagállamok júliusi

előrejelzéseire, és az esb-alapok kifizetési előirányzatainak 5,9 milliárd euróval történő
csökkentését javasolta. Az év végéig benyújtott kifizetési kérelmek tényleges összege
valamivel (0,3 milliárd euróval) alacsonyabban alakult a Bizottság becslésénél.

65 Bár a tagállamok előrejelzéseinek pontossága egyre javul (2016-ban 52%, 2017-

ben 80% 46), továbbra is jelentős a különbség az előrejelzett és a ténylegesen
visszaigényelt összegek között. Következésképpen a fennálló kötelezettségvállalások
nem csökkentek a várt mértékben.
Megosztott irányítású pénzügyi eszközök

66 Az uniós költségvetési források új eszközök – például pénzügyi eszközök – útján is
felhasználhatók. Bár a költségvetésből az ilyen eszközökbe befizetett összegek
csökkentik a fennálló kötelezettségvállalásokat, azokat nem fizetik ki azonnal a végső
kedvezményezetteknek. Így tehát az eszköz szintjén is fennálló kötelezettségvállalások
keletkeznek, ezek azonban nem tartoznak a kötelezettségvállalás automatikus
visszavonására vonatkozó szabály hatálya alá 47.

67 2017 végéig az esb-alapokból 14,2 milliárd eurót kötöttek le különböző pénzügyi
eszközökbe, és 4,4 milliárd euró került folyósításra. Ez utóbbi összegből 1,5 milliárd
eurót fizettek ki a végső kedvezményezetteknek 48. 19/2016. sz. különjelentésünkben
megjegyeztük, hogy a pénzügyi eszközök jelentős része túlméretezett a piaci

45

A Bizottság több más elemet is figyelembe vesz, például a projektkiválasztás helyszíni
alakulását, a végrehajtás terén megfigyelt tendenciákat és a kötelezettségvállalások
automatikus visszavonásával kapcsolatos kockázat célértékeit.

46

A tagállamok által a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján becsült igények százalékában
kifejezve. Az európai strukturális és beruházási alapok 2017-es költségvetési végrehajtásáról
szóló bizottsági elemzés alapján.

47

Lásd: 2/2012. sz. különjelentésünk 54–57. bekezdése.

48

Az esb-alapokhoz tartozó pénzügyi eszközök – A 2014–2020-as programozási időszakra
vonatkozó pénzügyi eszközök finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladásra
vonatkozó adatok összefoglalása – 2017. december 31-i helyzet.
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igényekhez képest. Megállapításunk szerint ennek egyik oka az volt, hogy a tagállamok
így akarták megkerülni az „n+2” szabályt 49.
Vidékfejlesztés

68 Az EMVA a többi esb-alaptól némileg eltérő pénzügyi szabályokat követ. A kezdeti

előfinanszírozásra vonatkozó rendelkezések, a visszavont kötelezettségvállalásokra
vonatkozó „n+3” szabály és a 6%-os teljesítménytartalék erre az alapra is vonatkozik,
de nincsen jelentős különbség az előző időszakhoz képest. A tagállamok az előirányzott
összegek mintegy felét programozzák úgynevezett „éves intézkedésekre”, amelyek
esetében a kötelezettségvállalásokat követő egy éven belül teljesítik a kifizetéseket. A
fennmaradó összeget az 1b. alfejezet alatt az esb-alapokból finanszírozott
intézkedésekhez hasonló „beruházási intézkedésekre” fordítják.

69 Mivel a folyamat nem változott a korábbi TPK-hoz képest, az EMVA esetében a

programhatóságok kijelölésében nem volt tapasztalható ugyanaz a késedelem, mint a
többi esb-alap esetében. Ennélfogva a program kevesebb késéssel indult, és az is
főként a jogszabályi keret késői elfogadásának volt betudható. Ennek ellenére
elvégezték a 2014. évi kötelezettségvállalási előirányzatok átprogramozását (61.
bekezdés).

Fennálló kötelezettségvállalások a többi költségvetési területen
Külső fellépések

70 A külső fellépések (4. fejezet – Globális Európa) terén a kötelezettségvállalási

eljárás más ciklust követ, mint az esb-alapok esetében. E fejezet esetében a fennálló
kötelezettségvállalások 2,7 kötelezettségvállalási évet képviselnek 50, ami tükrözi a
lekötéstől a kifizetésig terjedő folyamat időigényességét. A kötelezettségvállalás
lekötése rendszerint két lépésben történik: először globális kötelezettségvállalásra
kerül sor, amelyet egyedi kötelezettségvállalások követnek 51. Példának okáért ha egy
programra az „n.” évben tesznek globális kötelezettségvállalást, azt az „n+1.” évben
49

Lásd: 19/2016. sz. különjelentésünk 150. bekezdése.

50

Ez a mutató az e fejezethez tartozó programok némelyike esetében még magasabb: az
előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz esetében 3,3, az európai szomszédsági és
partnerségi eszköz esetében pedig 3,1.

51

A kötelezettségvállalás akkor „egyedi”, ha a kedvezményezett és a kiadás összege ismert.
Ha ezen elemek legalább egyike ismeretlen, a kötelezettségvállalás „globális”.

