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Összefoglalás 
I Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyeinek külső ellenőre. Ilyen 
minőségünkben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként 
tevékenykedünk, és elősegítjük az Unió pénzgazdálkodásának javítását1. 

II Ez a dokumentum a 41 uniós ügynökségre és a megbízatásunk hatókörébe tartozó 
egyéb uniós szervre (a továbbiakban együttesen: „az ügynökségek”) irányuló, a 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésünk eredményeit foglalja össze. Az uniós 
ügynökségekről szóló, a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó új éves jelentésünk átfogó 
áttekintést nyújt az Európai Unió által létrehozott ügynökségekről, valamint 
részletesen beszámol az ügynökségekre irányuló éves ellenőrzésünk eredményeiről. 

III A 2018. december 31-ével záruló évre vonatkozóan az ügynökségekre irányuló 
ellenőrzésünk megerősítette a pozitív eredményeket, amelyekről az előző években 
beszámoltunk. Az egyes ügynökségek tekintetében kiadott megbízhatósági 
nyilatkozatunk révén: 

o hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt adtunk valamennyi ügynökség 
beszámolójának megbízhatóságáról; 

o valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt 
adtunk a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről; 

o valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt 
adtunk a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről – kivételt képez ez alól az EASO, amely esetében korlátozott 
ellenőri véleményt bocsátottunk ki. 

                                                      
1 Munkánkról részletesebb tájékoztatást tevékenységi jelentéseinkben, az uniós költségvetés 

végrehajtásáról szóló éves jelentéseinkben, különjelentéseinkben, állapotfelméréseinkben, 
valamint az új, illetve átdolgozott uniós jogszabályokkal és a pénzgazdálkodást érintő egyéb 
határozatokkal kapcsolatos véleményeinkben olvashat (www.eca.europa.eu). 
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IV Mindezek ellenére a legtöbb ügynökség esetében láttunk még javítási 
lehetőségeket, amint arról a figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb kérdéseket 
tárgyaló bekezdésekben, valamint az ellenőri véleménytől független észrevételekben 
beszámoltunk. Emellett a következő intézkedéseket is javasoltuk a javítási lehetőségek 
kiaknázására: 

o Ellenőrzéseink során továbbra is a közbeszerzési hibák a feltárt leggyakoribb 
hibatípus. Az ügynökségek számára javasolt, hogy javítsák közbeszerzési 
eljárásaikat, és biztosítsák a közbeszerzések teljes körű szabályszerűségét és 
legjobb értékarányát. 

o Intézményközi szerződések alkalmazása esetén továbbra is az ügynökségek 
felelősek a közbeszerzési szabályok alkalmazásáért konkrét beszerzéseik során. Az 
ügynökségeknek olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek biztosítják a 
szabályok tiszteletben tartását. 

o A keretszerződések alkalmazása nem hátráltathatja a tisztességes és versenyen 
alapuló közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az árral kapcsolatos versenyhelyzet 
kialakításához figyelembe kell venni minden jelentősebb árösszetevőt, többek 
között az egységárat és ehhez kapcsolódóan az adott szolgáltatás vonatkozásában 
felszámított egységek mennyiségét. 

o Az ügynökségeket arra ösztönzik, hogy folytassák a közös közbeszerzési eljárások 
vagy az intézményközi keretszerződések használatát a hatékonyságjavulás és a 
méretgazdaságosság elérése érdekében. Az új ügynökségeknek – mint pl. az EPPO 
vagy az ELA – különösen előnyös lehet, ha önállóan kidolgozott és megkötött 
szerződések helyett közös közbeszerzésekben vesznek részt. A közös 
közbeszerzési eljárások megkezdése és a kapcsolódó adminisztratív lépések 
megtétele előtt azonban piacelemzés révén kell megbizonyosodni a közös eljárás 
megvalósíthatóságáról. 

o Az ügynökségek a költségvetési hatóságokkal együtt megvizsgálhatják, hogy a 
külső személyzet alkalmazása költséghatékonyabb-e a saját személyzeti állomány 
igénybevételénél. 

o Külső személyzet igénybevétele esetén az alkalmazás alapelve, hogy teljes 
mértékben be kell tartani az alkalmazandó uniós és nemzeti jogi keretet, 
ugyanakkor el kell kerülni a peres ügyek kockázatát és a jó hírnevet érintő 
károkat. 
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o Szükségszerű, hogy a Bizottság belsőkontroll-keretét (2017) valamennyi 
ügynökség elfogadja és végrehajtsa, egyrészt a belsőkontroll-standardok 
legmagasabb szintű nemzetközi normákhoz való igazítása, másrészt annak 
biztosítása érdekében, hogy a belső kontrollmechanizmusok hatékonyan és 
eredményesen támogassák a döntéshozatalt. 

o Az ügynökségek felkérést kapnak arra, hogy egyezzenek meg, mely álláshelyeket 
kell érzékenynek tekinteni, valamint hogy bevezessék vagy összehangolják az 
érzékeny álláshelyekre vonatkozó politikáikat annak érdekében, hogy enyhítsék a 
hatáskörrel személyes haszonszerzés céljából való visszaélés kockázatát. 

o A költségvetési jelentéstétel átláthatóbbá tétele érdekében kívánatos, hogy a 
címzett bevételeket végrehajtó ügynökségek pénzügyi kimutatásai tartalmazzanak 
egy szabványosított áttekintést, amely bizottsági hatáskör-átruházási 
megállapodásonként közzéteszi a címzett bevételeket és a kapcsolódó kiadásokat. 

o Az ügynökségek költségvetésének tevékenységenkénti közzététele lehetővé 
tenné, hogy az erőforrások azokhoz a tevékenységekhez legyenek kapcsolhatók, 
amelyekre használták őket. 

o Felkérjük az érintett ügynökségeket, hogy konzultáljanak a Bizottsággal arról, 
hogy a jogi keretet szükséges-e kiigazítani ahhoz, hogy a díjszámítások a gazdasági 
valóságot tükröző pontos információk alapján történjenek. 
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Az ellenőrzés tárgya 
01 Az uniós ügynökségek önálló jogi személyek, amelyeket másodlagos jogszabály 
hozott létre olyan technikai, tudományos vagy irányítási feladatok elvégzésére, 
amelyek segítséget nyújtanak az uniós intézményeknek szakpolitikáik kialakításában és 
végrehajtásában. Jól ismertek az egyes tagállamokban, és az uniós polgárok 
mindennapi életében alapvető fontosságú területeken (pl. egészségügy, biztonság, 
védelem, szabadság és jogérvényesülés) jelentős befolyással rendelkeznek a 
szakpolitikai és a döntéshozatali folyamatokban, valamint a programok 
végrehajtásában. Ebben az összefoglalóban a teljes nevükből képzett rövidítések vagy 
betűszók formájában utalunk az egyes ügynökségekre: ezek jegyzékét a dokumentum 
végén közöljük. 

02 Felépítésük és feladatkörük szerint háromféle uniós ügynökséget különböztetünk 
meg: decentralizált ügynökségeket, bizottsági végrehajtó ügynökségeket és egyéb 
szerveket. A három típus főbb jellemzőit alább ismertetjük. 

03 Az ügynökségek száma az évek során megnőtt, 2019-re elérte a 43-at 
(lásd: 1. ábra), beleértve azt a két új ügynökséget, amelyek létrehozása jelenleg van 
folyamatban. Ezek: az Európai Ügyészség (EPPO), amelyre nézve az alapító rendelet 
már 2017 óta hatályban van, és az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA), amelynek alapító 
rendelete 2019 augusztusában lépett hatályba. 
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1. ábra. Az ügynökségek számának növekedése 

 
* Néhány ügynökség korábban kormányközi szervezetként, más jogállás szerint működött. 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

04 A bizottsági végrehajtó ügynökségek a Bizottság székhelyein, Brüsszelben és 
Luxembourgban találhatóak. A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek székhelyei 
Unió-szerte, különböző tagállamokban vannak (lásd: rövidítésjegyzék és 2. ábra). Az 
ügynökségek székhelyéről a Tanács, illetve a Tanács és az Európai Parlament közösen 
határoz. Miután az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy kilép az Unióból, az EMA-t 
és az EBH-t 2019 első felében áthelyezték Amszterdamba, illetve Párizsba. Az EPPO 
székhelye Luxembourgban, az ELA-é pedig Pozsonyban (Szlovákia) lesz. 
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2. ábra. Ügynökségi székhelyek az egyes tagállamokban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A decentralizált ügynökségek konkrét szakpolitikai igényeket 
elégítenek ki 

05 A 34 decentralizált ügynökség2 fontos szerepet játszik az uniós szakpolitikák 
előkészítésében és végrehajtásában, különösen a technikai, tudományos, operatív, 
illetve szabályozói feladatok ellátása terén. Céljuk konkrét szakpolitikai igények 
kielégítése és az európai együttműködés erősítése az Unió és a tagállami kormányok 

                                                       
2  ACER, BEREC Hivatal, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBH, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu‐LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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technikai és speciális szakértelmének egyesítése révén. Az ügynökségeket tanácsi vagy 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel határozatlan időre hozták létre. 

