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Elnöki előszó  

 

A következő oldalak összefoglalják az Európai Számvevőszék által az Európai Unió 
társjogalkotóinak – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – azzal a céllal benyújtott 
főbb észrevételeket, hogy azokat figyelembe vegyék a 2021–2027-es időszakra szóló 
többéves pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatok 
megvitatása és a kapcsolódó döntéshozatal során. 

Ez a kiadvány rövid áttekintést nyújt ezekről (a költségvetés különböző területeihez 
kapcsolódó) észrevételekről. Áttekintésünk elsősorban a Bizottság 2018. évi 
javaslatairól kiadott véleményeinken, kisebb részben pedig az Unió pénzügyeivel 
foglalkozó közelmúltbeli tájékoztatóinkon és egyéb jelentéseinken, illetve mindeddig 
összegyűjtött tapasztalatainkon alapul. Észrevételeink elsősorban az Unió kiadási 
prioritásainak meghatározására irányuló javasolt folyamatra, az uniós költségvetés 
rugalmasságára, a teljesítményorientáltságra és az adminisztratív eljárások 
egyszerűsítésére, valamint az elszámoltathatóságra és az ellenőrzési keretekre 
összpontosítanak. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a parlamenti felügyelet csak úgy lehet eredményes, ha 
szilárd elszámoltathatósági eljárásokon nyugszik. Ezért azt javasoltuk, hogy 
főszabályként az Európai Számvevőszéket nevezzék ki az Európai Unió által létrehozott 
összes szerv külső ellenőrének. 

Összességében helyeseljük a Bizottságnak a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós 
költségvetés korszerűsítésére irányuló törekvéseit. Ugyanakkor a Bizottság jogalkotási 
javaslatairól szóló véleményeinkben és jelentéseinkben több lehetséges kockázatra is 
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felhívtuk a figyelmet, valamint feltártunk számos hiányosságot és konkrét 
fejlesztésekre tettünk javaslatot. E fejlesztések némelyikéhez az alap-jogiaktusok 
módosítására lenne szükség, de többségüket a Bizottság az adott jogi aktus gyakorlati 
végrehajtásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása révén is megvalósíthatná. A Bizottság eleddig ritkán konzultált az Európai 
Számvevőszékkel nem jogalkotási aktusokról, holott azok gyakran tartalmaznak az 
uniós kiadások szabályszerűségét és eredményességét befolyásoló, kulcsfontosságú 
rendelkezéseket. 

A Bizottság most arra törekszik, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
jogalkotási csomagot az eredeti ütemtervhez képest jelentős késéssel bár, de 2019 
végéig elfogadtassa. A határidő tehát igen rövid. A 2014–2020-as időszak tapasztalatai 
szerint nagyon nehéz behozni a jogszabályi keret elfogadása terén felhalmozódott 
késedelmet. Ezért arra biztatjuk az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a lehető 
leghamarabb jussanak politikai megállapodásra, hogy a programozási időszak 
kezdetén, 2021-ben azonnal megkezdődhessen a végrehajtás. 

Klaus-Heiner Lehne 
elnök 
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Észrevételeink a 2021–2027-es 
időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretre irányuló bizottsági javaslatról 

Mit mondtunk az átfogó kérdésekről? 
Összefoglalónk első része a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretre 
(TPK) irányuló fő bizottsági javaslattal kapcsolatos észrevételeinket foglalja össze a 
következő négy konkrét szempont tekintetében: 

— a kiadási prioritások stratégiai megfontolásokon alapuló meghatározásának 
folyamata; 

— az uniós költségvetés rugalmassága és a javasolt forráselosztás; 

— a kiadási programok egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága; 

— elszámoltathatósági mechanizmusok. 

Fontos mindig szem előtt tartani, hogy nem feladatunk az új többéves pénzügyi keret 
javasolt politikai prioritásainak, illetve forráselosztásának értékelése. 
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Stratégiai megfontolásokon alapultak-e a kiadási prioritások? 

Üdvözöljük a Bizottság azon javaslatát, miszerint a költségvetés szerkezetét és a 
források elosztását szorosan a politikai prioritásokhoz kell igazítani, és a kiadásokat 
olyan intézkedésekre kell összpontosítani, amelyek bizonyíthatóan uniós hozzáadott 
értéket teremtenek. 

Megjegyezzük azonban, hogy a Bizottság úgy kezdte meg a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó pénzügyi tervezési tárgyalásokat, hogy a tagállamok sem vele, sem 
egymással nem jutottak politikai megállapodásra az Unió elkövetkező évekre 
vonatkozó stratégiai célkitűzéseit illetően. A jelenlegi – az „Európa 2020” – stratégia az 
új időszak kezdete előtt véget ér. A Bizottság javaslata ezért nem annyira az Unió 2020 
utáni politikai célkitűzéseit tükrözi, mint inkább azok kialakítását szolgálja. Fontosnak 
tartjuk, hogy az uniós jogalkotók a TPK teljes időszakában biztosítsák, hogy az Unió 
pénzügyi tervezése megfelelően figyelembe vegye a célkitűzések esetleges változásait. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a Bizottság még nem tett javaslatot az uniós hozzáadott 
érték fogalmának olyan mélyreható meghatározására, amely révén az alapul 
szolgálhatna az uniós tagság költségeinek és hasznainak átfogó értékeléséhez. 

Milyen változtatásokat javasolunk a költségvetési rugalmasság és a forráselosztás 
javítása érdekében? 

A Bizottság több olyan javaslatot is tett, amelyek növelnék a költségvetés általános 
rugalmasságát (például a saját források felső határának emelése, a TPK éves kifizetési 
előirányzatainak felső határa és az egy adott évben végrehajtott kifizetések közötti 
mozgástér korlátainak megszüntetése, valamint tartalék képzése a fel nem használt, 
illetve visszavont kötelezettségvállalások számára). 

A gondos pénzgazdálkodás szempontjából egyetértünk azzal, hogy ezek a változtatások 
megkönnyíthetnék az előre nem látható igényekre való gyors és eredményes reagálást. 
Megjegyezzük továbbá, hogy az a javaslat, miszerint a különleges eszközöket (például 
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a 
sürgősségisegély-tartalék és a Rugalmassági Eszköz) nem kellene beleszámítani a 
kifizetési előirányzatok éves felső határába, átláthatóbbá tenné a helyzetet. 

Ami a 2021–2027-es TPK kiadásainak alakulását illeti, számos tényezőt (például az 
inflációt és az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének költségvetési hatását) 
figyelembe kell venni a 2014–2020-as TPK-val való összehasonlítás során 
(lásd még: II. melléklet). Megjegyezzük továbbá, hogy a Bizottság nem az egyes 
területek uniós hozzáadott értékének elemzésére alapozza a kiadási prioritások 
módosítására vonatkozó javaslatait. Végezetül a Bizottságnak átfogó pénzügyi tervben 
kellene pontosítania a TPK-ra vonatkozó javaslat alapjául szolgáló fő feltevéseit. 
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Emellett nem kizárt, hogy a TPK kiadási prioritásait és általában a források elosztását 
felül kell vizsgálni az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének fényében, mivel annak 
nyomán csökkenhet a rendelkezésre álló összeg. 

Végül a Bizottságnak prioritásként kellene kezelnie, hogy a 2021–2027-es TPK elegendő 
kifizetési előirányzatot biztosítson a jelenlegi TPK-ból fennmaradó 
kötelezettségvállalások és a 2027 vége előtt esedékessé váló új kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez. 

Mennyire meggyőző az egyszerűsítés és a teljesítmény középpontba állítása? 

A Bizottság a kiadási programok számának csökkentését és egyszerűsített szabályok 
alkalmazását javasolja, az ugyanis csökkentené a kedvezményezettek és az uniós 
forrásokat kezelő tagállami vagy regionális hatóságok adminisztratív terheit. A bevételi 
oldalon a Bizottság a tagállamok költségvetési hozzájárulásaira alkalmazandó 
korrekciós mechanizmus megszüntetését is javasolja. 

