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Európai Számvevőszék különjelentésében foglalt észrevételekre adott válaszokat mutatja be, 

amelyeket a különjelentéssel együtt kell közzétenni.
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I. A BIZOTTSÁG VÁLASZAI RÖVIDEN 

Az Unió jelenlegi pénzügyi környezete évtizedek alatt alakult ki, központi eleme pedig az uniós 
költségvetés. Fejlődése szorosan összekapcsolódott az európai integrációs folyamattal. Az 1950-es 
években az európai közösségekkel együtt létrehozott külön költségvetéseket több lépésben 
egyesítették, míg végül a 2000-es években egyetlen költségvetéssé álltak össze. A pénzügyi 
környezet kialakulását a különböző válságokra, különösen a pénzügyi és gazdasági válságra, 
valamint a konkrét szakpolitikai igényekre, például a pénzügyi támogatásra vagy a külső 
tevékenységekkel kapcsolatos igényekre adott válaszok is befolyásolták. E változás nem csak az 
uniós pénzügyi környezetre jellemző, a tagállamok és a nemzetközi szervezetek pénzügyi környezete 
is hasonló változáson ment át. 

Az uniós pénzügyi környezet alakulása és jelenlegi felépítése jól tükrözi és tiszteletben tartja az uniós 
szerződésekben (vagy az Európai Stabilitási Mechanizmusról szóló szerződéshez hasonló különálló 
szerződésekben), valamint a másodlagos jogban – többek között a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről szóló rendeletben és a költségvetési 
rendeletben – megállapított egyértelmű szabályrendszert. E tekintetben a Számvevőszék 
megállapításainak megértéséhez elengedhetetlen pontosan körülhatárolni a Számvevőszék által e 
jelentésben figyelembe vett eszközöket. 

A Bizottság elismeri, hogy az uniós pénzügyi környezet sokféle összetevőből áll. Nem ért egyet 
azonban a Számvevőszék azon megállapításával, miszerint ez a környezet mozaikos szerkezetet 
eredményez, hiszen minden eszközt teljes mértékben a vonatkozó jogalapokat, a konkrét politikai 
célkitűzéseket, valamint a vonatkozó intézményközi eljárásokat és a szakpolitikai döntéshozatalt 
tiszteletben tartva fogadtak el. A pénzügyi környezet összetevőinek sokfélesége önmagában nem 
jelenti a hatékonyság vagy a megfelelőség hiányát. Ez a sokféleség éppenséggel lehetővé tette a 
nagyszámú és egyre összetettebb uniós szakpolitikai prioritás és célkitűzés megvalósítását. A 
gazdasági, társadalmi és globális kihívások növekedése és egyre összetettebbé válása közös 
válaszok kidolgozását és jelentős erőforrások mozgósítását tette szükségessé. Ennek következtében 
többek között az EU és az euróövezet szintjén a köz- és magánberuházások bevonása, valamint a 
tagállamokkal és a nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel való konkrét együttműködés révén 
diverzifikálták a pénzügyi beavatkozásokat és eszközöket.  

Azokon a területeken, ahol korábban konkrét egyszerűsítési lehetőségeket tártak fel, meg is valósult 
az egyszerűsítés. Ez történt különösen az Európai Fejlesztési Alap uniós költségvetésbe történő 
beépítése esetében is. Lehetőség szerint a bevezetett új eszközök is ilyen egyszerűsített 
megközelítést követnek. Ez számos pénzügyi támogatási eszközre, például a fizetési mérlegre vagy 
az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusra, valamint a belső és külső politikák esetében 
alkalmazott költségvetési garanciákra és pénzügyi eszközökre is igaz, amelyeket a saját források 
felső határáig fedeznek. E megközelítés vonatkozik a saját források vonatkozó felső határán belül a 
közelmúltban létrehozott olyan ideiglenes vészhelyzeti eszközökre is, mint a NextGenerationEU és a 
SURE. Az a tény, hogy az ilyen kötelezettségeket a kedvezményezettek nemteljesítése esetén az 
említett felső határon belül fedezik, önmagában véve pozitív fejlemény az egyszerűsített pénzügyi 
környezet szempontjából.  