34
formalizálják az érintett harmadik országgal, majd az „n+4.” évvel bezárólag kötik meg
az egyedi kötelezettségvállalások alapját képező szerződéseket. A projekteket és
programokat lezárják, és miután az összes szerződéses kötelezettség teljesült és sor
került a kapcsolódó kifizetésekre és visszafizettetésekre, minden fel nem használt
forrás visszavonásra kerül.

71 A TPK elején a 4. fejezet esetében a fennálló kötelezettségvállalások nagy része

globális kötelezettségvállalásokból áll. Amint ezeket egyedi kötelezettségvállalások
révén végrehajtják, folyamatosan csökken a fennálló kötelezettségvállalásokon belüli
részarányuk. 2017 végén a 4. fejezet alatti fennálló kötelezettségvállalásokon belül 8,3
milliárd eurót tettek ki a globális kötelezettségvállalások 52 (a 4. fejezet esetében ez a
fennálló kötelezettségvállalások 32%-át jelentette, a maradékot egyedi
kötelezettségvállalások tették ki).

72 A DG NEAR és a DG DEVCO (a 4. fejezet alá tartozó kiadások többségét végrehajtó

bizottsági főigazgatóságok) éves tevékenységi jelentései fő teljesítménymutatókat is
meghatároznak a fennálló kötelezettségvállalások összegére vonatkozóan. A 4. fő
teljesítménymutatóhoz („a fennálló kötelezettségvállalások felhasználási időszaka”) 53
tartozó éves célérték: „4 évnél rövidebb”. A 2017. évi tényleges adat a DG NEAR
esetében 4,24 év volt 54 (2016-ban 4,15 év), a DG DEVCO esetében pedig 3,7 év (2016ban 3,88 év).

Egyéb programok

73 Az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) alatti

kiadások a 4. fejezethez hasonló mintát követnek, amennyiben a (pl. pályázati
felhívásokon alapuló) globális kötelezettségvállalásokat (a támogatási megállapodás
aláírásakor) egyedi kötelezettségvállalások követik. Az 1a. alfejezet különféle

52

2017 végén a globális kötelezettségvállalásokból származó fennálló kötelezettségvállalások
teljes összege a TPK valamennyi fejezete tekintetében 17 milliárd euró volt (az összes
kötelezettségvállalás 6,4%-a).

53

Kiszámítása úgy történik, hogy az év végén fennálló kötelezettségvállalásokat elosztják az
adott évben teljesített kifizetések értékével.

54

A DG NEAR a következőképpen magyarázta, hogy a mutató meghaladja a célértéket:
„Tizenkét küldöttség nem felelt meg e fő teljesítménymutató referenciaértékének. Ezt az év
során lekötött nagy pénzügyi összegek és a jelentési év során teljesített kifizetések alacsony
szintje együttesen eredményezték.”
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programokat tartalmaz, amelyek eltérő jellemzői – például a program időtartama és
végrehajtási módja (főként közvetlen és közvetett irányítás) – befolyásolja a fennálló
kötelezettségvállalásokat.

74 A Horizont 2020 esetében például, amely az előirányzott költségvetésnek55

megfelelően a legnagyobb mértékben járul hozzá az e fejezet alatti fennálló
kötelezettségvállalásokhoz, a szerződések aláírását előfinanszírozás kifizetése követi
(általában 10–30%). Az átlagosan körülbelül két vagy három év időtartamú szerződések
időközi kifizetésekhez és a záráskor egy végső kifizetéshez vezetnek.

75 A 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) keretében elkülönített források nagy

részét a tagállamokkal megosztott irányítás keretében hajtják végre a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) révén. Ezek az esbalapokhoz hasonló szabályokat követnek. A tagállamok többéves terveket nyújtanak
be, majd ezek jóváhagyását követően az összegeket a finanszírozási tervvel
összhangban évente lekötik. Az automatikus visszavonásra az „n+2” szabály
alkalmazandó. Az AMIF jogszabályi keretének késedelmes elfogadása 56 miatt a
tagállamoknak kevés idő állt rendelkezésre többéves terveik elkészítésére és
benyújtására, ami késleltette a kötelezettségvállalások teljesítését. Az elmúlt években
felgyorsult a végrehajtás, és 2017 végén a terület fennálló kötelezettségvállalásainak
90%-a 2016-ból és 2017-ből származott.

„Potenciálisan rendellenes” fennálló kötelezettségvállalások

76 A Bizottság évente elvégzi a „potenciálisan rendellenes fennálló

kötelezettségvállalások” (PAR) elemzését. Fő célja ezzel az indokolatlan fennálló
kötelezettségvállalások, vagyis az elszámolásokban szereplő olyan
kötelezettségvállalások azonosítása, amelyek esetében potenciálisan hiányoznak a
további kifizetések alapját képező jogi, illetve tényszerű indokok. Az elemzés azokra a
kötelezettségvállalásokra terjed ki, amelyek legalább öt éve szerepelnek az
elszámolásokban, illetve amelyek kapcsán az elmúlt két évben nem történt kifizetés.
Elvben minden ilyen „rendellenes” kötelezettségvállalást vissza kell vonni. Az elemzést

55

A 2014–2020-as TPK 1a. alfejezetéhez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok több
mint 60%-a.

56

INFO(2017) 60 – Active monitoring and forecast of budget implementation - summer
information note (A költségvetés végrehajtásának aktív nyomon követése és előrejelzése –
nyári tájékoztató feljegyzés).
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az érintett kötelezettségvállalásokat irányító bizottsági szervezeti egységek végzik el
eseti alapon.