06 Az újonnan létrehozott EPPO az Európai Unió független és decentralizált ügyészi 
hivatala, amelynek hatáskörébe tartozik az uniós költségvetést érintő 
bűncselekményekkel – például csalásokkal, korrupciós bűncselekményekkel, illetve 
határokon átnyúló súlyos héacsalásokkal – kapcsolatos nyomozások és vádhatósági 
eljárások lefolytatása, valamint az elkövetők bíróság elé állítása. Az ELA megbízatása 
kiterjed a munkaerőpiaci hatóságok közötti együttműködés valamennyi szinten 
történő megerősítésére és a határokon átnyúló helyzetek jobb kezelésére, valamint a 
tisztességes munkaerő-mobilitást támogató további kezdeményezések kidolgozására. 
Mindkét ügynökséggel a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésünk foglalkozik 
majd. 

A Bizottság végrehajtó 
ügynökségei uniós 
programokat hajtanak végre 

07 A hat bizottsági végrehajtó 
ügynökség3 egy vagy több uniós 
programmal kapcsolatos végrehajtási és 
operatív feladatokkal van megbízva, és 
meghatározott időtartamra hozták létre 
őket. 

 

Az egyéb szervek más specifikus megbízatásai 

08 A három egyéb szerv a következő: az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT), az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) és az Egységes Szanálási Testület (ESZT). A 
budapesti EIT független, decentralizált uniós szerv, amely vissza nem térítendő 
támogatások nyújtásával tudományos, üzleti és oktatási erőforrásokat egyesít az Unió 
innovációs képességének javítására. Határozatlan időre hozták létre. A luxembourgi 
székhelyű ESA-t határozatlan időre hozták létre annak érdekében, hogy az Euratom-

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Európai Unió 2016 / Etienne Ansotte / 
Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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Szerződésnek megfelelően biztosítsa az uniós felhasználók megfelelő nukleáris 
fűtőanyaggal való rendszeres és méltányos ellátását. A brüsszeli székhelyű ESZT az 
európai bankunió egységes szanálási mechanizmusának központi hatósága. Feladata a 
fizetésképtelen bankok rendezett módon történő szanálása úgy, hogy az a lehető 
legkisebb hatást gyakorolja az uniós tagállamok és más országok reálgazdaságára és 
államháztartására. 

Az ügynökségek különböző forrásokból és a TPK különböző 
fejezeteiből részesülnek finanszírozásban 

09 2018-ban az összes ügynökség (az ESZT kivételével) együttes költségvetése 
4,2 milliárd eurót tett ki (ez a 2017. évi 3,5 milliárd eurós költségvetéshez képest 20%-
os növekedést jelent), ami a 2018. évi általános uniós költségvetés mintegy 2,9%-ának 
felel meg (2017: 2,7%) (lásd: 3. ábra). Az ügynökségek közül a TPK 1a. fejezetének 
(Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) keretében finanszírozott EIT, 
EMSA és ECHA, valamint a TPK 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) keretében 
finanszírozott eu-LISA, Frontex, EMA, EASO és Europol költségvetése nőtt meg 2017-ről 
2018-ra a legnagyobb mértékben. 

10 Ezenfelül az ESZT 2018. évi költségvetése 6,9 milliárd eurót tett ki (2017: 
6,6 milliárd euró). Ez a hitelintézeteknek az Egységes Szanálási Alap létrehozásához és 
az ESZT igazgatási kiadásainak finanszírozásához nyújtott hozzájárulásaiból áll. 

11 A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek költségvetése fedezi azok 
személyzeti, igazgatási és operatív kiadásait. A végrehajtó ügynökségek a Bizottság 
költségvetéséből finanszírozott programokat hajtanak végre, és saját költségvetésük 
(2018-ban összesen mintegy 249 millió euró) csak a személyzeti és igazgatási 
kiadásaikat fedezi. A Bizottságnak a hat végrehajtó ügynökség által végrehajtott 
operatív költségvetése (kötelezettségvállalási előirányzatok) 2018-ban mintegy 
11,3 milliárd eurót tett ki (2017: 11 milliárd euró). 
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3. ábra. Az ügynökségek finanszírozási forrásai 2018-ban 

 
Forrás: Az Unió 2018. évi általános költségvetése és az ügynökségek 2018. évi költségvetése, a 
Számvevőszék összeállítása alapján. 
A fénykép forrása: © Európai Közösségek, 2001. 

12 A legtöbb ügynökséget, köztük valamennyi végrehajtó ügynökséget, szinte teljes 
mértékben az Unió általános költségvetése finanszírozza. A többi ügynökség 
finanszírozása részben vagy egészben díjakból és illetékekből, valamint a 
tevékenységekben részt vevő országok közvetlen hozzájárulásaiból történik. A 4. ábra 
az ügynökségeket a bevétel forrása szerinti bontásban mutatja. 