A Bizottság elfogadja a Számvevőszék jelentésének egyik részajánlását, nem fogadja el az egyik 
ajánlást, az összes többi ajánlást pedig részben elfogadja azzal a korlátozással, hogy nem dönthet 
előre jogalkotási kezdeményezési jogáról és a 2027 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
jövőbeli javaslatáról. Minden esetleges kezdeményezésre a Szerződések és a hatályos keret szerinti 
vonatkozó jogalkotási eljárások vonatkoznak majd, nem érintve a társjogalkotók vagy más érintett 
intézmények döntését. A Bizottság a hatáskörébe tartozó elemek tekintetében továbbra is 
figyelemmel fogja kísérni a pénzügyi környezet alakulását, és – amennyiben szükséges és helyénvaló 
– további egyszerűsítésre fog törekedni. 
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Végezetül a Számvevőszék jelentése olyan elemekre is hivatkozik, amelyek a Szerződésekből eredő, 
tágabb intézményi hatállyal rendelkeznek, ideértve például a Számvevőszék ellenőrzési jogait vagy 
az Európai Parlament pénzügyi környezethez kapcsolódó szerepét, amelyek nem tartoznak a 
Bizottság hatáskörébe. 

II. A BIZOTTSÁG VÁLASZAI A SZÁMVEVŐSZÉK 
FŐBB ÉSZREVÉTELEIRE  

1. Az uniós pénzügyi környezet és az abban rejlő 

egyszerűsítési lehetőségek 

A Bizottság üdvözli, hogy a Számvevőszék elismeri, hogy a jelenlegi uniós pénzügyi környezet 
hátterében különböző okok és indokok állnak1.   

Az uniós pénzügyi környezet az idők során a változó jogi követelmények alapján alakult ki, és számos 
különböző válságot és sürgős helyzetet kezel. A Szerződés alkalmazandó rendelkezései az idők során 
jelentős változásokon mentek át – például a Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépésével –, a 
költségvetési rendelet pedig 2012-ben és 2018-ban lényegesen módosult. Emellett a Számvevőszék 
által ellenőrzött különböző eszközök eltérő jogalapokra épülnek, amelyek némelyike, például az ESM-
szerződés, nem tartozik a Bizottság hatáskörébe.  

A Bizottság arra irányuló törekvését, hogy lehetőség szerint és indokolt esetben észszerűsítse az 
uniós pénzügyi környezetet, jól bizonyítja, hogy az Európai Fejlesztési Alapot integrálták a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keretbe, ami véget vet az alap uniós költségvetésbe való integrálásáról 
folytatott hosszas politikai vitának. E változás mennyiségi (a becslések szerint ez 7 év alatt mintegy 
30 milliárd EUR-t érint) és minőségi szempontból is fontos. Hozzájárul ugyanis az uniós pénzügyi 
környezet egyszerűsítéséhez, illetve a döntéshozatalnak a kiterjesztett együttdöntési eljárással, 
valamint az Európai Parlament uniós jogszabályok és finanszírozási eszközök feletti, ezzel 
kapcsolatos fokozott ellenőrzésével való összehangolásához. Ezenkívül megkönnyíti az arra irányuló 
uniós kötelezettségvállalás terén elért eredmények nyomon követését, hogy a bruttó nemzeti 
jövedelem 0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra fordítják. 

A pénzügyi környezet lehetőség szerinti észszerűsítésére irányuló ilyen intézményközi erőfeszítéseket 
a Szerződések értelmében az uniós költségvetésen kívül eső eszközök, például a 2021 júliusa óta 
működő Európai Békekeret tekintetében is láthatunk. Ezen uniós költségvetésen kívüli eszköz az uniós 
partnerországok hadseregeinek infrastruktúrával, képzéssel és felszereléssel való támogatását 
finanszírozza. E tevékenységeket észszerűsítették és egyetlen keretbe, az Európai Békekeretbe 
vonták össze, míg korábban két különböző eszközből: az Athéné mechanizmusból és az Afrikai 
Békekeretből finanszírozták őket. Az utóbbit az Európai Fejlesztési Alap finanszírozta. 

A Bizottság emellett azt is kiemeli, hogy a saját források felső határa hatályának olyan sürgősségi 
eszközökre való kiterjesztése, mint a NextGenerationEU, a makroszintű pénzügyi támogatás és az 
Ukrajnának nyújtott támogatás2, valamint (részben) a SURE-kötelezettségek, önmagában is további 
erőfeszítést jelent a környezet észszerűsítése terén, annak ellenére, hogy e két eszközre jellemző volt 
a vészhelyzeti és sürgősségi jelleg. Ez összhangban van azzal a konszolidált megközelítéssel, 
miszerint a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatásból (például fizetési mérleg, európai pénzügyi 

                                                 
1 A Számvevőszék jelentése, Összefoglaló, IV. bekezdés. 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2463 rendelete (2022. december 14.) az Ukrajna 2023. évi 
támogatását célzó eszköz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) létrehozásáról (HL L 322., 2022.12.16., 
1–14. o.). 
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stabilizációs mechanizmus), valamint a költségvetési garanciákból és pénzügyi eszközökből (mind a 
belső, mind a külső politikai eszközök, például InvestEU, külső tevékenységi garancia stb.) eredő függő 
kötelezettségek esetében a saját források felső határa szerinti fedezetet kell biztosítani.  