77 A Bizottság a költségvetés-tervezetről szóló munkadokumentumának V. részében

(A költségvetés végrehajtása és a címzett bevételek) ismerteti az elemzés eredményeit.

78 A 2010 és 2017 közötti években a potenciálisan rendellenes fennálló

kötelezettségvállalásként azonosított összeg átlagosan az adott évi fennálló
kötelezettségvállalások 2,1%-ának felelt meg. Ennek az összegnek egy kis hányada (a
2017. év végi fennálló kötelezettségvállalások 0,15%-a) minősült rendellenesnek és
került egy későbbi szakaszban visszavonásra.

5. táblázat. A PAR-elemzés eredményei (milliárd euró)
Év

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RAL
összesen

194,4

207,4

217,8

222,4

189,6

217,7

238,8

267,3

PAR
összesen

1,9

2,4

9,4

5,2

4,1

2,8

3,0

8,5

% PAR/RAL

1,0%

1,1%

4,3%

2,4%

2,2%

1,3%

1,2%

3,2%

Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési tervezethez kapcsolódó munkadokumentumok alapján.
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A tagállamok összevetése
79 Mivel az esb-alapokra vonatkozó fennálló kötelezettségvállalásokat megosztott

irányítás keretében hajtják végre, azok a tagállamok szintjén is elemezhetők. Az esbalapok teljes fennálló kötelezettségvállalásaiból (189,9 milliárd euró) 2017 végén 178,2
milliárd euró (94%) a 2014–2020-es időszakban, 11,7 milliárd euró (6%) pedig a 2007–
2013-as időszakban tett kötelezettségvállalásokból származott. A 11. ábra
tagállamonkénti bontásban is bemutatja ezt az adatot.

11. ábra. Az esb-alapok fennálló kötelezettségvállalásai tagállamonként
és keletkezési időszakonkénti bontásban (milliárd euró)
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HÁ = határokon átnyúló program.

Forrás: Európai Számvevőszék, az európai strukturális és beruházási alapok költségvetési
végrehajtásáról szóló bizottsági elemzésekből származó információk alapján.

80 A 2017-ben legtöbb fennálló kötelezettségvállalást felmutató három tagállam

rendelkezett a legmagasabb szintű kötelezettségvállalási előirányzattal is a többéves
pénzügyi keretben. E három ország Lengyelország, Olaszország és Spanyolország volt
(fennálló kötelezettségvállalásaik összege 34,6, 22,3, illetve 19,2 milliárd euró),
amelyek 2017 végén együttesen az esb-alapok 2017. évi fennálló
kötelezettségvállalásainak 40%-át adták.

81 Relatív értékben a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret előirányzataihoz

viszonyítva legnagyobb arányú fennálló kötelezettségvállalással Ciprus (48%),
Olaszország (46%) és Málta (44%) rendelkezett. Ugyanez az arány Finnország, Ausztria
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és Írország esetében volt a legalacsonyabb, ahol a fennálló kötelezettségvállalások az
összes előirányzat 19%-át, 26%-át, illetve 27%-át tették ki 57.

82 2017 (a többéves pénzügyi keret negyedik éve) végére az esb-alapok ezen

időszakra megállapított költségvetésének 16,4%-át hajtották végre (5,3%
előfinanszírozás és 11,1% időközi kifizetés). A 2007–2013-as időszak negyedik évében a
végrehajtási arány magasabb, 22,1%-os szintet ért el (8,7% előfinanszírozás és 13,4%
időközi kifizetés). A 12. ábra az egyes tagállamok szintjén összesítve mutatja be a 2017
végéig elért végrehajtási állapotot. Részletesebb adatokat erről a II. melléklet közöl.

12. ábra. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó előirányzatok tagállamok
általi végrehajtásának helyzete 2017 végén (kumulatív adat)
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Forrás: A Bizottság elemzése az európai strukturális és beruházási alapok 2017. évi költségvetési
végrehajtásáról.

83 Ha a tagállamok nagyjából hasonló ütemben hajtanák végre a programokat,

fennálló kötelezettségvállalásaik részarányának arányosnak kellene lennie a teljes
kötelezettségvállalási előirányzataik részarányával. Ez azonban nincs így, mivel a
tagállamok különböző sebességgel használják fel a finanszírozást. A 2014–2020-as TPK
esetében 2017 végén Finnország, Ausztria és Írország rendelkezett a legmagasabb
felhasználási aránnyal (mindegyiké meghaladta a 25%-ot), a legalacsonyabban pedig
Olaszország, Horvátország, Málta és Spanyolország esetében alakult ez az érték

57

A Bizottság elemzése az európai strukturális és beruházási alapok 2017. évi költségvetési
végrehajtásáról.
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(egyikben sem érte el a 12%-ot) 58. Az alacsony felhasználási arány okait 2017. évi éves
jelentésünkben 59 és egy közelmúltbeli különjelentésünkben 60 elemeztük. A
késedelmek elsősorban az előző TPK kései lezárásának, a jogi aktusok késedelmes
elfogadásának, valamint a 2014–2020-as TPK-val bevezetett jelentős változtatásokhoz
való alkalmazkodással és e változtatások végrehajtásával kapcsolatos nehézségeknek
tulajdoníthatók. Rámutattunk arra is, hogy a tagállamoknak nehézséget okozhat kellő
számú minőségi projekt kiválasztása rövid időn belül 61.