Nagy vonalakban egyetértünk e javaslatokkal. Véleményünk szerint azonban túl korai 
lenne értékelni, hogy az ilyen jellegű intézkedések növelnék-e az uniós fellépések 
hatékonyságát. Fontos, hogy az egyszerűsítés során kellő figyelmet fordítsanak a 
felesleges szabályok és eljárások felszámolására, nem csupán a meglévő szabályok 
egységes szerkezetbe foglalására. Ezen túlmenően – különösen megosztott irányítás 
esetén – a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállami szabályok megfelelő 
egyensúlyt teremtsenek a végrehajtás megkönnyítése és az uniós források helyes 
felhasználásának biztosítása között. 

A Bizottság emellett minden kiadási programban erősíteni kívánja a 
teljesítményközpontúságot. Ezt részben egyértelműbb célkitűzések és kevesebb, de 
jobb minőségű teljesítménymutatók meghatározásával kívánja elérni. 

Ugyanakkor szerintünk is alapvető fontosságú, hogy minden program számára olyan 
közös és megalapozott teljesítménymérési keretet kell biztosítani, amellyel egységesen 
követhető nyomon az uniós kiadások eredményessége. 

Hogyan javulhatna az elszámoltathatóság? 

A Bizottság koherensebb és átláthatóbb keretre tesz javaslatot kiadási programjai 
számára, és kevesebb eszköz finanszírozása történne az uniós költségvetésen kívül. 
Valószínűnek tartjuk, hogy összességében mindkét intézkedés erősítené az 
elszámoltathatóságot. 

Kulcsfontosságú, hogy az uniós kiadási programok megfeleljenek a közpénzekkel és 
közvagyonnal való elszámolási kötelezettség és átláthatóság legszigorúbb normáinak. 
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E tekintetben szorgalmazzuk egy átfogó elszámoltathatósági elvkészlet kidolgozását, 
amelyet bele lehetne foglalni a TPK-ról szóló javaslatot kísérő intézményközi 
megállapodásba. 

 

További részletek: 

— Tájékoztató a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretre irányuló bizottsági javaslatról (közzététel: 2018. július 10.)  

— 5/2018. sz. vélemény a saját forrásokról (közzététel: 2018. október 11.) 

Mit mondtunk a bevételekről? 
Ez a rész a Bizottságnak a saját forrásokra vonatkozóan, a TPK-csomag részeként 2018. 
május 2-án közzétett jogalkotási javaslataival kapcsolatos észrevételeinket foglalja 
össze. 

 

A következő TPK tekintetében a Bizottság a vámilletékek megtartását javasolja az Unió 
saját forrásai között, ugyanakkor csökkentené a tagállamok beszedési költségeit. 
Javasolja továbbá, hogy a GNI-alapú forrás a jövőben is maradjon jelentős bevételi 
forrás, és hogy egyszerűsítsék a héa-összetevőn alapuló hozzájárulások kiszámítását. E 
három saját forrás együttesen az uniós bevételek 87%-át tenné ki. Emellett három új 
saját forrást vezetnének be, amelyek az uniós vállalatokra vonatkozó új adózási 
rendszerre, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre (ETS) és az újrafeldolgozatlan 
műanyag csomagolásra kivetett adóra épülnének. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_HU.pdf
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Általános következtetésünk szerint a javasolt uniós finanszírozási rendszer továbbra is 
összetett. Emellett számos olyan problémát is megemlítünk, amelyek nagy 
valószínűséggel alááshatják a javasolt új saját források eredményességét. A Bizottság 
például azt javasolja, hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló forrást 
a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételek 
százalékában határozzák meg, amelyek teljes volumene rögzített. Bár ez minden 
bizonnyal generálna bevételt, nem teremtene új ösztönzőt a tagállamok számára, hogy 
csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A közös összevont 
társaságiadó-alapot (KÖTA) csak évekkel az új TPK kezdete után kezdenék el 
fokozatosan bevezetni. Végül pedig a tagállamoknak harmonizáltan kellene végezniük 
a műanyag-újrahasznosítási adatok gyűjtését és kiszámítását, amelyet azután a 
Bizottságnak ellenőriznie kellene. 

Úgy véljük továbbá, hogy a Bizottságnak újra kellene gondolnia a héaalapú források 
egyszerűsítésére vonatkozó javaslatát, mivel az új hozzájárulások kiszámításához 
használt feltevései nem felelnek meg az egyszerűsítés mögött meghúzódó okfejtés 
lépéseinek. 

Az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének és az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 
uniós költségvetésbe történő bevonásának hatását ellensúlyozandó a Bizottság a saját 
források felső határának emelését, valamint a bizonyos tagállamokra jelenleg 
alkalmazandó korrekciós mechanizmusok fokozatos megszüntetését javasolja. Mindez 
átláthatóbb és kevésbé összetett rendszert eredményezne. A bizottsági javaslat 
azonban csak 2026 utánra tervezi a folyamat lezárását. 

További részletek: 

— 5/2018. sz. vélemény a saját forrásokról (közzététel: 2018. október 11.) 

Mit mondtunk a kiadásokról? 
Ez a szakasz az alábbi fő kiadási területekre irányuló bizottsági javaslatokkal 
kapcsolatos észrevételeinket foglalja össze: 

— kutatás és innováció; 

— kohézió; 

— mezőgazdaság és természeti erőforrások; 

— szomszédságpolitika, fejlesztés és nemzetközi együttműködés; 

— InvestEU. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_HU.pdf


11 

 

Kutatás és innováció  
2018. június 7-én a Bizottság elfogadta a Horizont 2020 keretprogram helyébe lépő, 
100 milliárd euró értékű „Európai horizont” kutatási és innovációs programra 
vonatkozó javaslatát. 

 

E javaslat véleményezésére nem kaptunk felkérést. Egy közelmúltbeli tájékoztatónkban 
azonban tettünk néhány javaslatot a „Horizont 2020” keretprogramban való részvétel 
egyszerűsítésére. 

Javasoltuk például, hogy a Bizottság még inkább terjessze ki az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek alkalmazását az uniós kutatási programokban részt vevő 
kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint az azokban első ízben részt vevő 
vállalkozások számának növelése érdekében. Ennek során a Bizottságnak ügyelnie kell 
arra, hogy csökkentse az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek jelentette 
esetleges kockázatokat (lásd: a kohézióról szóló szakasz, 12. o.). 

Javasoltuk továbbá, hogy más európai vagy nemzeti programok révén, további 
kiválasztási eljárások nélkül lehessen finanszírozni azokat a kutatási pályázatokat, 
amelyeket a Bizottság jó minőségűnek értékelt, de amelyekre nem áll rendelkezésre 
uniós kutatásfinanszírozás. Ez az intézkedés elősegíthetné a résztvevők adminisztratív 
terheinek csökkentését. 

További részletek: 

— Tájékoztató: Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramot követő uniós 
kutatási programok egyszerűsítéséhez (közzététel: 2018. március 21.) 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_HU.pdf
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Kohézió 
A Bizottság 2018. május 29-én tette közzé hét megosztott irányítású uniós alapra – az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra, a Menekültügyi és Migrációs Alapra, 
a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre – vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) irányuló javaslatát. Ezek az alapok együttesen 
megközelítőleg 360 milliárd eurót tesznek ki, ami a 2021–2027-es időszak teljes 
költségvetésének mintegy 30%-a. 