Általános uniós költségvetés
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díjai, illetékei és hozzájárulásai
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Végrehajtó ügynökségek 
által felhasznált bizottsági 
operatív költségvetés

6,9 mrd euró
Hitelintézetek 
hozzájárulásai az 
Egységes Szanálási 
Alaphoz és az ESZT-hez
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4. ábra. Az ügynökségek 2018. évi költségvetése a bevétel forrása 
szerinti bontásban 

 
Forrás: Az ügynökségek 2018. évi költségvetése, a Számvevőszék összeállítása alapján. 

13 A legtöbb ügynökség nem nagyszabású operatív kiadási programokat hajt végre, 
hanem technikai, tudományos, illetve szabályozási jellegű feladatokkal foglalkozik. 
Ezért költségvetésük legtöbb esetben elsősorban személyzeti és igazgatási kiadásokból 
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áll. Az ügynökségek személyzeti és igazgatási kiadásai összességében az uniós 
intézmények és egyéb szervek ilyen típusú kiadásainak mintegy 14%-át teszik ki 
(5. ábra). 

5. ábra. Az uniós intézmények és szervek személyzeti és igazgatási 
kiadásai* (milliárd euró) 2018-ban 

 
*A személyzeti kiadásokba beleértendőek mind az operatív, mind az igazgatási tevékenységeket végző 
alkalmazottak költségei. 
Forrás: Az Unió 2018. évi konszolidált beszámolója. 

14 Az Unió általános költségvetéséből nyújtott, összesen 1,8 milliárd euró értékű 
hozzájárulások a TPK különböző fejezeteiből származnak (lásd: 6. ábra). 

Egyéb (Régiók Bizottsága, európai 
ombudsman és európai adatvédelmi biztos)

Európai Számvevőszék
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Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

41 uniós ügynökség és más uniós szerv

Európai Parlament

Bizottság 5,9

1,9

1,6

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0 1 2 3 4 5 6
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6. ábra. Az ügynökségeknek az Unió általános költségvetéséből juttatott 
finanszírozás a TPK fejezetei szerinti bontásban 

 
Forrás: Az Unió 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerete és az ügynökségek 
2018. évi költségvetése, az Európai Számvevőszék összeállítása alapján. 

15  Az alkalmazottakat illetően: 2018 végén az 
ügynökségek mintegy 11 400 személyt foglalkoztattak4 
(2017: kb. 11 000), ami az uniós intézményeknél és 
ügynökségeknél foglalkoztatottak kb. egyötöde. 

 

                                                      
4 A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, 

valamint a kirendelt nemzeti szakértők. 

TPK 2. fejezet TPK 4. fejezet TPK 5. fejezet
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az uniós intézményeknél és 

ügynökségeknél dolgozó összes 
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17%
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© Európai Unió, forrás: Európai Számvevőszék. A Számvevőszék épületeinek építészei: Jim Clemes (2004 
és 2013) és Paul Noël (1988). 

Megállapításaink 

Hitelesítő vélemény valamennyi ügynökség beszámolójának 
megbízhatóságáról 

16 Valamennyi ügynökség beszámolójáról hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri 
véleményt adtunk ki. Véleményünk szerint ezek a beszámolók minden lényeges 
szempontból híven, az alkalmazandó pénzügyi szabályzatok előírásainak és a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak5 megfelelően 
tükrözik az ügynökségek 2018. december 31-i pénzügyi helyzetét, valamint a 
tárgyévben végzett műveleteik és pénzforgalmuk eredményeit. 

A figyelemfelhívó megjegyzések fontosak a beszámoló 
megértéséhez (EBH, EMA, Frontex és ESZT) 

17 A figyelemfelhívó megjegyzések olyan bekezdések a szövegben, amelyek a 
beszámoló megértéséhez alapvető fontosságú kérdésekre hívják fel az olvasók 
figyelmét. A 2018. évi pénzügyi év tekintetében a következő négy ügynökségre 
vonatkozóan fogalmaztunk meg figyelemfelhívó megjegyzéseket: EBH, EMA, Frontex 
és ESZT. 