84 A 13. ábra a több mint egy évig fennálló kötelezettségvállalások években

kifejezett időtartamában mutatja be a különböző végrehajtási arányokat. 2017-ben a
fennálló kötelezettségvállalások időtartama a legtöbb tagállam esetében két és három
év között alakult, ahogy az „n+3” szabály alapján várható is volt.

58

A Bizottság elemzése az európai strukturális és beruházási alapok 2017. évi költségvetési
végrehajtásáról.

59

A Számvevőszék 2017. évi éves jelentése, 2. fejezet.

60

A Számvevőszék 17/2018. sz. különjelentése: „A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as
programok utolsó éveiben tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását
illetően, de nem az eredmények elérése állt a középpontban”.

61

Lásd: 2017. évi éves jelentésünk 2.17. bekezdése.
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13. ábra. A fennálló kötelezettségvállalások és az átlagos éves
kötelezettségvállalások aránya
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Forrás: Európai Számvevőszék, az európai strukturális és beruházási alapok 2017-es költségvetési
végrehajtásáról szóló bizottsági elemzésből származó információk alapján.

85 A 2007–2013-as időszakra vonatkozó visszavonások összesen 4,4 milliárd eurót

tettek ki, ami 1,6 milliárd euró automatikus visszavonásból és 2,8 milliárd euró
lezáráskor végrehajtott visszavonásból tevődött össze. Ezek a visszavonások csökkentik
a fennálló kötelezettségvállalások összegét, ugyanakkor a mögöttes összegeket már
nem lehet felhasználni, így azok elvesznek az érintett tagállamok és az uniós
költségvetés számára 62. A 2021–2027-as TPK-ra irányuló javaslatában a Bizottság
„uniós tartalék” létrehozását javasolta. Ezt az alapot a lekötött, de végül fel nem
használt forrásokból, valamint az előző pénzügyi év kötelezettségvállalásaira vonatkozó
felső határ alatt hagyott mozgástérből finanszíroznák 63. A 14. ábra bemutatja a 4,4
milliárd eurónak a 15 érintett tagállam közötti megoszlását; a legnagyobb arányban
Románia járult hozzá az összeghez.

62

Ellentétben a fel nem használt kifizetési előirányzatokkal, amelyeket többletként
könyvelnek le az uniós költségvetésben, és ennek megfelelő mértékben csökkentik a
következő évi uniós költségvetéshez fizetendő tagállami hozzájárulások összegét.

63

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „Modern költségvetés a
polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret”, COM(2018) 321.
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14. ábra. Kumulatív visszavonások a 2007–2013-as TPK-ban az összes
előirányzat százalékában és abszolút értékben
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság jelentéseiből származó adatok alapján.
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Következtetések és további lépések
86 A fennálló kötelezettségvállalások alakulását meghatározó, e dokumentumban

általunk megvizsgált tényezők közül a Bizottság is többet bemutatott a 2000–2006-os
TPK fennálló kötelezettségvállalásairól készített 2002. évi elemzésében 64. Közöttük volt
például a két többéves pénzügyi keret átfedése, a kötelezettségvállalás automatikus
visszavonására vonatkozó szabály hatása és a programok késedelmes megkezdése. A
fennálló kötelezettségvállalások jelenlegi rekordszintjének eléréséhez emellett
bizonyos újabb tényezők is hozzájárultak, köztük a 2014–2020-as TPK során az esbalapokra vonatkozó követelmények. Saját becsléseink 65 és a Bizottság előrejelzései
alapján úgy tűnik, hogy ez az összeg a jövőben is egyre emelkedni fog.

A történelem ismétli önmagát

87

2000-ben már sor került egy, a 2014. évihez hasonló átprogramozási gyakorlatra,
amely során 2000-ről 2001-re csoportosítottak át kötelezettségvállalásokat. Amint
láttuk (30. bekezdés), a 2007–2013-as TPK kezdetét is késedelmek jellemezték.

88 2004-ben a 2000–2006-os programokra vonatkozó fennálló

kötelezettségvállalások szintje 3,7 milliárd euróval volt magasabb a Bizottság által
2002-ben előrejelzettnél. Az 1994–1999-es programok fennálló költségvetési
kötelezettségvállalásai 3,3 milliárd eurót tettek ki, holott a Bizottság 2002. évi
elemzése arra számított, hogy azokból 2004-re már semmi nem marad fenn 66. Az
előrejelzések tehát folyamatosan alábecsülték a fennálló kötelezettségvállalások
szintjét.

64

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: „Evolution of the budget
execution of the Structural funds, in particular outstanding commitments (RAL)” (A
strukturális alapok költségvetése végrehajtásának alakulása, különös tekintettel a fennálló
kötelezettségvállalásokra (RAL)), COM(2002) 528.

65

Lásd: 2017. évi éves jelentésünk 2.7. bekezdése.

66

Lásd: 2004. évi éves jelentésünk 2.20. bekezdése.
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89 A 2007–2013-as TPK-ról született 2006. májusi megállapodás azon a feltevésen

alapult, hogy a fennálló kötelezettségvállalások összege 2013 végén 180 milliárd eurót
fog kitenni 67. A tényleges összeg ehhez képest 222 milliárd euró volt.

90 A 2014–2020-as programokra vonatkozó kifizetési előrejelzések alapjául az előző

két TPK (2000–2006 és a 2007–2013-as időszak első évei) historikus adatai szolgáltak. A
Bizottság azt feltételezte, hogy a 2007-ben és 2008-ban tapasztalt késedelmek nem
ismétlődnek meg, és az új programok hamarabb megkezdődnek68. Ez a feltételezés
helytelennek bizonyult, sőt a késedelem még nagyobb lett, mint az előző időszakban.

91 2013-ban, a jelenlegi TPK elfogadásakor az előrejelzések több mint 260 milliárd

euró összegű fennálló kötelezettségvállalással számoltak 2020 végére 69. Főként az esbalapok végrehajtásának a vártnál lassabb megkezdése miatt a tényleges számadat
lényegesen magasabb lesz az előrejelzettnél. A Bizottság 2018. évi előrejelzése 70 2020
végére 295 milliárd euró, 2023 végére pedig 314 milliárd euró összegű fennálló
kötelezettségvállalásra számít 71.

92 A Bizottság arról számolt be, hogy rendkívül nehéznek bizonyult a 2014–2020-as
TPK kifizetései alakulásának pontos előrejelzése, különösen az esb-alapok
tekintetében. A jelentés szerint a végrehajtás ütemének (±)1%-os változása (±)4
milliárd euró változást eredményez a kifizetési igények tekintetében 72.

67

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága: „Working document on outstanding
commitments (RAL) and the payments issue” (Munkadokumentum a fennálló
kötelezettségvállalásokról (RAL) és a kifizetésekkel kapcsolatos problémáról).

68

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata – Eredményközpontú uniós
költségvetés” című bizottsági közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum
(SWD(2016) 299 final).

69

2019. évi költségvetés-tervezet – a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó bizottsági
kimutatás.

70

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós költségvetés
jövőbeli pénzbeáramlásainak és -kiáramlásainak a 2019 és 2023 közötti időszakra vonatkozó
hosszú távú előrejelzéséről. COM(2018) 687, 2018.10.10.

71

Feltételezve, hogy a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok a Bizottság
javaslatának megfelelően elfogadásra kerülnek.

72

A Bizottság középtávú kifizetési előrejelzése, 2017. október 16.
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93 Bár a fennálló kötelezettségvállalások és a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos

jövőbeli igények előrejelzése összetett feladat, kulcsfontosságú részét képezi a jövőbeli
költségvetések előkészítésének, és elengedhetetlen ahhoz, hogy el lehessen kerülni a
túlzott kifizetési hátralékok felhalmozódását. Miután újra és újra javasoltuk a
Bizottságnak, hogy készítsen hosszú távú kifizetési előrejelzéseket 73, üdvözöljük, hogy
a 2018. évi költségvetési rendelet előírja a Bizottság számára, hogy az elkövetkező öt
évre nézve éves hosszú távú előrejelzést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jövőbeni pénzbeáramlásokra és -kiáramlásokra vonatkozóan 74.

A jövőbeni költségvetéseket fenyegető kockázatok

94 A Bizottság szerint „a programozási időszak harmadik évében az esb-alapok

fennálló kötelezettségvállalásai szintjének emelkedése az ezen alapokra vonatkozóan
korábban megfigyelt végrehajtás szokásos ciklusának része. A 2014–2020-as
időszakban az éves kötelezettségvállalási előirányzatok egyenletessége, az „n+3”
szabály bevezetése és a lassú végrehajtás a fennálló kötelezettségvállalások jelentős
emelkedését eredményezte.” 75 Mi azonban úgy véljük, hogy a fennálló
kötelezettségvállalások jelenlegi magas szintje a következő kockázatokat vetheti fel az
uniós költségvetésre nézve.
Elégtelen mértékű kifizetési előirányzat a 2014–2020-as TPK utolsó éveiben

95 Éves jelentéseinkben már megjegyeztük, hogy a fennálló kötelezettségvállalások

magas szintje növeli a túlzott kifizetési hátralék kockázatát (amint az a 2013–2015-ös
időszakban is történt), mivel a követelések száma a 2014–2020-as TPK utolsó éveiben
várhatóan jelentősen emelkedni fog76.

73

Lásd: 1/2017. sz. véleményünk (110–112. bekezdés), 2017. évi éves jelentésünk (2.49.
bekezdés), 2015. évi éves jelentésünk (2.10. bekezdés) és 2014. évi éves jelentésünk (2.22.
bekezdés).

74

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 247. cikkének (1) bekezdése.

75

A 2016. évi éves jelentésünk 2.14. bekezdésére adott válasz.

76

Lásd: 2017. évi éves jelentésünk 2.47. bekezdése.
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96 Ez a kockázat egy speciális eszköz, a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalék
segítségével csökkenthető , amely lehetővé teszi az el nem költött tartalékok
következő évekre történő átvitelét 77.