 

Finanszírozási feltételek és teljesítményorientáltság 

Kedvező fejleménynek tekintjük a Bizottság törekvését arra, hogy szorosabbá tegye az 
uniós finanszírozás felhasználása és az európai szemeszter közötti kapcsolatot, 
valamint hogy az előzetes feltételek felől az egyszerűbb, ún. előfeltételek felé 
mozduljon el. Olyan uniós szintű stratégia vagy célok hiányában azonban, amelyek 
egyértelmű képet nyújtanának arról, hogy az Unió mit kíván elérni a szakpolitikái 
révén, a tagállamoknak kell majd meghatározniuk az érintett alapok stratégiai céljait. 
Ügyelni kell arra, hogy ezek a tagállami/regionális célok kellően ambiciózusak legyenek. 

Rugalmasság 

Nagy vonalakban üdvözöljük az uniós költségvetés rugalmasságának növelése 
érdekében a közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslatban szereplő különböző 
intézkedéseket. Vannak köztük azonban olyanok is, amelyek növelhetik a tagállami 
vagy regionális hatóságok adminisztratív terheit (pl. az előirányzatok két szakaszban 
történő tervezése), vagy további pontosítást igényelnek. 
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Egyszerűsítés 

A javaslat egyértelműen tükrözi a Bizottság egyszerűsítési törekvéseit, amelyeket teljes 
mértékben támogatunk. Néhány esetben azonban úgy véljük, hogy az egyszerűsítés 
lehetséges előnyeit meghaladják a szabályszerűséggel és a gondos pénzgazdálkodással 
kapcsolatos kockázatok. Ez különösen a következő esetekben fordulhat elő: 

— az egyszerűsítés az egyértelműség rovására mehet a kedvezményezettek és a 
tagállami vagy regionális hatóságok szemszögéből; 

— a javasolt intézkedések széles köre (pl. egyszerűsített költségelszámolási 
lehetőségek, költségfüggetlen finanszírozás) a felmerült költségekhez képest 
aránytalan mértékű költségtérítést eredményezhet, ami értékarányossági 
kockázatot jelent; 

— bizonyos elemek – például a programok előzetes értékelése, a nagyprojektek 
értékelése, a stratégiai jelentéstétel és az eredményességi tartalék – 
megszüntetése gyengítené a jelenlegi mechanizmusok képességét az eredmények 
elérésére. 

Végül e szakpolitikai terület esetében az egyes programoknak juttatandó éves 
finanszírozást a programozási időszak elején különítik el. Az éves finanszírozás 
mindazon részét, amelyet a tagállamok nem kérnek ki egy előre meghatározott 
időszakon belül, automatikusan le kell vonni az előirányzatból és vissza kell forgatni az 
uniós költségvetésbe. A Bizottság a felhasználási időszak 3 évről 2 évre való 
csökkentését javasolja, amit a helyes irányba tett lépésnek tekintünk. 

Elszámoltathatóság  

A javaslat a végrehajtás felelősségét a tagállamokra helyezné, kibővítené az egységes 
ellenőrzési intézkedések alkalmazási körét, és csökkentené a Bizottság szerepét. Ha 
helyesen alkalmazzák őket, ezek a változtatások bizonyára alkalmasak az adminisztratív 
költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére. Ugyanakkor a felügyelet 
megszüntetésével járnának, ami több szabálytalanságot eredményezhetne a kiadások 
kapcsán, végső soron pedig kockára tehetné a belső ellenőrzés terén az elmúlt húsz 
évben elért fejlődést.  
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További részletek: 

— Tájékoztató a kohéziós politika végrehajtásának 2020 utáni egyszerűsítéséről 
(közzététel: 2018. május 28.) 

— 6/2018. sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről (közzététel: 
2018. október 31.) 

Mezőgazdaság és természeti erőforrások 
2018. június 1-jén a Bizottság közzétette a 2020 utáni közös agrárpolitikára (KAP) 
irányuló javaslatát, amely mintegy 330 milliárd euró összegű finanszírozást biztosít. 
A jelenlegi programozási időszakhoz viszonyított főbb változások a következőképpen 
foglalhatók össze: 

— tagállamonként egy KAP-stratégiai terv a teljes KAP-kiadásra vonatkozóan 
(közvetlen kifizetések, vidékfejlesztés és piaci intézkedések); 

— törekvés a teljesítményalapú rendszer felé való elmozdulásra; 

— a támogatható kiadások újbóli meghatározása (a bejelentett output, valamint a 
jogszerűség és a szabályszerűség új koncepciója alapján); 

— a kontrollrendszerek változásai, különös tekintettel a tanúsító szervek szerepére. 

 

Finanszírozási feltételek és teljesítményorientáltság  

Üdvözöljük, hogy a Bizottság a KAP tekintetében teljesítményen alapuló modellre kíván 
áttérni. A világos, konkrét és számszerűsített uniós célkitűzések hiánya ugyanakkor 
bizonytalanságot kelt azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság hogyan értékelné a 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_HU.pdf
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tagállamok KAP-stratégiai terveit. Sajnáljuk továbbá, hogy a javasolt teljesítménykeret 
csak gyenge ösztönzőket biztosít: a célértékektől való jelentős elmaradás sem 
befolyásolná nagymértékben az uniós finanszírozást, ugyanakkor a sikeres 
teljesítményt legjobb esetben is csak marginális „teljesítménybónusz” jutalmazná. 

Kétségeink vannak a Bizottság azon álláspontját illetően, hogy a javaslat révén 
szorosabbá válnak majd a KAP és a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések 
közötti kapcsolatok. Felvetődik továbbá a kérdés, hogy a Bizottság hogyan szándékozik 
értékelni vagy mérni a javasolt változtatások környezeti hatását. 

Végezetül megjegyezzük, hogy a KAP-kiadások legnagyobb része továbbra is a 
mezőgazdasági termelőknek kiutalt közvetlen kifizetésekből tevődne össze. A javaslat 
nem tartalmaz elegendő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodóknak 
valóban szükségük van-e a jövedelemtámogatás e formájára. 

Egyszerűsítés 

A Bizottság ötről három rendeletre szűkítené a jogszabályi keretet. Tény, hogy a 
jelenleg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) között megosztott intézkedések egyetlen egységes 
nemzeti KAP-stratégiai terv révén történő összevont programozása egységesebbé 
tenné a támogatási rendszert. Az azonban nem egyértelmű, hogy összességében 
egyszerűsödne-e a KAP, mivel más szempontból éppen hogy nőne az összetettség (a 
javaslat például bevezet egy olyan ökorendszert, amelynek célkitűzései két másik 
környezetvédelmi eszközhöz hasonlóak). 

Elszámoltathatóság  

A Bizottság támogathatóságra irányuló értékelése egyrészt az output mérésén, 
másrészt egy operatív irányítási rendszeren alapulna, de a KAP-stratégiai tervekben az 
egyes kedvezményezettek tekintetében előírt szabályokat nem venné figyelembe. 
A javaslat nem határozza meg az „output” fogalmát. Véleményünk szerint azonban 
egyes intézkedések esetében az output attól függ, hogy a kedvezményezettek 
teljesítik-e a stratégiai tervekben meghatározott kötelezettségvállalásaikat. Ezért nem 
világos, hogyan értékelnék bizonyos kiadások támogathatóságát. 

A javaslat emellett a következő módokon gyengítené mind a tagállamok, mind a 
Bizottság felügyeleti szerepét: 

— ahogy a múltban is, továbbra is a kifizető ügynökségek feladata lenne a KAP által 
finanszírozott műveletek jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása, míg 
a tanúsító szervek ellenőriznék az irányítási rendszerek működését. Nem világos 
azonban, hogy ezek az ellenőrzések a stratégiai tervekben szereplő 
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fogalommeghatározásokra és esetleges konkrét támogathatósági kritériumokra is 
kiterjednének-e. Ráadásul már nem lenne kötelező a tanúsító szervek számára a 
jogszerűség és a szabályszerűség ellenőrzése; 

— a Bizottság, bár végső soron ő viselné a felelősséget a költségvetés 
végrehajtásáért, többé nem kapná meg a kifizető ügynökségek 
kontrollstatisztikáit, így nem tudná számszerűsíteni a nem támogatható 
kiadásokat. Megszűnne az a jelenlegi gyakorlat is, miszerint a tanúsító szervek az 
egyes gazdálkodóknak folyósított kifizetésekről is bizonyosságot nyújtanak. 