                                                      
5 Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 
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18 Az EBH és az EMA, a két előzőleg londoni 
székhelyű ügynökség esetében felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy 2019-ben távoztak az 
Egyesült Királyságból, és beszámolójuk a 
kapcsolódó költözési költségekre vonatkozó 
céltartalékot tartalmaz. Az EMA esetében 
utaltunk a bérleti szerződésnek megfelelő 
fejleményekre és arra is, hogy az Ügynökség 
áthelyezését követően nincsenek pontos adatok 
az alkalmazottak létszámának csökkenéséről. Mind az EBH, mind az EMA esetében 
jeleztük azt is, hogy az Egyesült Királyság Unióból való távozását követően várhatóan 
csökkenni fognak bevételeik. 

19 Az ESZT beszámolója kapcsán rámutatunk, hogy ellenőrzésünk nem terjedt ki az 
Alaphoz való hozzájárulásokkal kapcsolatos, egyes hitelintézetek és nemzeti szanálási 
hatóságok, illetve a Testület közötti közigazgatási fellebbezésekre és bírósági 
eljárásokra, illetve a szanálási programok elfogadására irányuló határozatok kapcsán az 
Európai Unió Bíróságánál indított perekre. Az, hogy ezek milyen esetleges hatást 
gyakorolnak a Testületnek a 2018. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó 
pénzügyi kimutatásaira (különös tekintettel a függő kötelezettségekre, a 
céltartalékokra és a kötelezettségekre), az ESZM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdése 
értelmében különálló éves ellenőrzés tárgyát képezi, amelynek eredményeit 2019. 
december 1-jén tesszük közzé. 

20 A Frontex 2018-ban irányított operatív tevékenységekre irányuló finanszírozási 
szerződéseket az együttműködő országokkal, ami az Ügynökség költségvetésének 59%-
át tette ki. A Számvevőszék 2014 óta rendszeresen számol be arról, hogy az 
együttműködő országok által a felszerelésekhez kapcsolódóan visszaigényelt 
kiadásokról benyújtott bizonylatok gyakran nem elégségesek, és ezt az ez évi 
ellenőrzési eredmények is alátámasztják. A Frontex által e költségek kapcsán végzett 
előzetes ellenőrzések nem lehetnek eredményesek, amennyiben folytatódik az 
alátámasztó dokumentumokkal nem igazolt költségek visszatérítése. Ezenfelül a 
Frontex – a korábbi évekhez hasonlóan – nem végzett utólagos ellenőrzéseket, ami 
tovább növeli a jogosulatlan költségtérítések kockázatát. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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 Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről  

21 A 2018. december 31-ével lezáruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
ügynökségre nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk ki. 
Véleményünk szerint a bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak. 

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, az 
EASO kivételével 

22 A 2018. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan 40 ügynökségre 
nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk ki. Véleményünk 
szerint ezen ügynökségek esetében a kifizetések minden lényeges szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek voltak. 

23 Az EASO esetében korlátozott véleményt 
bocsátottunk ki a 2016. évi és a 2017. évi pénzügyi 
évekről szóló jelentéseinkben szereplő 
megállapítások nyomán. Általánosságban 
megállapítjuk, hogy a 2017. évben a Hivatal 
irányítási és belső kontrollrendszerére és a 
tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére nézve jelentett bizonytalan 
helyzet csak lassan javul és a Hivatal vezetése 
által indított korrekciós intézkedések egyelőre teljesítésre várnak. Ezt mutatja az a tény 
is, hogy a Hivatal által 2018-ban lefolytatott fő közbeszerzési eljárás jelentős eljárási 
hiányosságoknak köszönhetően ugyancsak szabálytalan volt. 

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések különös jelentőséggel 
bíró kérdésekkel foglalkoznak (EBH, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, 
ESZT és GSA) 

24 Az EBH, az EIOPA és az ESMA esetében felhívjuk a figyelmet, hogy költségvetésük 
finanszírozása részben európai uniós forrásokból, részben pedig az uniós tagállamok 
felügyeleti hatóságainak, illetve felügyelt szervezeteinek közvetlen hozzájárulásaiból 
történik. E hatóságok bevételei az Egyesült Királyságnak az Unió elhagyására vonatkozó 
döntése következtében a jövőben csökkenhetnek. 

25 Ezenkívül, ahogy azt az ESMA már korábban feltárta, a hitelminősítő intézetektől 
beszedett díjak azok jogi személyként, nem pedig csoportként vagy egymáshoz 
kapcsolódó szervezetek csoportjaként termelt bevételük összegén alapulnak. Ez kvázi 
legitim lehetőséget teremt a díjak összegének csökkentésére vagy a díjfizetés 
elkerülésére úgy, hogy a jövedelmet az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
hitelminősítő intézetektől azok Unión kívüli kapcsolódó szervezeteire ruházzák át. 
A szabályozásban meglévő kiskapuból eredő valószínűsíthető pénzügyi hatás nem 
ismert. 