97 A Bizottság szerint78 2017 végén nem állt fenn túlzott kifizetési hátralék. 2017

végén azonban a hátralék összege 2,3 milliárd euró volt, amely főként olyan, a 2014–
2020-as programokhoz kapcsolódó követelésekből állt, amelyek túl későn érkeztek be
ahhoz, hogy még abban az évben ki lehessen fizetni őket. Ez a hátralék a program
végrehajtásának előrehaladtával várhatóan tovább fog növekedni az elkövetkező
években.
Elégtelen mértékű kifizetési előirányzat a következő TPK-ban

98 A korábbi időszakokhoz hasonlóan a 2014–2020-as TPK programjainak

végrehajtásában tapasztalt késedelmek miatt az e programokhoz tartozó kifizetési
előirányzatok az első négy évben nagyon alacsonyak voltak. A korábbi TPK-któl
eltérően azonban 2014-ben és 2015-ben az éves kifizetési előirányzatokat szinte
maradéktalanul felhasználták a 2007–2013-as TPK fennálló kötelezettségvállalásainak
kifizetésére 79. A késedelmes végrehajtás ilyenformán költségvetési szempontból
kedvező hatással is járt, és segített a kifizetésekre nehezedő nyomás csökkentésében.
Ha azonban nem lett volna ilyen késedelem, a kifizetési igények eleve jóval
magasabbak lettek volna e TPK első éveiben. Fennáll a kockázat, hogy a 2011–2015-ös
időszakhoz hasonlóan a következő TPK-ra sem fog rendelkezésre állni elegendő
kifizetési előirányzat 80 (38. bekezdés).

99 A Bizottság erről a problémáról említést is tett a hosszú távú előrejelzésében81.

Kijelentette, hogy a 2019–2020-as időszakra jóváhagyott és a 2021–2023-as időszakra

77

Lásd: 2017. évi éves jelentésünk 2.9–2.12. bekezdése.

78

Európai Bizottság: „Active Monitoring and Forecast of Budget Implementation – 2017
Information Note” (A költségvetés végrehajtásának aktív nyomon követése és előrejelzése –
2017. évi tájékoztató feljegyzés), 2018. március 16.

79

2014-ben valójában a kifizetésekre vonatkozó rendkívüli tartalékot egy olyan vészhelyzeti
intézkedésre használták fel, amely egyes kifizetési előirányzatokat előbbre hozott az adott
év szükségleteinek fedezésére.

80

Lásd: 2016. évi éves jelentésünk 2.36–2.37. bekezdése.

81

Az uniós költségvetés jövőbeli pénzbeáramlásainak és -kiáramlásainak a 2019 és 2023
közötti időszakra vonatkozó hosszú távú előrejelzése, COM(2018) 687.
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javasolt kifizetési felső határok összhangban vannak a 2014–2020-as programok
várható szükségleteivel, és nem akadályozzák a 2021–2027-es programok
zökkenőmentes bevezetését. Az esb-alapok végrehajtásának további késedelme
azonban nyomás alá helyezheti a 2021–2023-as időszak kifizetési felső határait, és
alkalmatlanná teheti azokat az új kiadási programok fedezésére.

100 A Bizottságnak és a költségvetési hatóságoknak ezt a kockázatot a saját

forrásokról szóló tanácsi határozattal 82 összhangban kell kezelniük, amelynek
értelmében korrekt egyensúlyt kell fenntartani a kötelezettségvállalási és kifizetési
előirányzatok között. 2016. és 2017. évi éves jelentéseinkben e kérdés kapcsán is
tettünk ajánlásokat. 2016. évi éves jelentésünkben azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy
az új TPK-ban a kifizetési előirányzatok előrejelzésekor a fennálló
kötelezettségvállalások növekedésének figyelembevételével segítse elő, hogy
megfelelő egyensúly álljon fenn a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok
között 83. 2017. évi éves jelentésünkben azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy –
tekintettel arra, hogy mind a jelenlegi, mind az előző TPK-ban igen magas lett a
fennálló kötelezettségvállalások szintje – a 2020 utáni TPK-ról folytatott vita keretében
kérje fel az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy vezessenek be mechanizmusokat
a kifizetési hátralékok felhalmozódásával kapcsolatos kockázat jobb kezelésére 84.
Az uniós költségvetés fokozott kitettsége

101 A fennálló kötelezettségvállalásokon kívül az Unió több jelentős, hosszú lejáratú
kötelezettséggel, garanciával és jogi kötelezettséggel is rendelkezik 85. Ide tartoznak
többek között a munkavállalói nyugdíjak, a hitelgaranciák és a pénzügyi eszközök. A
nagyösszegű fennálló kötelezettségvállalás növeli az Unió tartozásait, és ezáltal növeli
költségvetésének pénzügyi kitettségét.

Hogyan csökkenthető a fennálló kötelezettségvállalások
összege?

102 Annak elkerülése érdekében, hogy a jelenlegi TPK vége felé ne álljon
rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat, valamint hogy a fennálló
82

A 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat.

83

Lásd: 2016. évi éves jelentésünk 1. ajánlása (2.48. bekezdés).

84

Lásd: 2017. évi éves jelentésünk 3. ajánlása (2.62. bekezdés).

85

Lásd: A Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének 2.15–2.20. bekezdése.
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kötelezettségvállalások rendellenes módon tovább tolódjanak egyik évről a másikra, az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott a következőkben 86:
o

szorosan figyelemmel követik a fennálló kötelezettségvállalások szintjét;

o

szigorúan alkalmazzák a kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó
szabályokat, különös tekintettel a kötelezettségvállalások automatikus
visszavonására vonatkozó szabályokra;

o

elemzik és megvitatják a szükséges kifizetési szintre vonatkozó bizottsági
becsléseket annak biztosítása érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja pénzügyi
kötelezettségeit a 2014–2020-as időszakban.