 

További részletek: 

— Tájékoztató a KAP jövőjéről (közzététel: 2018. március 19.)  

— 7/2018. sz. vélemény a KAP-ról (közzététel: 2018. november 7.) 

Szomszédságpolitika, fejlesztés és nemzetközi együttműködés  
A Bizottság 2018. június 14-én terjesztette elő a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó javaslatát, amely több 
meglévő külső fellépési eszköz összevonásával jött létre. A 2021–2027-es időszakra az 
NDICI végrehajtására javasolt finanszírozási összeg 89,2 milliárd euró. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf


17 

 

Egyszerűsítés és rugalmasság 

A javaslat egyértelműen rendelkezik azzal a potenciállal, hogy leegyszerűsítse a 
műveleteket ezen a szakpolitikai területen. Különösen üdvözöljük, hogy az EFA az 
NDICI-be történő integrálása révén bekerülne az uniós költségvetésbe. Ez nagyobb 
összhangot teremtene a pénzügyi támogatást nyújtó különböző uniós alapok között, és 
erősebb demokratikus felügyeletet biztosítana az Európai Parlament számára. Az csak 
később fog kiderülni, hogy az alapok összevonása önmagában elegendő lesz-e ahhoz, 
hogy rugalmasabban lehessen reagálni az előre nem látható problémákra és 
válságokra. 

A Bizottság javasolja továbbá azon küszöbértékek felemelését, amelyek felett a 
cselekvési terveket és intézkedéseket végrehajtási aktusok révén kell elfogadni. 
A javasolt küszöbértékek kétszer olyan magasak, mint amelyek az EFA-ra érvényesek. 
Ez gyengítheti a felügyeleti rendszert. 

Teljesítmény 

Úgy véljük, hogy a javasolt teljesítményalapú megközelítést minden esetben alkalmazni 
kellene, nem csak a „szomszédságpolitikai” országokra. Hasonlóképpen az 
eredményalapú programozás alkalmazását is ki kellene terjeszteni a tematikus 
programokra. 

Javasoljuk, hogy a Bizottság az NDICI értékelése során egyértelműbben tegyen 
különbséget maga a rendelet és az abból eredő intézkedések között. Ezen túlmenően a 
rendeletben meghatározott konkrét célkitűzéseket szorosabban össze kellene 
kapcsolni a fő teljesítménymutatókkal. 

Tekintve, hogy az EFA bekerülne az uniós költségvetésbe, úgy véljük, hogy az EFA 
pénzügyi szabályzatának a költségvetés-támogatásra vonatkozó szabályait is össze 
kellene hangolni az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályokkal. 
Emellett tisztázni kellene, hogy a Bizottság pontosan milyen mérlegelési jogkörrel 
rendelkezik a tengerentúli országoknak és területeknek (TOT) nyújtott költségvetés-
támogatás tekintetében.  

További részletek: 

— 3/2018. sz. vélemény a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó 
pénzügyi szabályzatról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (közzététel: 
2018. október 1.) 

— 10/2018. sz. vélemény a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközről (közzététel: 2018. december 17.)  

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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InvestEU  
2018. június 6-án a Bizottság javaslatot tett az uniós beruházásokat támogató InvestEU 
programra. A Bizottság becslése szerint az új alap mintegy 650 milliárd eurónyi 
többletberuházást mozgósít majd. Ehhez 38 milliárd euró összegű garanciát 
bocsátanának rendelkezésre az uniós költségvetésből, a 2014–2020-as időszakban 
létrehozott, keresletorientált Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) példáját 
követve. 

 

E javaslat véleményezésére nem kaptunk felkérést. Közelmúltbeli jelentéseinkben és 
egyik véleményünkben azonban több észrevételt is tettünk az ESBA más pénzügyi 
eszközökkel és költségvetési garanciákkal való kiegészítő jellegéről, a mozgósított 
többletberuházások szintjének becslésére használt módszerekről, a projektek földrajzi 
eloszlásáról, illetve általában az uniós szakpolitikák finanszírozására szolgáló pénzügyi 
eszközök használatáról. 

Emellett már korábban rámutattunk az uniós költségvetési kiadások irányítása és a 
vonatkozó beszámolás terén tapasztalt elszámoltathatósági hiányosságokra. Az összes 
központi irányítású pénzügyi eszköz egyetlen programba való összevonása a megfelelő 
irányba tett lépés e kockázat csökkentése felé. Úgy véljük, hogy ez az értékelés a 
bizottsági javaslatra is érvényes. 

Végezetül a Bizottságnak körültekintően kell majd eljárnia, amennyiben – adott 
esetben – partnerek széles körére ruház át az uniós költségvetésre vonatkozó 
felelősségeket. Úgy véljük továbbá, hogy a Bizottságnak átfogó elemzést kellene 
készítenie az uniós költségvetés átfogó pénzügyi kitettségéről, valahányszor olyan 
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jogalkotási aktusra tesz javaslatot, amely jelentős függő kötelezettségek létrehozását 
vagy hozzáadását eredményezi.  

További részletek: 

— 2/2016. sz. vélemény az ESBA-ról (közzététel: 2016. november 11.)  

— 6/2018. sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről (közzététel: 
2018. október 31.) 

Mit mondtunk a horizontális szempontokról? 
A negyedik szakaszban az uniós bevételekről és kiadásokról szóló bizottsági javaslatok 
horizontális szempontjaival kapcsolatos észrevételeinkről nyújtunk áttekintést. 

A jogállamiság védelme  
A Bizottság 2018 májusában rendeletjavaslatot terjesztett elő az uniós költségvetésnek 
a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló „általánossá vált 
hiányosságokkal” (például a nem kellőképpen független igazságszolgáltatással, illetve a 
közigazgatási szervek általi jogellenes döntéshozatal megelőzésének, korrekciójának és 
büntetésének hiányával) szembeni védelme érdekében. 

 

Egyetértünk e jogalkotási javaslat céljával, mivel az e hiányosságokból eredő 
események kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak az Unió gondos pénzgazdálkodására 
vagy más pénzügyi érdekeire. Ez az új mechanizmus a hatályát, eredményességét és 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_HU.pdf
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alkalmazhatóságát tekintve konkrétabb, mint a Bizottság rendelkezésére álló egyéb 
lehetőségek. Úgy véljük azonban, hogy a javaslat ebben a szakaszban nem tartalmaz 
olyan egyértelmű és konkrét kritériumokat, amelyek alapján meg lehetne határozni, 
hogy mi minősül „általánossá vált hiányosságnak”, illetve hogyan hajtanák végre az 
intézkedéseket. Ezért további pontosításra van szükség az eljárás és az intézkedések 
alkalmazási köre tekintetében. Végezetül szorgalmazzuk olyan biztosítékok 
bevezetését, amelyek lehetővé tennék az uniós programok kedvezményezettjeire 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülését.  

További részletek: 

— 1/2018. sz. vélemény a jogállamiságról (közzététel: 2018. július 17.) 

A csalás és a korrupció elleni küzdelem 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

2018. május 23-án a Bizottság javaslatot terjesztett elő az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) műveleteinek az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása miatti kiigazításáról és 
az OLAF eredményességének javításáról. 

