
Mir!l is vitázunk?
Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete – angol rövidítéssel MFF (Multiannual
Financial Framework) – hét évre határozza meg, hogy mekkorák lehetnek az uniós
kiadások, és ezen belül az egyes fejezetekre elkölthet! összegek. A többéves pénzügyi
keret alapján határozzák meg az éves költségvetések sarokszámait.

A többéves keretköltségvetés nem egyszer"en a pénz -
r!l szól, hanem politikai kérdés is, mert megmutatja,
hogy mik azok a közös európai célok, amelyeket vala-
mennyi tagállam fontosnak tart. Ugyanakkor a vitában
minden tagállam k!keményen védi saját érdekeit, hi -
szen hozzávet!leg ezermilliárd euró elosz tásáról van szó.

A keretköltségvetés az összesített uniós nemzeti
jövedelemnek (GNI) csak kb. 1 százaléka, ami rend-
kívül csekély mérték" újra elosztást jelent a nemzeti
büdzsékhez képest (ott 30-50 százalékos az arány).

Amióta közös költségvetés létezik, az Európai Unió
a közös agrárpolitikára (KAP) költ a legtöbbet. Ezek
a kiadások biztosítják, hogy az uniós termel!k meg -
felel! jövedelemben részesüljenek, valamint segítenek
a tagállamoknak abban, hogy meg!rizzék a vidék arcu -
latát. Szintén jelent!s kiadási tétel a kohéziós politika,
amely egyrészt segíti az elmaradottabb régiókat az
uniós átlaghoz való felzárkózásban, másrészt támo-
gatja azokat a térségeket, amelyek versenyképességi
kihívásokkal néznek szembe. 

A közös költségvetésben kapnak helyet a kutatás-
 fejlesztéshez (tágabb értelemben a verseny képes ség -

hez), a bel- és igazságügyi együttm"ködéshez kap  cso -
lódó kiadások is, valamint a külkapcsolatokra és az uniós
alkalmazottak javadalmazására fordított kiadások is.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a jelenlegi, 2007-
2013-as többéves pénzügyi keretben hogyan oszlanak
meg ezek a kiadások:

Jelenleg a 2014 és 2020 közötti költségvetésr!l folyik
egyeztetés az EU-ban.

Az Európai Unió
2014 és 2020 közötti költségvetése 

1A Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 9%
1B Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 35,6%
2  Természeti er!források meg!rzése és kezelése 42,5%
3A Szabadság, biztonság és jog 0,8%
3B Állampolgárság 0,5%
4  Az EU mint globális szerepl! 5,7%
5  Igazgatás 5,8%
6  Ellentételezés (BG/RO) 0,1%
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A költségvetés elfogadásának kiemelt jelent!sége van;
a Lisszaboni Szerz!dés (312. cikk) el!írja, hogy a
többéves pénzügyi keretet a Tanács által egyhangúlag
elfogadott rendeletben kell rögzíteni az Európai Par-
lament egyetértésével (amely elfogadja vagy elutasítja
az egész csomagot, módosításra nincs lehet!sége).

A megállapodás körülbelül 12–18 hónapot vesz
igénybe. Annak érdekében, hogy a kutatási, oktatási,

kohéziós, fejlesztési támogatásról szóló programok
2014 januárjában elindulhassanak, a többéves pénzü-
gyi keret életbe lépése el!tt legkés!bb másfél évvel
politikai döntést kell hozni a költségvetés kiadásairól.
A 2014-2020 közötti költségvetésr!l 2011 júliusában
indult el a vita, és várhatóan 2012 végére születhet
megállapodás a tagállamok között. A költségvetési
tárgyalások soha nem zökken!mentesek, de az alku-
folyamatot most pénzügyi és adósságválság is nehezíti.

A tárgyalások során d!l el többek között az, hogy a
magyar gazdák és termel!k mekkora támogatásra
számíthatnak a közös agrárpolitikából; hogy az egyes
régiók milyen jelleg" fejlesztésekhez, képzésekhez
igényelhetnek uniós támogatást; hogy mennyi uniós
pénz jut kutatás-fejlesztésre, közegészségügyi és
környezetvédelmi beruházásokra, a leszakadt kis -
térségek felzárkóztatására és az Európai Unión kívüli
szegény országok segítésére.

Magyarország a Bizottság jelenlegi pénzügyi keretre
vonatkozó javaslatával nem ért egyet, mert az hát -
rányosan érintené az országot. Az ördög a részletek-
ben bújik meg, egészen pontosan a kohéziós politika
címszó alatt.

A jelenlegi bizottsági javaslat szerint Magyarország a
2007–2013-as költségvetési id!szakban felhasznál-
ható 25 milliárd euró kohéziós támogatásnál nagyjából
20 százalékkal kevesebb forrással, mintegy 20 milliárd
euróval számolhatna 2014 és 2020 között.

De miért is van ez? Végeredményben három okra
lehet visszavezetni a problémát.

A kohéziós pénzeket alapvet!en a fejlettségük alapján
különféle kategóriákba sorolt régióknak (hazánk ese -
tében a hét statisztikai régiónak) szánják, ám a bi-
zottsági javaslat országos szinten húz egy támogatási
fels! korlátot (ez az úgynevezett „capping”), ily
módon egy-egy tagállam legfeljebb a GDP-jének

Mi a tárgyalások menete?
Az Európai Bizottság tesz javaslatot a közös költségvetés tervezetére, amelyet az
Európai Unió Tanácsa (Tanács) és az Európai Parlament saját hatáskörében megvitat
és elfogad. 

Mik a tétjei a tárgyalásoknak
Magyarország szempontjából?
Magyarország a jelenlegi közös költségvetés egyik legnagyobb  nettó haszonélvez!je
(EU-s zsargonnal: nettó kedvezményezettje). Ezért az új többéves költségvetés
alapvet!en meghatározza majd hazánk fejlesztési lehet!ségeit.
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2,5 százalékával megegyez! mérték" támogatásban
részesülhet. Vagyis ami e határ felett járna az egyes
régióknak saját fejlettségük (azaz inkább fejletlen-
ségük) okán, azt országos szinten „lefölözik”.

Ez a határ a most futó pénzügyi keretben hazánk
esetében 3,54 százalék (bár ebbe még a vidékfej lesz -
tés is beleszámított), vagyis radikális csökkentésr!l
beszélhetünk. Tudni kell azonban, hogy nagyjából egy
fejlettségi szinten vagyunk Lengyelországgal, ezért a
korlát felfelé tolása esetén minden nekünk jutó 1 euró
mellett további 4 eurót kellene adni például Lengyel -
országnak, ez pedig összességében már olyan terhet
jelentene, amit a nettó befizet! országok biztosan
nem tudnak elfogadni.

A baj második oka Magyarország GDP-adataiban
keresend!. Hazánk esetében már 2006-ban észreve-
het!en visszaesett a GDP-növekedése, míg a többi
tagállam ezzel a problémával csak egy-másfél évvel

kés!bb, a világgazdasági válság kitörésekor szem-
besült. Így a 2006 és 2008 közötti id!szakban jelen-
t!s különbség van Magyarország és a többi tagállam
GDP-növekedése között. Ez az Európai Bizottság
módszertana alapján megmutatkozik a „kohéziós
borítékunk” vastagságán is, mivel a múltbeli tényada-
tok szolgálnak alapul a hosszú távú el!rejelzésekhez.

A Bizottság javaslatában szerepl! forráscsökkenés har-
madik oka a Magyarország esetében kiszámolt, pesszi -
mista GDP-el!rejelzés a 2014 és 2020 közötti
id!  szakra. A Bizottság csak két évre el!re készít valós
GDP-el!rejelzéseket az egyes tagállamokra (vagyis
most 2012-2013-as adat áll rendelkezésre), a közép-
távú becsléseit ez alapján vetíti ki hosszabb id!távra.
A Bizottság el!rejelzése nem veszi kell!en figyelembe
a megkezdett strukturális átalakításokat és az ezekben
rejl! növekedési potenciált. Csakhogy a prognózis -
készítés módszertana egységes mind a 27 tagállamra,
ezért nagyon nehéz bármilyen változást is elérni. 

Magyarország is tagja két tagállami érdekcsoportnak.
Az egyik, tágabb csoport, amelynek munkájában
hazánk részt vesz a „kohézió barátai”. Ennek az
országcsoportnak összesen tizenöt tagja van, és
alapvet! küldetése az, hogy megakadályozza, hogy a
nettó befizet! tagállamok csökkentsék a kohéziós
politikára szánt összegek nagyságát. Ugyanis a költ-
ségvetésbe a legtöbb pénzt befizet! tagállamok (pl.
Németország, Svédország, az Egyesült Királyság)

részér!l folyamatos törekvés, hogy csökkenjenek a
közös költségvetés kiadásai. A kohéziós politika, amely
a jelenlegi id!szakban pl. a kiadások 35%-át képviseli,
sajnos az egyik olyan terület, aminek a kiadásait a nettó
befizet!k számottev!en csökkentenék. A „kohézió
barátai” ezért ahol csak lehet, igyekeznek felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a kohéziós támogatások nem csak
azoknak az országoknak kedveznek, amelyekben fel-
használják !ket, hanem az egész unió profitál bel!lük.

Milyen lépéseket tesz a kormány a
magyar érdekek érvényesítése érdekében?
Az uniós többéves pénzügyi keret tárgyalásai során gyakran alakulnak ki tagállami
érdekcsoportok. Ez abból adódik, hogy a tagállamok önállóan csak korlátozottan
tudják érvényesíteni az érdekeiket. Sokkal nagyobb eséllyel befolyásolják a tár-
gyalások kimenetelét, ha különböz! csoportokon keresztül hívják fel a figyelmet
az érdekeikre. 
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A nemzetközi színtéren is csak akkor válhat verseny -
képesebbé az EU, ha csökkenti a térségei között
meglév! fejlettségbeli különbségeket.

A „kohézió barátai”-nál sz"kebb, de szintén számot-
tev! tagállami érdekcsoport a visegrádi országok köre.
A Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia és
Magyarország nagyon szorosan együttm"ködik az
uniós költségvetés tárgyalásai során, abból adódó-
an, hogy érdekeik nagyon sok területen azonosak.
A ko hé ziós és agrárpolitika mellett a külkapcsolati ki-
adások, a kutatás-fejlesztési támogatások és számos
más szakpolitika terén is gyakran egyeztetik állás -
pontjaikat és sokszor születnek közös nyilatkozatok is.

Arra is van példa, hogy a visegrádi négyek „b!vített”
körben egyeztetnek, kiegészülve Romániával és Bul-
gáriával, esetleg Szlovéniával vagy néha a balti álla -
mokkal (Észtországgal, Lettországgal és Litvániával).

Ezek a „koalíciók” az uniós döntéshozatal természetes
velejárói. Mindenképpen szükség van arra, hogy
Magyarország is átgondolt és ügyes, az aktuális
helyzetre reagálni képes szövetségi politikát foly tas -
son. Csak ezáltal biztosítható ugyanis, hogy a magyar
(vagy tágabb értelmezésben a közép-európai) ér -
dekek is megfelel!en érvényesüljenek a közös költ-
ségvetés alakításakor.

Beleszólhatnak-e az állampolgárok
a költségvetési tárgyalásokba?
A Külügyminisztérium 2011 !szén rendezte meg els! társadalmi fórumát az EU több -
éves költségvetési keretér!l több mint 150 érdekl!d! részvételével. A társadalmi
konzultáció 2012-ben is folytatódik. A Külügyminisztérium célja, hogy a kutatók,
a civil szféra, valamint a támogatások felhasználóinak véleménye is megjelenjen a költ-
ségvetés tárgyalási folyamata során.  

Ennek érdekében nemcsak nyilvános konferencia-
sorozatot rendezett, de tárgyalási vetélked!t is in -
dított egyetemistáknak (www.rajtadmulik.eu), és
egy internetes felületen, az EU-zseton blogon
(eu-zseton@blogspot.com) bárki hozzászólhat a té -
mához. Az EU-zseton weboldalon, valamint a Külügy -

minisztérium által m"ködtetett EU-politikai kor-
mányzati honlapon (eu.kormany.hu) minden fonto -
sabb dokumentum megtalálható a költségvetési
tár  gyalások menetér!l, a tárgyalásokat befolyásoló
javaslatokról, fejleményekr!l, rendezvényekr!l.

További információk a többéves pénzügyi keretr!l:
www.eu-zseton.blogspot.com
www.eu.kormany.hu

4