103 A fennálló kötelezettségvállalások szintjét lényegüknél fogva háromféleképpen
lehet csökkenteni:
o

a kifizetési előirányzatok növelésével, ha azok nem elegendőek;

o

kötelezettségvállalások visszavonásával;

o

a jövőbeli költségvetések kötelezettségvállalási előirányzatainak
csökkentésével, ami lehetővé tenné, hogy elegendő kifizetési előirányzat
álljon rendelkezésre a fennálló kötelezettségvállalások rendezésére 87.

104 A kifizetési előirányzatok növeléséről és a kötelezettségvállalási előirányzatok

csökkentéséről a költségvetési hatóságok döntenek. A kötelezettségvállalások
visszavonását szigorúan a pénzügyi szabályok határozzák meg, amelyeket a
Bizottságnak a folyamat során tiszteletben kell tartania. Bár a kötelezettségvállalások
visszavonásának volumene az elmúlt években alacsony volt, azok továbbra is fel nem
használt költségvetési forrásokat keletkeztetnek, amelyek többé nem járulnak hozzá a
szakpolitikai célkitűzések teljesítéséhez.

105 A 2014–2020-as időszakból származó fennálló kötelezettségvállalások a

várakozások szerint 2020-tól 2025-ig folyamatosan csökkenni fognak: ezen időszak
végére a fennmaradó összeg elvileg elhanyagolható lesz. A legnagyobb kihívást annak
biztosítása jelenti majd, hogy az új időszakban ne gyűljön fel még nagyobb összegű
fennálló kötelezettségvállalás. A Bizottság által a jelenlegi TPK kapcsán bevezetett vagy

86

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó, 2018. júliusi költségvetési rendelet
melléklete: Intézményközi együttműködés a költségvetési eljárás során.

87

Lásd: 2016. évi éves jelentésünk 2.36. bekezdése.
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a következő TPK-ra javasolt intézkedések némelyike (előbbire példa az éves
elszámolás, utóbbira a visszavonási szabály „n+3” évről „n+2” évre való módosítása, az
előfinanszírozás összegének csökkentése, hasonló irányítási és ellenőrzési intézkedések
fenntartása (pl. a kijelölt tagállami hatóságok átvitele a következő időszakra), nagyobb
rugalmasság a források programokon belüli és közötti átcsoportosítása terén) 88
részben orvosolhatja ezt a problémát.

106 A következő intézkedések szintén elősegíthetnék a fennálló

kötelezettségvállalások felhalmozódásának megelőzését a következő TPK során:
o

a 2021–2027-es TPK és az ahhoz kapcsolódó többéves programok időben történő
elfogadása;

o

a költségvetés elköltésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése 89;

o

a kifizetési igények megalapozott előrejelzése;

o

megfelelő egyensúly biztosítása a kötelezettségvállalási és a kifizetési
előirányzatok között.

88

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi
és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról, COM(2018) 375.

89

Lásd tájékoztatóinkat: „A kohéziós politika végrehajtásának 2020 utáni egyszerűsítése”
(2018. május), „Hozzájárulás a Horizont 2020 keretprogramot követő uniós kutatási
programok egyszerűsítéséhez” (2018. március), „A KAP jövője” (2018. március).
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Mellékletek
I. melléklet — Fennálló kötelezettségvállalások a fő programok
szerinti bontásban – 2014–2017 (millió euró)
A RAL kumulatív értéke az év végén

A TPK
alfejezete

A TPK alfejezetének címe

2014

2015

2016

a

b

c

d

e

f

2017

2017-re megszavazott 2017. évi RAL
kötelezettségvállalási időtartama
előirányzatok
(év)
g

h=f/g

1.2.11

Regionális konvergencia (kevésbé fejlett régiók)

61 866

69 135

71 813

82 421

26 122

3,2

2.0.20

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

16 550

24 643

29 641

32 742

14 366

2,3

1.2.13

Versenyképesség (fejlettebb régiók)

16 292

19 157

22 235

25 870

8 251

3,1

1.2.15

Kohéziós Alap

24 499

22 223

23 497

24 398

9 056

2,7

1.1.31

Horizont 2020

19 947

20 434

19 945

19 928

10 346

1,9

1.2.12

Átmeneti régiók

2 771

8 873

12 382

16 151

5 627

2,9

4.0.3

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)

8 605

8 613

8 286

8 646

3 168

2,7

4.0.2

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

6 693

7 371

7 345

7 663

2 440

3,1

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

5 948

5 898

6 402

6 901

2 115

3,3

1.2.6

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek (CEF) nyújtott hozzájárulás

-

1 806

3 402

4 704

1 593

3,0

1.1.82

Közlekedés

4 175

3 510

3 892

3 673

1 723

2,1

1.2.2

Európai területi együttműködés

2 102

1 880

2 217

3 514

1 940

1,8

2.0.31

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

1 549

2 170

2 595

3 218

912

3,5

1.1.10

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

-

1 357

2 460

2 654

2 661

1,0

3.0.1

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMF)

689

980

1 734

2 447

1 620

1,5

1.2.5

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő allokáció)

1 540

2 142

2 215

2 248

-

1.1.12

Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor (ITER)

2 378

2 373

2 128

1 727

323

5,3

1.1.81

Energia

485

803

1 140

1 678

700

2,4

2.0.4

Környezetvédelem és éghajlatpolitika (LIFE)