26 Az EASO esetében továbbra is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2017 vége óta a 
Hivatal eleve kritikus személyzeti helyzete még meredekebb romlásnak indult. 
A meghirdetett álláshelyek többségét 2018 végén még mindig nem töltötték be. Az 
adminisztrációs osztály vezetőhiánya különösen aggodalomra okot adó probléma. Ez a 
helyzet összességében komoly kockázatot jelent a Hivatal jelenlegi szinten folyó 
további működésére nézve. 

27 Az ECHA esetében a Számvevőszék újfent felhívja a figyelmet arra, hogy az 
Ügynökség részben önfinanszírozású, és a vegyi anyagok regisztrációját kérelmező 
vállalatoktól a REACH-rendelet6 értelmében díjat szed be. Az Ügynökség a vállalatok 
által benyújtott adatok alapján számítja és számlázza ki a díjakat. Az Ügynökség 
utólagos ellenőrzései megállapították, hogy jelentős mértékű díjkorrekciókra van 
szükség; a korrekciók teljes összege 2018 végén nem volt ismeretes. 

                                                      
6 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH-rendelet) (HL L 396., 2006.12.30, 
1. o.). 
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28 Az ESZT esetében ismételten hangsúlyozzuk, hogy az Egységes Szanálási Alaphoz 
való hozzájárulások összegeinek kiszámítása a hitelintézetek által a Testület felé a 
nemzeti szanálási hatóságok révén továbbított információkon alapul. Mivel az 
Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet nem rendelkezik az információk 
megbízhatóságát biztosító, átfogó és egységes kontrollkeretről, a hitelintézetek 
szintjén nem végeznek ellenőrzéseket. Az ESZT ugyanakkor elvégzi az információk 
konzisztencia- és analitikai ellenőrzését. Megjegyeztük továbbá, hogy a jogi keret igen 
bonyolult módszertant határoz meg a hozzájárulások kiszámítására, ami veszélyezteti a 
pontosságot. A bizalmas adatkezelés okán a Testület nem hozhatja nyilvánosságra a 
hitelintézetek által az Alap hozzájárulásainak kiszámításához használt adatokat, ami 
csorbítja az átláthatóságot. 

29 A GSA esetében újfent felhívtuk a figyelmet arra, hogy az egyik ajánlattevő 
megtámadta a Galileo műholdas rendszer 2017 és 2027 közötti hasznosítására 
vonatkozó, 1,5 milliárd euró értékű keretszerződésre irányuló közbeszerzési eljárást. 
A keretszerződés odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárás, valamint az összes 
kapcsolódó egyedi szerződés és jövőbeni kifizetés jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről az Európai Bíróság fog dönteni. 

7. ábra. Éves ellenőri vélemények az ügynökségek beszámolójáról, 
bevételéről és kifizetéseiről (2016–2018) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Észrevételeink 36 ügynökség esetében mutatnak rá a 
fejlesztésre szoruló területekre 

30 A vélemények és az azokat kísérő figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb 
kérdéseket tárgyaló bekezdések mellett 36 ügynökség kapcsán mintegy 100 olyan 

2016 2017 2018

41 ügynökség
Kifizetések
Bevételek
Beszámoló

Vélemény
Hitelesítő (korlátozás nélküli)
Korlátozott
Elutasító
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észrevételt is megfogalmaztunk, amelyek a további fejlesztésre szoruló területekre 
irányulnak. A korábbi évekhez hasonlóan az észrevételek többsége a közbeszerzések 
eljárási hiányosságait érinti. 

Továbbra is a közbeszerzések irányítása hordozza a legnagyobb 
hibakockázatot 

31 A közbeszerzési szabályozás célja a 
gazdasági szereplők közötti tisztességes 
verseny biztosítása és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat megszerzése, 
ezáltal tiszteletben tartva az 
átláthatóság, az arányosság, az egyenlő 
bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elvét. 
Valamennyi ügynökséget 
felölelőellenőrzésünk során keret-, 
egyedi és közvetlen szerződéseket 
vizsgáltunk. 27 ügynökség (BEREC Hivatal, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBH, 
ECHA, ECDC, EEA, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA, ESZT) esetében a szerződéseket 
különböző közbeszerzési hiányosságok érintették, legtöbbször a gondos 
pénzgazdálkodással vagy jogszerűségi szempontokkal kapcsolatban. Az ügynökségek 
számára javasolt, hogy javítsák közbeszerzési eljárásaikat, és biztosítsák a 
közbeszerzések teljes körű szabályszerűségét és legjobb értékarányát. 

