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ADATPONT:

A 2007-2013 közötti ERFA- 
és Kohéziós Alap-juttatások 
végrehajtásának vizsgálata 

2018 nyarának végén a Bizottság közzétette az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és 
a Kohéziós Alapból juttatott támogatások 2007-
2013 közötti végrehajtására vonatkozó naprakész 
számadatokat.

Az Európai Unió által a 2007-2013-as programozási 
időszakban elszenvedett nehézségek ellenére az ERFA 
és a Kohéziós Alap pénzügyi végrehajtása 2018 nya-

rának végén 97,7 %-on állt, miközben a lezárási folyamat 
elérte az utazósebességet.  

A 2007-2013 közötti többéves pénzügyi keret kezdetén az 
ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 270,9 milliárd EUR-t bocsá-
tottak a tagállamok rendelkezésére az uniós régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentését célzó projektek társfinanszí-
rozására. Ez a fontos pénzügyi keretösszeg két célkitűzésre 
irányult: konvergencia, valamint regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás. Majd egy harmadik, a tagállamok közötti, 
határokon átnyúló együttműködés fokozásával kapcsolatos 
célkitűzést is bevezettek.

Mennyi pénzt fizettek ki,  
és mennyi veszett kárba?

23,9 milliárd EUR előlegfizetésre került sor a költségvetési 
ciklus első három évében, biztosítandó, hogy a programok a 
rendelkezésre álló készpénz szűkössége miatti késedelem 
nélkül megkezdődhessenek. A 2007. január 1. és 2017. már-
cius 31. között (az új tagállam, Horvátország esetében 2018) 
a Bizottsághoz beérkezett kifizetési kérelmek után 231 milliárd 
EUR-t fizettek ki, amelyre 95 %-os küszöbérték vonatkozott 
(Görögország kivételével), ami letiltotta a juttatás fennmaradó 
5 %-ának záráskor történő kezelését. 

Ez a puffer az uniós adófizetők érdekeit védi, és biztosítja, 
hogy a tagállamoknak folyósított szabálytalan eszközöket 
teljes egészében visszanyerjék. E letiltott 5 %-ból 6,1 milliárd 

EUR-t fizettek ki 19 tagállamnak és határokon átnyúló együtt-
működésnek 2018 nyarának végéig, 14 tagállam+határokon 
átnyúló együttműködés esetében 2,6 milliárd EUR-nyi köte-
lezettségvállalást vontak vissza (azaz elveszett) olyan prog-
ramokkal kapcsolatban, amelyek már lezárultak vagy zárás 
előtt tartottak. 

Ez a veszteség annak volt köszönhető, hogy a tagállamok 
a végső kifizetési kérelemben nem igényelték meg a fennma-
radó 5 %-ot, illetve annak, hogy a Bizottság ellenőrei szabály-
talanságokat állapítottak meg. Ahol az 5 %-os puffer nem 
fedezte a kifizetett szabálytalan összegeket, nyár végén két, 
tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködés tekin-
tetében további 12,3 millió EUR visszafizettetésére került sor.

Az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból nyújtott  
kifizetések végrehajtása ügylettípus szerinti 
bontásban
millió EUR Kohéziós 

Alap

ERFA Mindösszesen

Eredeti juttatás 70 075,0 200 822,2 270 897,2

Előfinanszírozás 7478,9 16 413,4 23 892,3

Időközi kifizetések 58 730,0 172 221,9 230 951,9

Záró kifizetések 2204,6 3926,4 6131,0

Visszavont kötelezett-

ségvállalások (n+2/n+3)

209,7 809,0 1018,6

Visszavont kötelezett-

ségvállalások  

záráskor

790,1 1786,7 2576,9

Visszafizetések 

záráskor  

(2018.8.31.)

– 12,3 12,3

Továbbra is nyitott 

juttatás (2018.8.31.)

661,6 5664,8 6326,4
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A beruházások várható mértékéből és a tényleges eredményekre 
helyezett hangsúlyból adódóan a Bizottság biztosította a pénz-
ügyi fegyelmet, és az „n+2/n+3” kötelezettségvállalás-visszavo-
nási szabály révén ösztönözte a költségvetés gyorsabb 
végrehajtását. E szabály értelmében az „n” éves kötelezettség-
vállalások felhasználásának határideje a második év december 
31-e volt, kivéve azon tagállamokat, amelyek 2001-2003 
közötti GDP-je az 25 EU-tagállam átlagának 85 %-a alatt volt, 
az ő esetükben a határidő a harmadik év december 31.

A pénzügyi válság hatásának ellensúlyozásaként a Bizottság 
engedélyezte a 2007-es kötelezettségvállalásoknak az emlí-
tett szabály alóli mentesítését, mivel az összeget hat részre 
osztotta, és a 2008-2013 közötti költségvetési kötelezettség-
vállalások mindegyikéhez hozzáadta a 2007-es költségvetési 

kötelezettségvállalás egyhatodát. További rugalmasságot 
mutatott a pénzügyi válság által leginkább érintett tagállamok 
kifizetett kérelmei felett biztosított 10 %-os kiegészítés, ami 
lehetővé tette a projekteknek a többéves pénzügyi időszakok 
közötti átvezetését és a programmódosításokat, hogy a szak-
politikai célok befolyásolása nélkül tudjanak alkalmazkodni az 
új kihívásokhoz. Ennek ellenére 12 tagállam és határokon 
átnyúló együttműködés veszített el 1 milliárd EUR-t az n+2/
n+3 kötelezettségvállalás-visszavonási szabály értelmében. 

Az alábbiakban tagállamok és ügylettípusok szerinti bontásban 
olvasható egy áttekintés, amely az esb-alapok nyílt adatplat-
formján rendelkezésre álló teljes összegeket is tartalmazza: 
http://europa.eu/!Pv48jv. 

Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli 
Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét pénzügyi adatkészletet tennénk 
közzé az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-A3-BUDGET-TEAM@
ec.europa.eu
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De-commitments 

6,9 0,4 4,3 2,9 3,4 1,4 0,2 0,5 0,3 12,6 0,1 0,9 0,0 8,8 2,0 2,4 1,1 

Recoveries at closure 

0,1 0,0 0,0 

Allocation still open (31/8/2018) 

0,1 5,6 0,7 0,4 1,2 1,6 5,0 3,6 0,3 4,7 5,0 6,1 7,0 5,0 1,2 1,1 2,6 3,5 

Closure / Pre-closure payments 

2,8 1,3 2,3 5,0 3,4 2,0 5,0 3,5 4,2 5,0 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 3,0 5,0 0,5 

Interim payments 

82,7 86,5 84,1 86,0 85,4 82,5 87,5 87,5 84,7 85,2 87,5 87,5 92,5 57,8 83,4 87,5 84,1 84,6 87,5 84,6 85,4 87,5 85,7 87,3 79,6 87,5 85,4 85,5 87,4 

Pre-financing 

7,5 7,5 9,6 8,3 9,6 9,5 7,5 7,5 10,3 7,5 7,5 7,5 7,5 24,6 10,4 7,5 7,5 10,4 7,5 10,4 9,6 7,5 9,3 7,7 10,5 7,5 9,6 9,5 7,5 
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5.392,0
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Eredeti juttatás (millió EUR)

Visszavont kötelezettségvállalások

Visszafizetések a záráskor

Továbbra is nyitott juttatás (2018.8.31.)

Kifizetések záráskor/zárás előtt

Időközi kifizetések

Előfinanszírozás

Forrás: Európai strukturális és beruházási alapok – adatok

Az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból nyújtott kifizetések végrehajtása ügylettípus 
és tagállam szerinti bontásban
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