 

Véleményünk szerint a javaslat nem garantálná, hogy ténylegesen megerősödjön az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Rámutattunk arra is, hogy a javasolt változtatások 
nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy jelentős mértékben növeljék az OLAF 
vizsgálatainak eredményességét. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_HU.pdf
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Fenntartásaink vannak az Európai Ügyészség és az OLAF közötti együttműködés 
kapcsán javasolt intézkedéseket illetően. Javasoltuk például, hogy az OLAF kapjon 
jelentősebb stratégiai szerepet az uniós csalás elleni fellépésben, ami alighanem az 
uniós szintű felügyelet javulását eredményezné. Középtávon a Bizottságnak értékelnie 
kellene ezeket az intézkedéseket, és szükség esetén további jogszabályokra is 
javaslatot kellene tennie. 

Csalás elleni program 

A Bizottság 2018. május 30-án javaslatot terjesztett elő az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméről és az uniós jog helyes alkalmazásáról a vámügyek és a mezőgazdaság 
területén. A program végrehajtásának teljes javasolt költségvetése 181 millió euró. 

Véleményünk szerint fennáll a kockázat, hogy átfedések lesznek, illetve nem használják 
ki a szinergiákat a program és a hasonló intézkedéseket finanszírozó más programok 
között. Ezért megkérdőjelezzük, hogy a program képes-e uniós hozzáadott értéket 
teremteni. Kétségeink vannak azzal kapcsolatban is, hogy a javasolt 
teljesítménymutatók alkalmasak-e a program eredményeinek nyomon követésére és 
értékelésére. 

Visszaélések bejelentése  

2018. május 29-én a Bizottság javaslatot terjesztett elő az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről. 

Egyetértünk e javaslat irányvonalaival, ugyanakkor több konkrét ajánlást fogalmaztunk 
meg azzal kapcsolatban. 

További részletek: 

— 4/2018. sz. vélemény az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről 
(közzététel: 2018. október 15.)  

— 8/2018. sz. vélemény az OLAF-ról és az Európai Ügyészségről (közzététel: 2018. 
november 22.)  

— 9/2018. sz. vélemény a csalás elleni uniós programról (közzététel: 2018. 
november 22.) 

A jogszabályok hatásának értékelése: a minőségi jogalkotás elve 
A hatásvizsgálatok kulcsfontosságú részét képezik a Bizottság minőségi jogalkotási 
programjának, amely oly módon törekszik az uniós szakpolitikák és jogszabályok 
kidolgozására és értékelésére, hogy azok a lehető leghatékonyabban és 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_HU.pdf
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legeredményesebben valósítsák meg célkitűzéseiket1. A hatásvizsgálatok azt elemzik, 
hogy szükség van-e uniós fellépésre, és értékelik a különböző jogalkotási opciók 
lehetséges hatásait. Minden, várhatóan jelentős gazdasági, környezeti vagy társadalmi 
hatással járó bizottsági kezdeményezés esetében hatásvizsgálatot kell végezni. Ez 
egyaránt érintheti a jogalkotási javaslatokat, a nem jogalkotási kezdeményezéseket (pl. 
pénzügyi programok, nemzetközi megállapodások tárgyalására vonatkozó ajánlások) és 
a végrehajtási, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is. A hatásvizsgálati 
folyamat megállapításait jelentés foglalja össze. A Bizottság Szabályozói Ellenőrzési 
Testülete ellenőrzi az egyes jelentések minőségét, és ennek megfelelően véleményezi a 
jelentést. 

A költségvetési rendelet értelmében a jelentős kiadással járó programokat és 
tevékenységeket szintén előzetes értékelésnek kell alávetni2. Amennyiben egy 
program vagy tevékenység várhatóan jelentős gazdasági, környezeti vagy társadalmi 
hatásokkal jár, ez az értékelés hatásvizsgálat formáját öltheti – és ebben az esetben a 
Bizottságnak egy sor végrehajtási lehetőséget is meg kell vizsgálnia. 

A többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban kiadott hat 
véleményünk tématerületei közül a Bizottság csak kettő esetében végzett átfogó és 
dokumentált hatásvizsgálatot. A négy olyan eset közül, amelyre vonatkozóan nem 
találtunk hatásvizsgálatot, csak egy kapcsán készült előzetes értékelés 
(lásd: 1. táblázat). 

1. táblázat. A javaslatokat kísérő bizottsági értékelések 

Vélemény tárgya Hatásvizsgálat? Előzetes értékelés? 

Jogállamiság Nem Nem 

Saját források Nem Nem 

Közös rendelkezésekről szóló rendelet Nem Nem 

KAP Igen Nem 

Csalás elleni uniós program Nem Igen 

NDICI Igen Nem 

                                                      
1 Európai Bizottság: „A jogalkotás minőségének javítása: az eredmények javítása egy erősebb 

Unióért”. COM(2016) 615 final, 2016.9.14. 

2 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. 
július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikke. 
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Továbbra is úgy véljük, hogy a Bizottságnak mindezen jelentős jogalkotási javaslatok 
kapcsán átfogó, dokumentált hatásvizsgálatot kellett volna végeznie. Ez szilárdabb 
alapot biztosított volna e javaslatok és az uniós hozzáadott érték teremtésére való 
potenciáljuk értékeléséhez, valamint egyben a minőségi jogalkotás szabályainak 
betartását is biztosítaná. 

A Bizottság a KAP-ra – az egyik legnagyobb kiadási területre – vonatkozóan elvégezte 
az átfogó hatásvizsgálatot. Az abban foglalt elemzések némelyike azonban eltér a saját 
megállapításainktól. Nézeteink többek között a KAP hagyományos intézkedéseit (pl. 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések) illetően térnek el: ezek 
ugyanis továbbra is fennmaradnak, sőt a KAP költségvetésének legnagyobb részét 
képezik, holott nem alkalmasak számos környezetvédelmi és éghajlati probléma 
kezelésére, és nem tekinthetők a leghatékonyabb módnak sem a fenntartható 
jövedelem támogatására. 

További részletek: 

— 1/2018. sz. vélemény a jogállamiságról (közzététel: 2018. július 17.) 

— 5/2018. sz. vélemény a saját forrásokról (közzététel: 2018. október 11.) 

— 6/2018. sz. vélemény a közös rendelkezésekről szóló rendeletről (közzététel: 
2018. október 31.) 

— 7/2018. sz. vélemény a KAP-ról (közzététel: 2018. november 7.) 

— 9/2018. sz. vélemény a csalás elleni uniós programról (közzététel: 2018. 
november 22.) 

— 10/2018. sz. vélemény a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközről (közzététel: 2018. december 17.) 

Egyelőre nem adottak az igazoló jelentésen alapuló megközelítésre 
vonatkozó feltételek  

A Bizottság kohézióra, a KAP-ra és az NDICI-re irányuló javaslatainak áttekintése során 
azt is elemeztük, hogy ezek a javaslatok lehetővé tennék-e, hogy a megbízhatósági 
nyilatkozattal (SoA) kapcsolatos eljárás keretében igazolási eljárást folytassunk. 

Úgy véljük, hogy a kohézióra vonatkozó javaslat még nem biztosítja maradéktalanul az 
igazoló jelentésen alapuló megközelítés minimumfeltételeit. Megjegyezzük 
ugyanakkor, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet önmagában nem tud eleget 
tenni az igazolás összes feltételének. A hiányosságok orvoslása érdekében a 
tagállamoknak és a Bizottságnak ki kellene dolgozniuk a szükséges intézkedéseket a 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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hatáskörükbe tartozó területeken. A tagállami ellenőrző hatóságoknak a mintavételt és 
dokumentációt, ellenőrzéseiket, valamint a pénzügyi eszközökből nyújtott előlegek és 
az állami támogatással végrehajtott projektek ellenőrzését kellene javítaniuk, a 
Bizottságnak pedig a fennmaradó hibaarány becslésére alkalmazott módszertanát 
kellene felülvizsgálnia. 

A KAP-ra vonatkozó javaslat kapcsán több kérdés és bizonytalanság is felmerült, főként 
a támogatható kiadások javasolt meghatározásával, a megbízhatósági kerettel és a 
tanúsító szervek szerepével kapcsolatban, amelyek megnehezítenék számunkra az 
igazoló jelentésen alapuló SoA-ellenőrzések elvégzését. 

Végezetül úgy ítéljük meg, hogy az NDICI-javaslat jelenleg még nem tartalmaz 
megfelelő belső ellenőrzési keretet ahhoz, hogy – terveinknek megfelelően – tovább 
tudjunk lépni az igazoló jelentésen alapuló megközelítésre való áttérés irányában. 

Az Európai Unió által létrehozott szervek független külső ellenőrzési 
funkciójának megerősítése 
Az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásában részt vevő valamennyi szerv 
eredményes parlamenti felügyeletéhez független külső ellenőri véleményen alapuló, 
szilárd elszámoltathatósági szabályokra van szükség. Az ellentmondó véleményeknek, 
illetve a munka megtöbbszörözésének és átfedéseinek elkerülése érdekében általában 
kerülni kell a több ellenőr megbízásával járó ellenőrzés-szervezést. 

Ezért azt javasoljuk, hogy főszabályként az Európai Számvevőszéket nevezzék ki az 
Európai Unió által létrehozott összes szerv külső ellenőrévé. Ezen túlmenően a 
Bizottság jogalkotási javaslatáról folytatott tárgyalások során a Tanácsnak és a 
Parlamentnek ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy ellenőrzési jogosultságainkat ne 
korlátozhassák semelyik olyan területen, ahol uniós szakpolitikákat vagy programokat 
hajtanak végre, bevételeket szednek be vagy uniós forrásokat költenek el, illetve 
amelyek kockázatot jelenthetnek az uniós forrásokra nézve.  

További részletek: 

— Tájékoztató a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretre irányuló bizottsági javaslatról (közzététel: 2018. július 10.) 

— 2/2018. sz. vélemény az Európai Valutaalapról (közzététel: 2018. október 8.) 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_HU.pdf
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Háttérinformációk  

A 2021–2017-es TPK-ra irányuló jogszabálycsomag – 51 
jogalkotási javaslat 
A többéves pénzügyi keret az Európai Unió hosszú távú költségvetése, amely 
meghatározza az egyes fő kiadási kategóriákra (fejezetekre) rendelkezésre álló 
maximális forrásokat. 

A Bizottság 2018. május 2-án tette közzé a következő TPK-ra vonatkozó átfogó 
jogalkotási javaslatát, amelyet – többek között a főbb uniós kiadási programokra is 
kiterjedő – ágazati javaslatok követtek. A TPK-csomag összesen 51 jogalkotási 
javaslatból áll (lásd: I. melléklet). 

A következő TPK a 2021 és 2027 közötti hétéves időszakot fedi le. Erre az időszakra a 
Bizottság összesen 1135 milliárd euró kiadást javasol (2018-as árakon). Ez mintegy 5%-
os növekedést jelent az előző TPK-hoz képest. A Bizottság különösen az „Egységes piac, 
innováció és digitális gazdaság”, a „Migráció és határigazgatás”, valamint a 
„Szomszédság és a világ” területeken javasolja a finanszírozás növelését. Ezzel 
egyidőben a „Természeti erőforrások és környezet” fejezet esetében a finanszírozás 
csökkentését irányozza elő (lásd: II. melléklet). 

A TPK-ra irányuló jogalkotási eljárás  
A Tanács minden hétéves pénzügyi időszak kezdete előtt, az Európai Parlament 
beleegyezését követően egyhangúlag elfogadja a TPK-rendeletet. A Parlament 
jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a Tanács álláspontját, de nem módosíthatja azt. Az 
ágazatspecifikus jogszabályokat – néhány kivételtől eltekintve – a Tanács és a 
Parlament együttesen, a rendes jogalkotási eljárás keretében (más néven 
együttdöntéssel) fogadja el. Végül a Tanács egyhangúlag elfogadja az Unió átfogó 
finanszírozási rendszerének (saját források) esetleges módosításait, bár ezt a tagállami 
parlamenteknek is ratifikálniuk kell. 

A két társjogalkotó felhatalmazhatja a Bizottságot végrehajtási jogi aktusok, illetve 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására: az előbbi célja annak biztosítása, 
hogy a jogszabályokat az Unió egész területén azonos módon hajtsák végre, az utóbbi 
pedig módosítja vagy kiegészíti a meglévő jogszabályokat, különösen új másodlagos 
szabályok hozzáadása érdekében. 



26 

 

Ütemezés 
A Bizottság eredetileg arra törekedett, hogy 2019 tavaszáig politikai megállapodást 
érjen el a társjogalkotókkal annak érdekében, hogy már korai szakaszban jogi és 
pénzügyi biztonságot nyújthasson az uniós költségvetést végrehajtó tagállami 
hatóságoknak. A jelenlegi terv szerint 2019 végén, az új kiadási időszak kezdete előtt 
egy évvel fogja lezárni a TPK-csomagra irányuló tárgyalásokat. 

Az 1. ábra részletesen bemutatja a következő TPK-csomag jogalkotási eljárásának 
ütemtervét. 

1. ábra. A többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások ütemterve 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

tárgyalások
TPK

2018. MÁJUS 2.
A biztosok elfogadják a 
jövőbeni uniós 
költségvetést; a 
költségvetés-javaslatokat 
bemutatják az Európai 
Parlamentnek

MÁJUS 14.
A jövőbeni 
költségvetést 
bemutatják a 
Miniszterek 
Tanácsának

MÁJUS 29.
A Bizottság 
jogalkotási javaslatai 
a kiadási 
programokra (3/1.)

JÚNIUS 6.
A Bizottság 
jogalkotási javaslatai 
a kiadási 
programokra (3/2.)

JÚNIUS 12.
A Bizottság 

jogalkotási javaslatai 
a kiadási 

programokra (3/3.)

JÚNIUS 28–29.
Az Európai Tanács 

ülése, Brüsszel

JÚLIUS 2–5.
Az Európai 

Parlament plenáris 
üléseSZEPTEMBER 10–13.

Az Európai 
Parlament plenáris 

ülése

SZEPTEMBER 20.
Informális Európai 

Tanács, Bécs (Ausztria) OKTÓBER 1–4.
Az Európai 
Parlament plenáris 
ülése

OKTÓBER 18–19.
Az Európai Tanács 
ülése, Brüsszel

OKTÓBER 20–25.
Az Európai 
Parlament plenáris 
ülése

DECEMBER 13–14.
Az Európai Tanács 
ülése, Brüsszel

2019. MÁRCIUS 21–22.
Az Európai Tanács 
ülése, Brüsszel

MÁJUS 9.
Az uniós vezetők 
csúcstalálkozója, 

Nagyszeben 
(Románia)

MÁJUS 23–26.
Európai választások

OKTÓBER
Az Európai Tanács 

ülése, Brüsszel2019 VÉGE
A TPK elfogadása
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A Számvevőszék szerepe a TPK-ra irányuló jogalkotási 
eljárásban 
Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független külső ellenőre. Küldetésünk, hogy 
elősegítsük az Unió pénzgazdálkodásának javítását, az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság növelését, és hogy az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független 
őreként tevékenykedjünk. Felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot 
nyújtunk, jelezzük a hiányosságokat és a sikereket, és iránymutatással szolgálunk az 
uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak ahhoz, hogy javítani tudják az uniós 
szakpolitikák és programok irányítását. Munkánk révén az európai polgárok 
tájékozódhatnak arról, hogy mire költik a pénzüket. 

A Bizottság jogalkotási javaslatairól vélemények formájában adunk visszajelzést. 
Véleményt más intézmények kérésére, illetve – kötelező jelleggel – abban az esetben 
bocsátunk ki, ha egy javaslat hatással van a pénzgazdálkodásra vagy érinti a 
jövedelmek beszedésére szolgáló módszereket és eljárásokat (lásd: III. melléklet). 