Végezetül a Modernizációs Alap alapvetően eltérő jellemzői indokolják az arra vonatkozó döntést, 
hogy azt a meglévő irányítási mechanizmussal hozzák létre. Bár a Bizottság nem dönt előre 
semmilyen esetleges jövőbeni intézkedésről, amelynek a Modernizációs Alap költségvetésbe történő 
beépítéséből származó lehetséges irányítási előnyök gondos értékelésén kell alapulnia. Az Innovációs 
Alap és a Modernizációs Alap esetében – jóllehet mindkét támogatási program Európa 
dekarbonizációját célozza – vannak olyan különbségek, amelyek indokolják, hogy létrehozásuk eltérő 
irányítási mechanizmussal történjen. Egyrészt az Innovációs Alap uniós szintű pályázati felhívásokon 
keresztül támogatja a projekteket azzal a céllal, hogy az innováció, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
elkerülése, az érettség, a méretezhetőség és a költséghatékonyság szempontjából a legjobb uniós 
projekteket támogassa, ezért a főbb döntéseket a Bizottság hozza meg. Másrészt a 10 
kedvezményezett uniós tagállam energiarendszerének korszerűsítését támogató Modernizációs Alap 
esetében a finanszírozás az előre meghatározott nemzeti keretek alapján történik, a döntéseket az 
EBB által igazgatott, többnyire a tagállamok képviselőiből álló beruházási bizottság hozza meg, és a 
kedvezményezett tagállamok felelősek a működéséért. 

 

2. Az új eszközök létrehozása előtt végzendő értékelés 

Az új eszközök létrehozása egy átfogó, irányelveket és szabványos folyamatokat is felölelő 
keretrendszer alapján történik. Ez a következőket foglalja magában:    

- a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (2016)3,  
 

- a költségvetési rendelet, 
 

- a többéves programokra vonatkozó alap-jogiaktusok tekintetében a költségvetési fegyelemről, a 
költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló 
ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodás4,  

 
- az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2020. december 16-i együttes 

nyilatkozata az uniós költségvetésre potenciálisan jelentős hatást gyakorló, az EUMSZ 122. 

cikkén alapuló új javaslatok költségvetési vizsgálatáról5,  
 

- a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás és eszköztár, amelynek keretében 
hatásvizsgálatokat vagy előzetes értékeléseket végeznek a minőségi jogalkotás elveivel 
összhangban, többek között a programok és finanszírozási eszközök tekintetében.  

A költségvetési rendelettel összhangban előzetes értékelést kell készíteni a többéves pénzügyi keret 
jelentősebb programjai esetében6. Az előzetes értékelések (és hatásvizsgálatok) a szakpolitikai 

                                                 
3 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 

Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12.). 
4 Intézményközi Megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 

Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433., 2016.12.22.). Lásd a 18., a 19. és a 26. bekezdést. Lásd még 
az I. melléklet 4. lábjegyzetét. 

5 HL C 444I., 2020.12.22. 
6 (A költségvetési rendelet 34. cikke). 



 

5 

lehetőségek elemzése során információkkal szolgálnak az eszközök kialakításával kapcsolatos 
döntés meghozatalához, különösen a beavatkozási stratégiák, eszközök, csatornák vagy 
beavatkozási szintek ellenőrzése révén. Amennyiben hatásvizsgálatot kellene végezni, de – például 
sürgősségi okok miatt – nem lehet, 2021 novembere óta a minőségi jogalkotásra vonatkozó 
iránymutatás és eszköztár értelmében a javaslat közzétételétől számított 3 hónapon belül bizottsági 
szolgálati munkadokumentumot (SWD) kell közzétenni. Ez a következőket foglalná magában: a 
kialakítás indokolása, a más eszközökkel való összhang értékelése és költség-haszon elemzés. 
Sürgős esetben az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnök dönthet arról, hogy 
engedélyezi-e a hatásvizsgálat elvégzésének követelményétől való eltérést. Ezen túlmenően az új 
többéves pénzügyi keret előkészítése egyedülálló folyamat, amely az elemzés terjedelmét és 
mélységét tekintve sajátos megközelítést igényel. E folyamatot illetően a Bizottságon belül belső 
gyakorlati útmutatót adnak ki az előkészítő munkához. 