1. háttérmagyarázat. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás indokolatlan alkalmazása (példa) 

Az egyik ügynökség szerződési hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
nyomán hároméves informatikai keretszerződést írt alá egy olyan vállalkozással, 
amely már egy korábbi keretszerződés keretében is nyújtotta ugyanezeket a 
szolgáltatásokat. A keretszerződés teljes összege 450 000 euró (évi 150 000 euró) 
volt. A költségvetési rendelet értelmében ilyen egyszerűsített eljárás csak bizonyos 
konkrét körülmények között fogadható el, az ügynökség azonban nem tudta 
bizonyítani e konkrét körülmények fennállását. 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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Egyes ügynökségek esetében a keretszerződések alkalmazása 
korlátozhatja a versenyt 

32 A keretszerződés a szállítókkal kötött megállapodás, amely meghatározza az 
érvényességi ideje alatt bizonyos beszerzésekre irányadó feltételeket. Az ilyen 
szerződéseket abban az esetben alkalmazzák, amikor a szerződés tárgya világosan 
meghatározott, azonban a pontos mennyiségek és teljesítési határidők nem tudhatók 
előre. A keretszerződéseket főként az adminisztratív hatékonyság és a 
méretgazdaságosság elérése érdekében alkalmazzák. Feltártunk azonban olyan 
eseteket (EASA és EUIPO), ahol a nagyszámú és különböző – pontosan nem 
meghatározott – szolgáltatásra kiterjedő, nagy volumenű keretszerződések 
alkalmazása a versenyt veszélyeztető kockázatot hordozott.  

2. háttérmagyarázat. Pontatlan feltételeket tartalmazó 
keretszerződés (példa) 

Az egyik ügynökség egy legfeljebb 5 millió euró értékű, adatelemzési 
szolgáltatásokra irányuló beszerzés esetében úgy döntött, hogy nyílt eljárás 
nyomán egyetlen beszállítóval köt keretszerződést. A keretszerződésben foglalt 
feltételek azonban nem voltak kellően pontosak a tisztességes verseny lehetővé 
tételéhez, mivel a nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó konkrét előírások a 
közbeszerzési eljárás idején még nem voltak ismertek. A költségvetési rendelet 
alkalmazási szabályai értelmében ilyen helyzetben az ajánlatkérő szervnek 
többszereplős keretszerződést kell kötnie, és a kiválasztott vállalkozók közül 
versenyeljárással kell meghatározni, kivel kötik meg az egyes adásvételi 
szerződéseket.  

 

33 Az ügynökségek által 2015 és 2018 között kötött keretszerződések értékeit a 
8. ábra mutatja be. 2018-ban az ügynökségek többéves keretszerződéseket kötöttek, 
amelyek összértéke hozzávetőleg 1,1 milliárd euró7. 

                                                      
7 Az ábrát az ügynökségek hálózata (EUAN) bocsátotta rendelkezésre. 
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8. ábra. A 2015 és 2018 között kötött keretszerződések összértéke 
(milliárd euró) 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék összeállítása, az EUAN adatai alapján. 

A közös közbeszerzési eljárások révén megvalósítható a 
hatékonyságnövelés és a méretgazdaságosság 

34 A 35 decentralizált ügynökség és egyéb szerv, valamint a 
nyolc uniós közös vállalkozás (uniós szervek) egyaránt 
törekszik az adminisztratív hatékonyság növelésére és a 
méretgazdaságosságra közös közbeszerzési eljárások fokozott 
alkalmazásával, amelynek során két vagy több, hasonló 
szolgáltatásokat igénylő ügynökség vagy közös vállalkozás 
közösen indít közbeszerzési eljárást és közösen válnak a 
szerződés megrendelő feleivé (9. ábra). A kedvező tendencia 
ellenére azonban a közös közbeszerzési eljárások kiírására 
irányuló kísérletek – többek között a nem megfelelő 
piacelemzések miatt – nem mindig voltak sikeresek. 
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9. ábra. Lényeges növekedés a közös pályázati felhívások számában 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék összeállítása, az EUAN adatai alapján. 

3. háttérmagyarázat. Sikertelen közös közbeszerzések (néhány példa) 

Két távközlési és banki szolgáltatásokra vonatkozó páneurópai felhívás esetében 
nem végeztek megfelelő piacelemzést, ezért nem érkezett a helyi piaci igényeket 
lefedő megfelelő ajánlat, és a közbeszerzési eljárások sikertelenül záródtak, ami 
adminisztratív hatékonysági problémákat okozott. Noha a két ügynökség 
székhelye ugyanaz, az új telephelyre irányuló közös közbeszerzési eljárásuk nem 
járt eredménnyel. 