A jogalkotási javaslatok elemzését korábbi ellenőrzési munkánk (az éves jelentésekben 
és különjelentésekben közzétett) eredményeire alapozzuk. A következő TPK-val 
kapcsolatban már azelőtt számos tájékoztatóban kifejtettük véleményünket, mielőtt a 
Bizottság előterjesztette volna jogalkotási javaslatait. 

A Bizottság bizonyos kiválasztott jogalkotási javaslatok kapcsán kikérte a 
véleményünket (lásd: 2. táblázat). Ezenfelül a Tanács, illetve az Európai Parlament 
külön – általában a 287. cikk (4) bekezdése alapján – is kérte tőlünk e javaslatok 
némelyikének véleményezését. Négy olyan másik jogalkotási javaslat véleményezésére 
is felkérést kaptunk, amelyek nem részei a TPK-csomagnak, de kapcsolódnak hozzájuk. 
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2. táblázat. A következő TPK-val kapcsolatban a Számvevőszékhez 
intézett véleménykérések 

Vélemény Intézmény Az EUMSZ vonatkozó 
cikke  

TPK-csomag 

1/2018. sz. vélemény: 
Jogállamiság Bizottság a 322. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja  

5/2018. sz. vélemény: Saját 
források 

Bizottság 
Parlament 
Tanács 

a 322. cikk (2) bekezdése  
a 287. cikk (4) bekezdése 
a 287. cikk (4) bekezdése 

6/2018. sz. vélemény: Közös 
rendelkezésekről szóló 
rendelet 

Bizottság 
Tanács 

a 322. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja  
a 287. cikk (4) bekezdése 

7/2018. sz. vélemény: KAP Bizottság 
Parlament 

a 287. cikk (4) bekezdése 
322. cikk  

9/2018. sz. vélemény: Csalás 
elleni program 

Bizottság 
Tanács 

325. cikk  
a 287. cikk (4) bekezdése 

10/2018. sz. vélemény: NDICI 
Bizottság 
Parlament 
Tanács 

a 322. cikk (1) bekezdése  
322. cikk 
a 287. cikk (4) bekezdése 

Egyéb (nem TPK-csomag)  

2/2018. sz. vélemény: 
Európai Valutaalap Parlament a 287. cikk (4) bekezdése 

3/2018. sz. vélemény: A 
tizenegyedik Európai 
Fejlesztési Alap 

Bizottság 
Tanács 

a 287. cikk (4) bekezdése 
a 287. cikk (4) bekezdése 

4/2018. sz. vélemény: Az 
uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelme  

Bizottság 
Tanács 
Parlament  

325. cikk 
a 287. cikk (4) bekezdése 
a 325. cikk (4) bekezdése 

8/2018. sz. vélemény: OLAF 
Bizottság 
Parlament 
Tanács 

325. cikk 
322. cikk 
a 287. cikk (4) bekezdése 
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Végezetül az elmúlt években kiadott ellenőrzési jelentéseinkben és áttekintéseinkben 
(lásd: 3. táblázat) számos ajánlást és javaslatot tettünk különböző rendszerszintű 
problémákra vonatkozóan, amelyeket a Bizottságnak az új TPK előkészítése során 
figyelembe kell vennie. 

3. táblázat. A 2021–2027-es TPK kapcsán közzétett tájékoztatók 

Cím Közzététel dátuma 

Tájékoztató a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslatról 2018. július 10. 

Tájékoztató a kohéziós politika végrehajtásának 2020 
utáni egyszerűsítéséről 2018. május 28. 

Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramot követő 
uniós kutatási programok egyszerűsítéséhez 2018. március 21. 

Tájékoztató a KAP jövőjéről 2018. március 19. 
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Mellékletek 

I. melléklet. A Bizottság TPK-csomaggal kapcsolatos jogalkotási 
javaslatainak áttekintése 

Sz. Program Jogalkotási eszköz 
A TPK-csomagra irányuló javaslatok 

1. 

TPK-csomag 

Javaslat: A Tanács rendelete a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

2. 

Javaslat intézményközi megállapodásra az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról 

3. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről 

4. A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről 

5. 

A Tanács rendelete a közös összevont társaságiadó-
alapon, az európai uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszeren és az újrafeldolgozatlan műanyag 
csomagolási hulladékon alapuló saját források 
rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, 
valamint a készpénzigények teljesítését célzó 
intézkedésekről 

6. 

A Tanács rendelete a hozzáadottérték-adóból származó 
saját források beszedésének végleges egységes 
rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom tanácsi 
rendelet módosításáról 

7. A Tanács rendelete az Európai Unió saját forrásainak 
rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről 

8. Az igazságosság, a jogok és az értékek 
védelme 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Jogok és értékek program létrehozásáról  

9. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Jogérvényesülés program létrehozásáról  

10. Európai Szociális Alap Plusz Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)  

11. Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról 

12. Periklész program: az euró 
pénzhamisítás elleni védelme 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, 
segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV 
programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő 
létrehozásáról 
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Sz. Program Jogalkotási eszköz 
A TPK-csomagra irányuló javaslatok 

13. 
A gazdasági és monetáris unió 
európai beruházásstabilizáló 
funkciója 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról 

14. Reformtámogató program Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
reformtámogató program létrehozásáról  

15. LIFE: a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai program 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) 
létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

16. 

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
és Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

17. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
közös agrárpolitika keretében a tagállamok által 
elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) 
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU 
és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

18. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a 
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az 
ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az 
Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU 
rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet 
módosításáról 

19. Erasmus+ 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
„Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági 
és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  

20. Kreatív Európa 
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és 
az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről  
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Sz. Program Jogalkotási eszköz 
A TPK-csomagra irányuló javaslatok 

21. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Kohéziós Alap 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós 
Alapról  

22. 
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási 
akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról  

23. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 
eszközök által támogatott európai területi 
együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről  

24. 

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  

25. 

Európai horizont 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 
Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram 
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról 

26. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram 
létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról 

27. Euratom kutatási és képzési program 

Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Atomenergia-
közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési 
programjának (2021–2025) létrehozásáról  

28. Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti 
Reaktor (ITER). 

Javaslat: A Tanács határozata a Fúziósenergia-fejlesztési 
és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és 
részére kedvezmények nyújtásáról szóló 
2007/198/Euratom határozat módosításáról 

29. 

„Egységes piac” program; ezen belül: 
– a vállalkozások versenyképességét 

és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME) 

– élelmiszer-biztonság 
– állategészségügy, állatjólét és 

növényegészségügy 
– statisztika 
– pénzügyi szolgáltatások 
– fogyasztók 
– verseny 
– szabályozási és igazgatási 

együttműködés 
– szabályok és szabványosítás 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és 
középvállalkozások – versenyképességére, valamint az 
európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, 
illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, 
a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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A TPK-csomagra irányuló javaslatok 

30. Csalás elleni uniós program Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
csalás elleni uniós program létrehozásáról  

31. 

Az Európai Unió űrprogramja; ezen 
belül: 
– Galileo és EGNOS 
– Kopernikusz-program 
– az európai űrágazatban zajló 

innováció előmozdítása 
– űrbeli helymeghatározás és 

űridőjárás – GOVSATCOM 
(biztonságos műholdas 
kommunikáció) 

– Európai Űrügynökség 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Unió űrprogramjának és Az Európai Unió 
Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 
912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU 
rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

32. InvestEU alap, a következő négy 
ággal: 
– Fenntartható infrastruktúra 
– Kutatás és innováció 
– Szociális beruházás és készségek 
– Kis- és középvállalkozások 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
InvestEU program létrehozásáról  

33. 

Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő 
alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 
tanácsi rendelet módosításáról 

34. Vámügyi együttműködés („Vám” 
program) 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program 
létrehozásáról 

35. Adóügyi együttműködés („Fiscalis” 
program) 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program 
létrehozásáról 

36. Európai Szolidaritási Testület 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Szolidaritási Testület programjának 
létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási 
Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

37. 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, 
a következő három szektor 
tekintetében: 
– közlekedés 
– energia 
– digitális stratégia 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, 
valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről  

38. 

Digitális Európa program, a következő 
öt pillérrel: 
– nagy teljesítményű 

számítástechnika 
– kiberbiztonság 
– mesterséges intelligencia 
– korszerű digitális készségek 
– széles körű bevezetést szolgáló 

projektek 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti 
időszakra történő létrehozásáról 
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39. 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
/ nemzetközi halászati 
megállapodások  

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 
508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

40. Menekültügyi és Migrációs Alap Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról 

41. Integrált Határigazgatási Alap, a 
következő két összetevővel: 
– határigazgatás és vízumok 
– vámellenőrzési berendezések 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Integrált Határigazgatási Alap részeként a határigazgatás 
és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról 

42. 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató 
eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként 
történő létrehozásáról 

43. Belső Biztonsági Alap Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Belső Biztonsági Alap létrehozásáról  

44. Litvániai atomerőművek leszerelése 

Javaslat: A Tanács rendelete a litvániai Ignalina 
atomerőmű leszerelését segítő támogatási program 
létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 
1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

45. 

Nukleáris biztonság és leszerelés, 
többek között: 
– segítségnyújtás Bulgáriának 
– segítségnyújtás Szlovákiának 
– a Bizottság létesítményeinek 

leszerelése 
– nukleáris biztonság és nukleáris 

biztosítékok 

Javaslat: A Tanács rendelete a nukleáris létesítmények 
leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére 
irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, 
valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

46. 
Európai Védelmi Alap, azon belül: 
– kutatás 
– kapacitásfejlesztés 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Védelmi Alap létrehozásáról 

47. Európai Békekeret 

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 
Bizottság támogatásával készült javaslata a Tanácsnak az 
Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi 
határozatra vonatkozóan 

48. 
Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz, 
azon belül: 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz létrehozásáról 



35 

 

Sz. Program Jogalkotási eszköz 
A TPK-csomagra irányuló javaslatok 

49. 

– Európai Fejlesztési Alap 
– Fejlesztési együttműködési eszköz 
– Európai Szomszédsági Támogatási 

Eszköz 
– A demokrácia és az emberi jogok 

európai eszköze 
– Partnerségi Eszköz 
– A stabilitás és a béke elősegítését 

szolgáló eszköz 
– Nukleáris Biztonsági 

Együttműködési Eszköz 
– Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet 
– Európai Fenntartható Fejlődési 

Alap 
– Makroszintű pénzügyi támogatás 
– Az EBB külső hitelezési 

megbízatása 
– Külső fellépésekre vonatkozó 

garanciaalap 
– Az afrikai, karibi és csendes-óceáni 

térségre vonatkozó beruházási 
keret 

– A migráció külső szempontjai 

Javaslat: A Tanács rendelete a Szomszédsági, Fejlesztési 
és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az 
Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris 
Biztonsági Eszköz létrehozásáról 

50. 
Együttműködés a tengerentúli 
országokkal és területekkel 
(Grönlandot is beleértve) 

Javaslat: A Tanács határozata az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről 
az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság 
közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról 
(tengerentúli társulási határozat) 

51. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról 

A TPK-csomaggal összefüggő, de annak részét nem képező javaslatok 

+1.  Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Valutaalap 
létrehozásáról 

+2.  Javaslat: A Tanács rendelete a 11. Európai Fejlesztési 
Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról 

+3.  

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek 
az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF 
vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő 
módosításáról (COM(2018) 338 final) 

+4.  
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről 
(COM(2018) 218 final) 
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II. melléklet. A Bizottság 2021–2027-es TPK-ra irányuló javaslata – az Unió hétéves költségvetésével 
kapcsolatban javasolt módosítások 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

 

Erasmus + egyebek

Nukleáris biztonság és 
leszerelés + egyebek

Élelmiszer és takarmány + 
fogyasztók

Kreatív Európa + egyebek

„Az EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés + egyebek

Uniós polgári védelmi mechanizmus

1a.
Versenyképesség a 
növekedésért és a 
foglalkoztatásért
(kutatással együtt)

1b. Gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió

2.
Fenntartható 
növekedés: Természeti 
erőforrások (a közös 
agrárpolitikával együtt)

3. Biztonság és uniós 
polgárság

4. Globális Európa

5.

1.
Egységes piac, innováció 
és digitális gazdaság
(kutatással együtt)

2. Kohézió és értékek

3.
Természeti erőforrások 
és környezet (a közös 
agrárpolitikával együtt)

4. Migráció és 
határigazgatás 

6. Szomszédság és a világ

7. Európai közigazgatás

5. Biztonság és védelem

Igazgatás

2014–2020-as TPK

1082 mrd euró

(kiigazított összeg 2018-as árakon)

2021–2027-es TPK

1135 mrd euró

(2018-as árakon)

5%
NÖVEKEDÉS

Struktúra és fejezetek

10,8%

14,6%

35,8%

34,5%

36,9%

29,7%

1,1%

4,9%

8,9%

9,6%

6,5%

6,7%

2014–2020-as TPK

2021–2027-es TPK

49,9 mrd euró
(+43%)

4,7 mrd euró
(+1%)

63,0 mrd euró
(-16%)

43,1 mrd euró
(+359%)

12,6 mrd euró
(+13%)

4,8 mrd euró
(+7%)

Prioritási területek: nagy emelések a kisebb 
fejezeteknél

52

63

új forrás

átcsoportosított

115
milliárd euró

a prioritások újbóli 
meghatározására

2021–2027-es TPK
1135 mrd euró

166 mrd euró

392 mrd euró

337 mrd euró

55 mrd euró

109 mrd euró

76 mrd euró

+ 49,9 mrd euró

+ 4,7 mrd euró

– 63,0 mrd euró

+ 43,1 mrd euró

+ 12,6 mrd euró

+ 4,8 mrd euró

Kiegészítő források a prioritási területek 
számára
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III. melléklet. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) – a Számvevőszék véleményeinek jogalapja 

Nem kötelező 
A 287. cikk (4) bekezdése: „[…] A Számvevőszék továbbá meghatározott kérdésekre 
vonatkozó megállapításait – elsősorban külön jelentés formájában – bármikor 
előterjesztheti, és a többi uniós intézmény bármelyikének kérésére véleményt adhat.” 

Kötelező 

A 322. cikk (1) bekezdése: 

„Az Európai Parlament és a Tanács a Számvevőszékkel folytatott konzultációt 
követően rendes jogalkotási eljárás keretében, rendeletekben megállapítja: a) azokat 
a költségvetési szabályokat, amelyek meghatározzák különösen a költségvetés 
elkészítésére és végrehajtására, valamint az elszámolások végzésére és ellenőrzésére 
vonatkozó eljárást; […]” 

A 322. cikk (2) bekezdése: 

„A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel és a 
Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően meghatározza azokat a 
módszereket és azt az eljárást, amelyek szerint az Unió saját forrásaira vonatkozó 
szabályozásban előírt költségvetési bevételt a Bizottság rendelkezésére bocsátják, 
valamint a készpénzigények teljesítése érdekében szükség esetén alkalmazandó 
intézkedéseket.” 

A 325. cikk (4) bekezdése: 

„Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a 
Számvevőszékkel folytatott konzultációt követően meghozza az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalások megelőzése és az azok elleni küzdelem terén a szükséges 
intézkedéseket azzal a céllal, hogy hathatós és azonos mértékű védelmet nyújtsanak a 
tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban.” 

336. cikk  

„Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben, a többi érintett intézménnyel folytatott konzultációt követően 
megállapítja az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Unió egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket.” 
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