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Európai Számvevőszék: A növekvő költségvetési hátralék 
az Unió által finanszírozott jövőbeni projektekre is 
hatással lehet 
Az Európai Számvevőszék legújabb gyorsvizsgálata szerint rekordmagasságot ért el az uniós 
költségvetésből lekötött, de még ki nem fizetett összegekből felhalmozódott hátralék, ami 
jelentős pénzügyi kockázatokat vet fel a jövőre nézve. Az Európai Bizottság által kifizetendő 
összeg 2017 végére elérte a 267 milliárd eurót, és a jelek szerint még tovább nő majd. 
A számvevők arra figyelmeztetnek, hogy ez a jövőben akadályozhatja a Bizottságot az igények 
teljesítésében, illetve a kifizetési kérelmek időbeni kiegyenlítésében. 

Az Európai Unió éves költségvetése leköthető, illetve az év során ténylegesen kifizetendő 
összegekből tevődik össze. Fennálló kötelezettségvállalásoknak azokat a jelenlegi és a korábbi 
években tett kötelezettségvállalásokat nevezzük, amelyek kifizetésére vagy törlésére még nem 
került sor. Ezt az összeget (a francia reste à liquider kifejezés nyomán) a „RAL” rövidítéssel is 
jelöljük. 

A fennmaradó kötelezettségvállalások összege az elmúlt évtized során fokozatosan növekedett: 
az emelkedés immár elérte a 90%-ot, és üteme az utóbbi években egyre gyorsul. 
Gyorsvizsgálatunk bemutatja, hogyan alakult ez az összeg az idők során, és mely tényezők 
húzódnak meg a felfelé mutató trend mögött. A Számvevőszék szerint a legnagyobb kihívást 
annak biztosítása jelenti majd, hogy a 2021–2027-es időszakra irányuló új többéves kiadási 
tervben ne gyűljön fel még nagyobb összegű fennálló kötelezettségvállalás. A számvevők 
bemutatják, milyen kockázatok fenyegetik az uniós költségvetést, és javasolnak néhány 
lehetőséget a helyzet orvoslására. 

„Már sok-sok éve hangoztatjuk a fennálló kötelezettségvállalások növekedésével kapcsolatos 
aggályainkat, és javasoljuk, hogy a Bizottság csökkentse azt – jelentette ki Annemie Turtelboom, 
a gyorsvizsgálatért felelős számvevőszéki tag. – De most azt látjuk, hogy a történelem ismétli 
önmagát. A fennálló kötelezettségvállalások mögött ma is nagy részben ugyanazok a tényezők 
húzódnak meg, mint a múltban. A nagyösszegű fennálló kötelezettségvállalás növeli az uniós 
költségvetés pénzügyi kitettségét.” 

http://www.eca.europa.eu/
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A Számvevőszék szerint három fő tényező befolyásolja a fennálló kötelezettségvállalások szintjét: 
ha a költségvetésben leköthető összegek magasabbak, mint a kifizetésre ténylegesen 
rendelkezésre álló összegek, ha az egyik többéves kiadási terv záró szakasza átfedésben van a 
következő kezdetével, és ha a tagállamok uniós finanszírozású programjai késedelmet 
szenvednek. 

A fennálló kötelezettségvállalások legnagyobb része az európai strukturális és beruházási 
alapokból származik, főként mert azok nagy részét teszik ki az átfogó költségvetésnek, és egyedi 
kiadási szabályok vonatkoznak rá. A számvevők részletes összehasonlítást is közölnek a 
tagállamokról. Ebből kiderül, hogy a különböző országok más-más ütemben használják fel a 
finanszírozást, ezért a rájuk eső fennálló kötelezettségvállalások szintje nem arányos a számukra 
leköthető összeggel. A pénzügyi fegyelem érdekében minden tagállam köteles három éven belül 
felhasználni a számára lekötött összegeket, máskülönben elveszíthetik azokat. 

A lekötött összegek kifizetésekor vagy törlésekor csökken a fennálló kötelezettségvállalások 
összege. Az elmúlt évtizedben viszonylag alacsony összeg – az összes kötelezettségvállalás 
mintegy 2%-a – törlésére került sor. A Számvevőszék ugyanakkor rámutat, hogy a törölt összegek 
nem használhatók fel újra, így gyakorlatilag elvesznek az érintett tagállamok és az Unió 
szakpolitikai célkitűzései számára. 

A számvevők több lehetséges megoldást terjesztenek elő annak megelőzésére, hogy a 2021–
2027-es új többéves kiadási terv során is hasonlóképpen megnőjön a fennálló 
kötelezettségvállalások összege: 

- a többéves kiadási terv és az ahhoz kapcsolódó programok időben történő elfogadása; 

- az uniós költségvetés kiadási szabályainak egyszerűsítése; 

- a kifizetési igények megbízható előrejelzése; 

- megfelelő egyensúly biztosítása a kötelezettségvállalások és a kifizethető összegek 
között. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

2011-től 2015-ig a Bizottságnak nem állt rendelkezésére elegendő forrás ahhoz, hogy az év végéig 
eleget tegyen összes kifizetési kötelezettségének, így az esedékes összegek egy részét a 
következő években tudta csak kifizetni. 2014 végére a tagállamok által benyújtott, de ki nem 
fizetett kifizetési kérelmekből közel 25 milliárd eurós hátralék halmozódott fel, amelyet 2016 
végén sikerült végleg rendezni. 

2013-ban a Bizottság több mint 260 milliárd eurónyi fennálló kötelezettségvállalást jelzett előre 
2020 végére. 2018-ban 295 milliárd euróra korrigálta ezt az összeget, és 2023 végére 314 milliárd 
eurónyi fennálló kötelezettségvállalást jelzett előre. 

2018 végén a Bizottság mintegy 280 milliárd euróban állapította meg a fennálló 
kötelezettségvállalások összegét. A 2019. évi uniós költségvetés 166 milliárd euró 
kötelezettségvállalást és 148 milliárd euró kifizetést tartalmaz. 
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A Számvevőszék az uniós beszámoló éves ellenőrzése keretében folyamatosan figyelemmel kíséri 
a fennálló kötelezettségvállalások alakulását. Ez az áttekintés a 2017 végén fennálló 
kötelezettségvállalások szintjére összpontosít, mivel ez az utolsó olyan év, amely tekintetében 
ellenőrzött adatok állnak rendelkezésre. 

A gyorsvizsgálat nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy egy-egy konkrét téma vagy probléma 
kapcsán megállapítsa és bemutassa a mögöttes tényeket. 

A „Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben – közelebbről” című számvevőszéki 
gyorsvizsgálat 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx

