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Politikai környezet
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• Az Európai Unió jövőjéről szóló diskurzus várhatóan 2018 
elején zárul le
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• Az Egyesült Királyság kilépésével az uniós költségvetés 
második legnagyobb befizetője távozik az EU-ból

• A Brexit következtében éves szinten 10-12 milliárd eurós 
hiány keletkezik az uniós költségvetésben



Előttünk álló kihívások
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• Új kihívások: 
• Migrációs válság
• Növekvő terrorfenyegetettség
• Védelmi képességfejlesztés
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• Védelmi képességfejlesztés
• Ezen területek finanszírozásának aránya a jelenlegi MFF-

ben csupán 1,6%

• Gazdasági stabilitás biztosítása és a versenyképesség 
elősegítése

• A hagyományos politikák, kohéziós politika és közös 
agrárpolitika kiadásainak aránya az MFF-ben mintegy 75%



Európai hozzáadott érték
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• Az egyes politikák finanszírozásának prioritási 
sorrendjében meghatározó lesz az európai hozzáadott 
érték
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érték

• A hagyományos politikák céljait az Alapszerződés rögzíti

• A Bizottság számításai alapján a 2007-13 időszak kohéziós 
támogatásai 5%-kal növelték a magyar GDP-t 2015-ben

• Lengyel tanulmány szerint a V4 országoknak juttatott 
kohéziós támogatások a felhasznált források 80%-ának 
megfelelő közvetett gazdasági hasznot eredményeznek a 
nyugati országokban (NL 145%, DE 150%, AT 331%)



Tárgyalások menetrendje
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• Az MFF rendelettől eltérően várhatóan a Bizottság csak 
2018 nyarán hozza nyilvánosságra a javaslatait

5

• Tárgyalásokat hátráltatni fogja a 2019 tavaszán esedékes 
EP-választás, továbbá a Juncker-Bizottság és Donald Tusk
európai tanácsi elnök mandátumának 2019 őszi lejárta

• A késői megállapodás csúszást okozhat a következő 
időszak programjainak indulásában, így a kohéziós 
jogszabálycsomag várhatóan az MFF rendelettel 
egyidejűen kerül benyújtásra



A javaslat várható elemei
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• A Bizottság az EU jövője vita kapcsán június 28-án hozta 
nyilvánosságra az EU pénzügyi jövőjéről szóló reflexiós 
papírját

6

papírját

• A reflexiós papír elismeri a hagyományos politikák 
európai hozzáadott értékét

• Emellett meghatározó módosításokra tesz javaslatot a 
kohéziós politika és a KAP kapcsán



A támogatások kapcsán felmerült feltételek
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• Politikai feltételek: 
• jogállamiság 
• migráció
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• migráció
• Nincs egységes bizottsági álláspont, Juncker szerint 

„méreg lenne a kontinensnek”

• Gazdasági kormányzás erősítése
• külön alap
• pénzügyi ösztönzők

• Már jelenleg is létezik kapcsolat a makrogazdasági 
kondicionalitás révén



A kohéziós politika várható reformja
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1. Nagyobb rugalmasság
2. Gyorsabb végrehajtás, gördülékeny átment
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3. Bizottság szerepének növelése
4. Tagállami társfinanszírozási arány növelése
5. Komplementaritás a politikák között
6. Új kritériumok bevonása



Pénzügyi eszközök szerepe
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• A 2015-ben indult Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(EFSI) magántőke bevonásával 500 milliárd euró értékben 
támogathat beruházásokat 2020-ig
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támogathat beruházásokat 2020-ig

• Jelentős földrajzi egyensúlytalanság

• Kohéziós politikán belül a pénzügyi eszközök 
hatékonyságának értékeléséhez még nincs elég tapasztalat



Közös agrárpolitika jövője
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• A reflexiós papír elismeri európai hozzáadott értékét, 
azonban reformokat tart szükségesnek
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• Felmerült a közvetlen támogatások nemzeti 
társfinanszírozásának bevezetése

• Célrendszer reformja kapcsán nagyobb hangsúlyt kaphat a 
fenntarthatóság és klímapolitika, illetve az új kihívások 
kezelése 



Bevételi oldal
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• A Brexit miatt megszűnik az Egyesült Királyságnak járó 
visszatérítés
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• Lehetséges új saját források:
• megreformált hozzáadottérték-adó alapú hozzájárulás
• társasági adó
• pénzügyi tranzakciós adó
• európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer bevételei
• üzemanyag adó



Köszönöm a figyelmet!
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