
JELENTÉS

az Európai GNSS Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség 
válaszával együtt

(2017/C 417/39)

BEVEZETÉS

1. A 2012. szeptember 1-jén Brüsszelből Prágába áthelyezett (1) Európai GNSS (globális navigációs műholdrendszer) 
Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven GSA) az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai 
műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet (2) 
hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosításáról szóló 912/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) hozta létre. Az 1321/2004/EK rendelettel létrehozott GSA hivatalosan 2007. 
január 1-jén vette át a korábban a GALILEO Közös Vállalkozásra ruházott feladatokat, amelyeket az Ügynökség 
a módosított 912/2010/EU rendelet hatálya alatt működő Európai GNSS Ügynökség égisze alatt végez tovább. A Bizottság 
emellett egy hatáskör-átruházási megállapodás révén megbízta az Ügynökséget az európai geostacionárius navigációs 
lefedési szolgáltatás (EGNOS) hasznosításával.

2. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (5).

Táblázat

Az Ügynökségre Vonatkozó Főbb Adatok

2015 2016

Költségvetés (millió euró) (1) 363,8 626,4

Összlétszám december 31-én (2) 139 160

(1) A költségvetési adatok a kifizetési előirányzatokon alapulnak.
(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az 
Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. 
Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok 
elemzésével.

VÉLEMÉNY

4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) az Ügynökség beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (6) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (7) áll;

2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/241

(1) A tagállamok kormányainak képviselői által közös megegyezéssel elfogadott 2010/803/EU határozat (HL L 342., 2010.12.28., 
15. o.).

(2) HL L 246., 2004.7.20., 1. o.
(3) HL L 196., 2008.7.24., 1. o.
(4) HL L 276., 2010.10.20, 11. o.
(5) Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: https://www.www.gsa.europa.eu/
(6) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány 

változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(7) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

http://www.www.gsa.europa.eu


b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.

A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi 
gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8. Az EUMSZ 310–325. cikke és az Ügynökség pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – 
a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában 
foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget az Ügynökség vezetősége viseli.

9. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az Ügynökség képes-e tevékenységének 
folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának 
feltételezése.

10. Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11. Célunk, hogy ésszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Ügynökség beszámolója nem tartalmaz lényeges 
hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más 
hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. Az ésszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek 
eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha ésszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.
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12. Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy 
kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba 
a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából 
releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az 
alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései ésszerűek-e, valamint értékelést ad 
a beszámoló általános bemutatásáról is.

13. A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük az Ügynökségnek a díjak és 
más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és 
elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési kategóriára kiterjed, és az előlegfizetésektől eltekintve azon a ponton történik, 
ahol a kifizetést teljesítik. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad 
a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és az Ügynökség az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – 
elfogadja az igazolást.

15. E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (1) 208. cikkének 
(4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az Ügynökség beszámolójára nézve 
végzett ellenőrzési tevékenységet.

Egyéb

16. Véleményétől függetlenül a Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyság 2017. március 29- 
én értesítette az Európai Tanácsot azon döntéséről, hogy kilép az Európai Unióból. A kilépés feltételeit meghatározó 
megállapodásról a jövőben fognak tárgyalni. Az Ügynökség által működtetett Galileo Biztonsági Megfigyelőközpont és 
több Galileo földi állomás az Egyesült Királyság területén található. Jelenleg még nem ismert, hogy az Egyesült Királyság 
milyen szerepet játszik majd e rendszer működtetésében.

17. A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

18. 2016. novemberi ellenőrzési jelentésében az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) megállapította, 
hogy 2016-ban nem készült az Ügynökség egészére kiterjedő éves kockázatértékelés, és hogy sem az Ügynökség tervezési 
dokumentumai, sem annak tevékenységi jelentései nem tartalmazzák a vonatkozó jelentős kockázatokat. Az IAS ezenfelül 
megjegyezte, hogy nem következetes a teljesítménymérési rendszer különböző elemei kapcsán használt terminológia, ami 
gyengíti a teljesítménymonitoringot. Az Ügynökség és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

19. Nagyarányú – 2,8 millió euró, azaz 46 % (2015: 2,5 millió euró, azaz 42 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele 
a II. cím esetében (Igazgatási kiadások). Ezek az átvitelek elsősorban 2016-ban nyújtott, de még ki nem számlázott 
informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

20. Az Ügynökség 2016. december 15-én 1,5 milliárd euró értékű keretszerződést írt alá a Galileo műholdas rendszer 
2017 és 2027 közötti hasznosítására. A szerződést közbeszerzési eljárás útján ítélték oda. Az eljárásban részt vevő pályázók 
egyike jogi eljárást indított az Európai Bíróságon az Ügynökség ellen, amelyben vitatja a közbeszerzési eljárás eredményét. 
A keretszerződés odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárás, valamint az összes kapcsolódó egyedi szerződés és jövőbeni 
kifizetés jogszerűségéről és szabályszerűségéről az Európai Bíróság fog dönteni. Az első kifizetésekre várhatóan 2017-ben 
kerül sor.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

21. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2014 A befektetett tárgyi eszközökre (nettó könyv szerinti értékük 
1,0 millió euró) nincsen biztosítás. Folyamatban

2015

A számviteli rendszereket utoljára 2012-ben érvényesítették. Az 
Ügynökség áthelyezését követően jelentős változásokra számítottak 
a folyamatok és az információáramlás terén, és ezzel összefüggésben 
ígéretet tettek az ismételt érvényesítésre, arra azonban nem került 
sor. Az új könyvelő 2020-ben tervezi végrehajtani a következő 
érvényesítést.

Folyamatban

2015

Az Ügynökség üzletmenet-folytonossági terveket vezetett be 
a Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában 
található biztonsági objektumainál. Nem létezik azonban a prágai 
székhelyre és az Ügynökség teljes egészére érvényes üzletmenet- 
folytonossági terv.

Folyamatban

2015

Az Ügynökség általunk ellenőrzött költségvetési végrehajtási 
jelentésének részletességi szintje eltér a legtöbb más ügynökségétől, 
ami arra utal, hogy egyértelmű iránymutatásra lenne szükség az 
ügynökségek költségvetési beszámolására vonatkozóan.

Végrehajtva

2015

Nagyarányú – 2,5 millió euró, azaz 42 % (2014: 3,4 millió euró, 
azaz 54 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási 
kiadások) esetében. Ezek az átvitelek elsősorban olyan, az 
Ügynökség számára 2015-ben nyújtott szolgáltatásokra vonatkoz-
tak, amelyek számlái csak 2016-ban érkeztek be, valamint több 
nagyértékű informatikai szerződésre és egy 2015 végén kötött 
kockázatértékelési szerződésre. Ezek az eredetileg 2016-ra tervezett 
projektek azért indultak el már 2015-ben, hogy hasznosítsák a más 
költségvetési sorok megtakarításai révén felszabaduló forrásokat.

n.a.

2015

Az Ügynökség 2015-ös évi munkaprogramját csak 2015 márciu-
sában fogadták el, a 2014–2020-as többéves munkaprogram 
elfogadása pedig továbbra is várat magára. A fő tervezési 
dokumentumok késedelmes elfogadása veszélyezteti az Ügynökség 
céljainak elérését.

Folyamatban (1)

2015 2015-ben az Ügynökségnél nagy volt a személyzeti fluktuáció: 14 
munkatárs távozott és 26 érkezett (2). Folyamatban

(1) Az Európai GNSS Ügynökség 2017–2020-as programozási dokumentumának elfogadásáról 2017. március 28-án határoztak.
(2) 22016-ban 8 fő lépett ki az Ügynökségtől és 24 főt vettek fel.
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AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

18. Az Ügynökség megvalósította az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által tett megállapításokat 
a kockázatkezelésre vonatkozóan. 2016 4. negyedévében az Ügynökség létrehozta a vállalati kockázatkezelési üzletpolitikát 
és eljárást. Az Ügynökség negyedévente kockázatkezelési testületeket hoz létre, amelyek felülvizsgálják és aktualizálják 
a vállalati kockázati jegyzéket. A folyamat első eredeményeként, az egyeztett vállalati kockázatok szerep elnek a 2018- 
2020-as előzetes programozási dokumentum VIII. mellékletében, amelyet 2017 januárjában fogadott el az igazgatási 
tanács. A teljesítménykezelés optimalizálását illetően az Ügynökség eleget tesz az IAS megállapításainak, mégpedig a 2017 
első negyedévében létrehozott teljesítménymutató-fejlesztési és jelentéstételi folyamat, és ennek programozási 
dokumentumba építése révén.

19. Meg kell jegyezni, hogy az átvitelek törlési aránya nagyon alacsony (2016-ban 0,7 % valamennyi költségvetési sorra 
vetítve), a GSA pedig ezt a költségvetési gazdálkodás sokkal jobb mutatójának véli, mint az átvitelek arányát, amely az 
Ügynökség működésbeli sajátossága és a nagyszámú, nagyértékű, így számos, a tervezetlenekkel szemben tervezett átvitelt 
képező adminisztratív szerződésekhez kapcsolódó számlázási időszakok miatt elkerülhetetlenül magas.

20. Az Ügynökség üdvözli az Európai Számvevőszék döntését, miszerint nem avatkozik bele ebben a szakaszban az 
Európai Bíróság közleményében hivatkozott bírósági eljárásokba. A kérelemről 2017. július 13-án értesítették a GSA-t, T- 
99/17 EUTELSAT vs. GSA hivatkozással. 
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