1 176

1 270

1 404

1 564

494

3,2

3.0.2

Belső Biztonsági Alap

738

982

1 191

1 421

739

1,9

1.1.11

Európai műholdas navigációs rendszerek (EGNOS és Galileo)

582

919

1 267

1 300

897

1,4

1.2.4

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD)

91

584

841

1 101

546

2,0

178 675

207 122

228 033

255 971

95 639

2,7

10 509

10 042

10 332

10 817

8 378

189 183

217 164

238 365

266 788

104 017

Főbb többéves programok összesen
Egyéb programok
Összesen

1. megjegyzés: A programok sorrendje a 2017. évi fennálló kötelezettségvállalások összegét tükrözi.
2. megjegyzés: A fennálló kötelezettségvállalások teljes összege nem tartalmazza a más
intézményekhez kapcsolódó fennálló kötelezettségvállalásokat.
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adattárából származó információk alapján.
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II. melléklet — Kumulatív kifizetési arányok és fennálló
kötelezettségvállalások 2017 végén a 2014–2020-as TPK
vonatkozásában, tagállamok szerinti bontásban
Tagállam
a

FI
AT
IE
LU
EL
PT
SE
EE
LT
CY
DK
FR
UK
HU
LV
DE
NL
RO
BG
BE
PL
CZ
SK
SI
ES
MT
HR
IT
HÁ
Összesen

A TPK-ból előirányzott
összegek (milliárd
euró)
b
3,77
4,92
3,50
0,14
21,37
26,09
3,72
4,42
8,45
0,95
1,55
27,84
16,88
25,11
5,69
27,93
1,89
31,18
9,99
2,87
86,65
23,89
15,49
3,95
42,56
0,83
10,93
44,70
9,26
466,54

Előfinanszírozás
2017 végéig
c
3,8%
3,5%
4,3%
3,8%
10,4%
5,6%
4,6%
4,9%
4,9%
6,0%
3,9%
4,7%
4,5%
5,1%
5,0%
4,5%
4,4%
5,7%
5,0%
5,3%
5,2%
5,1%
5,1%
4,8%
5,0%
5,0%
5,2%
5,1%
5,6%

5,3%

Időközi kifizetések Teljes kifizetési 2014–2020 RAL 2017
2017 végéig
arány
végén (milliárd euró)
d
e =c+d
f
33,9%
37,7%
0,7
26,7%
30,2%
1,3
30,1%
0,9
25,8%
23,6%
27,4%
0,0
14,4%
24,8%
6,5
16,5%
22,1%
8,8
22,1%
1,3
17,5%
16,3%
21,2%
1,4
2,9
15,0%
19,9%
13,3%
19,3%
0,4
19,3%
0,5
15,4%
14,3%
19,0%
10,1
13,1%
17,6%
6,4
12,2%
17,3%
9,5
12,2%
17,2%
2,1
12,5%
17,0%
10,8
12,0%
16,4%
0,7
10,4%
16,1%
11,9
15,9%
3,9
10,9%
10,4%
15,7%
1,1
10,4%
15,6%
33,2
9,6%
14,7%
9,8
9,0%
14,1%
6,2
8,9%
13,7%
1,7
6,8%
11,8%
17,5
6,3%
11,3%
0,4
5,7%
10,9%
4,7
5,5%
10,6%
20,3
2,7%
8,3%
3,1
16,4%
11,1%
178,2

1. megjegyzés: HÁ = határokon átnyúló program.
Forrás: Európai Számvevőszék, az európai strukturális és beruházási alapok 2017-es költségvetési
végrehajtásáról szóló bizottsági elemzés alapján.
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A számvevőszéki munkacsoport
A „Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben – közelebbről” című
számvevőszéki gyorsvizsgálatot az uniós finanszírozásra és igazgatásra szakosodott,
Lazaros L. Lazarou számvevőszéki tag elnökölte V. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést
Annemie Turtelboom számvevőszéki tag vezette Dennis Wernerus kabinetfőnök,
Margit Spindelegger ügyvezető és Paul Sime feladatfelelős, valamint Michael Tatianos
és Mircea-Cristian Martinesc támogatásával. A nyelvi támogatást Thomas Everett, a
titkársági támogatást Manuela Magliocca és Valérie Tempez-Erasmi biztosította.

Az uniós költségvetés fennálló kötelezettségvállalásai
több éven át tartó folyamatos növekedés után 2017
végén új, 267 milliárd eurós rekordot értek el. Ezek
többségében jövőbeli kifizetési kötelezettséget
jelentenek az uniós költségvetés számára.
Áttekintésünkben bemutatjuk, hogyan alakult a
fennálló kötelezettségvállalások összege az idők során,
és mely fő tényezők húzódnak meg e felfelé mutató
trend mögött. Ilyenek többek között a kifizetési
előirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalási
előirányzatok, a többéves pénzügyi keret lezárása és a
következő többéves pénzügyi keret elindítása közötti
átfedés, valamint az uniós finanszírozású programok
lassú végrehajtása a tagállamokban. Bemutatjuk,
milyen kockázatokat jelentenek a nagyösszegű
fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetés
számára (például a jövőbeni kifizetési igények
teljesítésének ellehetetlenítése kapcsán), és
ismertetünk néhány lehetőséget a helyzet orvoslására.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Európai Unió, 2019
Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy
reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai
Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell
engedélyt kérni.