 

3. Az uniós pénzügyi környezet nyilvános elszámoltat-

hatósága 

A különböző eszközökkel összefüggésben a nyilvános ellenőrzési mechanizmusok és az Európai 
Parlament által gyakorolt hatáskörök7 teljes mértékben a vonatkozó Szerződések rendelkezésein 
alapulnak, és az alkalmazandó intézményközi jogalkotási folyamatból erednek. E tekintetben a 
Bizottság hangsúlyozza, hogy bizonyos eszközök létrehozását és/vagy végrehajtását illetően 
korlátozott felelősségi körrel rendelkezik, különös tekintettel arra, hogy némelyikük nem tartozik az 
EU-Szerződések hatálya alá (például az ESM). 

A Bizottság általánosságban támogatja, hogy a közpénzek kezelőit – uniós és nemzeti szinten 
egyaránt – átlátható jelentéstétel és független ellenőrök által végzett ellenőrzések alapján vonják 
felelősségre. Azon eszközök esetében, amelyekre nem terjed ki a Számvevőszék ellenőrzési joga, 
független külső ellenőrzési szabályok vannak érvényben. A Bizottság úgy véli, hogy az érintett 
intézmények és szervek, valamint a Számvevőszék dolga megvitatni e kérdéseket8.  

Ami az Európai Parlament Modernizációs Alappal kapcsolatos felügyeleti jogait illeti, a Bizottság úgy 
véli, hogy a nyilvánosság általi ellenőrzés megfelelő mértékű9. Az (EU) 2020/1001 végrehajtási 
rendelet10 részletesen meghatározza a hatályos nyomonkövetési, jelentéstételi, értékelési és 
ellenőrzési szabályokat, továbbá az EBB és a Bizottság felelősségét a vonatkozó jelentéseknek a 
Modernizációs Alap honlapján és az „Europa” honlapon történő közzétételével kapcsolatban11. A 
Bizottság ezért úgy véli, hogy ezek teljes átláthatóságot, a költségvetési felügyeletet illetően pedig 
kellő bizonyosságot biztosítanak. 

A Bizottság a költségvetési rendelettel összhangban számos pénzügyi jelentésben – például az EU 
konszolidált éves beszámolójában, az éves irányítási és teljesítményjelentésben, a költségvetési 
rendelet 41. cikkének megfelelően a költségvetés-tervezethez csatolt munkadokumentumokban, 
valamint a költségvetési rendelet 250. cikke alapján a pénzügyi eszközökről, a költségvetési 

                                                 
7 Lásd a Számvevőszék 62–66. észrevételét. 
8 Lásd a Számvevőszék 96. következtetését. 
9 Lásd a Számvevőszék 63. észrevételét. 
A Bizottság (EU) 2020/1001 végrehajtási rendelete (2020. július 9.) az egyes tagállamok 

energiarendszereinek korszerűsítését és energiahatékonyságának javítását célzó beruházásokat támogató 
modernizációs alap működése tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv részletes 
alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 221., 2020.7.10., 107. o.). 

11 i. A Modernizációs Alap weboldala: https://modernisationfund.eu/investments/, valamint ii. a Modernizációs 
Alap az „europa” weboldalon: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/modernisation-
fund_en 
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biztosítékokról, a pénzügyi támogatásról és a függő kötelezettségekről készült jelentésben – számol 
be az uniós költségvetés végrehajtásáról.  

Ezenkívül a Bizottság a 2020. december 16-i intézményközi megállapodás 16. és 17. cikkével 
összhangban és a nyilvánosan hozzáférhető információk alapján elkészíti a költségvetési 
átláthatósági jelentést, amely a Bizottság beszámolási hatáskörén kívül eső egyes eszközökre is 
kiterjed.  

A Bizottság tehát a Szerződések és a vonatkozó rendeletek követelményeivel összhangban 
rendelkezésre bocsátja a szükséges jelentéseket és információkat ahhoz, hogy az Európai Parlament 
a hatáskörébe tartozó valamennyi eszköz és alap tekintetében gyakorolhassa demokratikus 
ellenőrzését. A Bizottság nem vonható felelősségre a hatáskörén kívül eső pénzeszközökért.   

III. A BIZOTTSÁG VÁLASZAI A SZÁMVEVŐSZÉK 
AJÁNLÁSAIRA 

1. Megfelelő előzetes értékelés biztosítása valamennyi új 

eszköz létrehozása előtt, illetve az azzal kapcsolatos 

lehetőségek esetén 

A Bizottság: 

a) a meglévő kereteken belül biztosítsa, hogy minden általa javasolt új eszköz tartalmazza a 

kiválasztott kialakítás, illetve annak értékelését, hogy az eszközt az uniós költségvetésen belül 

vagy kívül kell-e létrehozni, valamint 

b) e bevált gyakorlatot ossza meg a Tanáccsal annak érdekében, hogy azt a nem a Bizottság 

által javasolt új eszközök esetében is alkalmazni lehessen. 

Megvalósítás céldátuma: 2024 

A Bizottság részben elfogadja ezen ajánlás a) pontját, mivel nem minden javaslat esetében 
biztosítható előzetes értékelés, például sürgős esetben, vagy ha az intézkedés a Szerződések 
értelmében a Bizottság felelősségi körén kívül esik.  

A Bizottság részben elfogadja a b) pontot. 

Ugyanakkor a b) ponttal kapcsolatban a Bizottság nem tudja elfogadni a meglévő keretek túllépését. 
A Bizottság továbbá kitart amellett, hogy a kialakítási lehetőségek értékelése során a Szerződések 
követelményeit és/vagy a jogalkotási eljárások szerint létrehozott szakpolitikai kereteket kell követni, 
illetve ilyen értékelés nem garantálható minden javaslat esetében, különösen az e kereten kívül eső 
javaslatok (ESM-típusú vagy sürgősségi eljárások) esetében. 

E tekintetben az új eszközök létrehozása – a II. szakasz 2. bekezdésében foglaltak szerint – egy 
átfogó, irányadó elveket és szabványos folyamatokat is felölelő keretrendszer alapján történik.  
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2. Az Unió átfogó pénzügyi környezetére vonatkozó 

információk összegyűjtése és közzététele 

A Bizottságnak az Unió átfogó pénzügyi környezetébe tartozó valamennyi eszközével kapcsolatban 

információkat kell gyűjtenie és azokat közzé kell tennie. 

Megvalósítás céldátuma: 2024 

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást. 

Ahogy azt már a II. szakasz 3. bekezdésében is bemutattuk, a Bizottság a költségvetési rendelettel 
összhangban máris több jelentésben beszámol az uniós költségvetés végrehajtásáról és a Bizottság 
felelősségi körébe tartozó eszközökről. Másfelől a Bizottság az intézményközi megállapodás12 16. 
pontjában meghatározottak szerint más eszközökről is nyújt tájékoztatást. A Bizottság nem 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy olyan eszközökről is beszámoljon, amelyek nem tartoznak az uniós 
költségvetés vagy akár a Szerződések hatálya alá, vagy amelyek nem szerepelnek az EU 
beszámolójában (az Európai Beruházási Bank saját műveletei, görög hitelkeret, Modernizációs Alap 
stb.), vagy amelyekről nem állnak rendelkezésre nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok. Az Unió 
általános pénzügyi környezetéről való ilyen beszámolás nem biztosítható a költségvetési rendelet 
alapján, mivel az túlmutatna annak hatályán, és részben más szervektől származó (például az EBB 
saját műveleteire vonatkozó) információkon alapulna.  

3. Javaslat a Modernizációs Alap uniós költségvetésbe 

való integrálására  

A Bizottság – az alap sajátosságait figyelembe véve – tegyen javaslatot a Modernizációs Alap 

következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó uniós költségvetésbe való integrálására. 

Megvalósítás céldátuma: 2025 

A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást. 

Figyelembe véve az Alap sajátosságait, a Bizottság – fenntartva a Szerződésekben megállapított 
jogalkotási kezdeményezési jogát – nem tudja előre meghatározni a 2027 utáni többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó javaslatát, sem tartalmát, sem terjedelemét tekintve.  

4. Javaslat a meglévő pénzügyi támogatási eszközök 

integrációjára és konszolidációjára 

Megvalósítás céldátuma: 2025 

a) A Bizottság az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Stabilitási Mechanizmussal 

együttműködve alakítson ki közös álláspontot az Európai Stabilitási Mechanizmus uniós 

jogi keretbe való integrálásáról.  

                                                 
12 Intézményközi megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 

Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433I., 2020.12.22., 28–46. o.). 
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A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.  

b) A Bizottság terjesszen elő új jogalkotási javaslatokat a meglévő pénzügyi támogatási 

eszközök konszolidálása céljából.  

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.  

A Bizottság fenntartja a Szerződésekben meghatározott jogalkotási kezdeményezési jogát. 
Amennyiben az Európai Stabilitási Mechanizmust integrálják az „uniós jogi keretbe”, a Bizottság 
megvizsgálja a meglévő pénzügyi támogatási eszközök konszolidálásának lehetőségét, figyelembe 
véve az akkor már működő pénzügyi támogatási eszközöket, valamint azt, hogy előnyös lenne-e ezen 
felül a már nem működő eszközöket is integrálni. 
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