A kölcsönzött munkavállalók és a tanácsadók igénybevétele nem mindig 
a jogi keretnek megfelelően történik 

35 2017-ben a Számvevőszék gyorsvizsgálatot8 végzett arra nézve, hogy az Unió 
intézményei és ügynökségei hogyan hajtották végre azon kötelezettségvállalásukat, 
hogy 5%-kal csökkentsék az álláshelyek számát. Az ügynökségek esetében azt 
állapítottuk meg, hogy némi késéssel ugyan, de végrehajtották az 5%-os csökkentést. 
Ennek fényében külön jelentőséget kapnak azok a néhány ügynökséget érintő ez évi 

                                                      
8 Gyorsvizsgálat az álláshelyek 5%-os csökkentésének végrehajtásáról (közzététel: 2017. 

december 21.). 
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észrevételek, amelyek a tanácsadók és a kölcsönzött munkaerő igénybevételével 
kapcsolatosak. Bár horizontálisan az összes ügynökség esetében nem ellenőriztük a 
külső személyzet alkalmazását, egyes ügynökségek tekintetében az a tendencia volt 
megfigyelhető, hogy amennyiben a saját személyzeti állományban nem volt elég 
alkalmazott, a hiányt külső személyzet felvételével kompenzálták. A 10. ábra 
bemutatja az uniós ügynökségek hálózata (EUAN) által gyűjtött információkat arról, 
hogy az ügynökségek és más szervek helyiségeiben dolgozó IT-tanácsadók száma egyre 
nő olyan időpontokban, mint az adott felmérésre válaszoló 33 ügynökség által 
alkalmazott ideiglenes alkalmazottak száma. 

10. ábra. Informatikai tanácsadók és kölcsönzött alkalmazottak száma 
(33 ügynökség) 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék összeállítása, az uniós ügynökségek hálózatának (EUAN) adatai alapján. 

36 Nyolc ügynökség (BEREC Hivatal, Chafea, CPVO, EASO, ERCEA, ESMA, ESZT és 
EUIPO) esetében azt állapítottuk meg, hogy oly módon megfogalmazott, illetve 
végrehajtott számítástechnikai és egyéb tanácsadási szolgáltatási szerződéseket 
használtak fel, amely az egyértelműen meghatározott szolgáltatások vagy termékek 
nyújtása helyett kölcsönzött munkavállalók rendelkezésre bocsátását eredményezheti. 
A kölcsönmunkaerő rendelkezésre bocsátása csak a bejegyzett munkaerő-közvetítő 
ügynökségekkel kötött szerződések keretében és a 2008/104/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvvel, valamint az azt átültető konkrét tagállami szabályokkal 
összhangban történhet. 

37 Emellett hét ügynökség (EASO, EBH, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA és ESZT) 
nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző ügynökségek által biztosított ideiglenes 
munkavállalókat alkalmazott, de nem tartotta be az irányelvben és a vonatkozó 
nemzeti jogszabályokban meghatározott szabályokat, például az ideiglenes 
munkavállalók munkafeltételeire vonatkozóan. 

Tanácsadási és nem tanácsadási szolgáltatások az EUIPO-nál 

38 Mivel az EUIPO jelentős mértékben vesz igénybe tanácsadói szolgáltatásokat, 
megvizsgáltuk, hogy a Hivatal hogyan irányítja ezeket. A fenti és egyéb hasonló 
szerződések keretében a szolgáltatók által biztosított külső személyzet létszáma 2018 
elején a Hivatal saját személyzeti állománya mintegy 20%-ának felel meg. 

39 Megállapítottuk, hogy bár a szerződések egy részének tárgya valóban tanácsadási 
szolgáltatás, egy másik része inkább adminisztratív támogatásra vonatkozik, azaz 
munkavállalói kölcsönzést jelent, amelyet az európai és a nemzeti munkajog szigorúan 
szabályoz. Kizárólag a nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző ügynökségek 
jogosultak külső személyzet rendelkezésre bocsátására, és e szolgáltatásokat 
tanácsadó cégek nem nyújthatják. 

Az új belsőkontroll-keret végrehajtása folyamatban van 

40 A belső kontroll olyan, minden pénzügyi és nem pénzügyi tevékenységre 
vonatkozó folyamat, amely elősegíti, hogy a szervezet a szabályokat és 
rendelkezéseket tiszteletben tartva érje el céljait és tartsa fenn teljesítményét. Segíti a 
megalapozott döntéshozatalt azáltal, hogy figyelembe veszi a célkitűzések elérésével 
kapcsolatos kockázatokat, és költséghatékony kontrollok révén elfogadható szintre 
mérsékli azokat. A Bizottság 2017 áprilisában átdolgozott belsőkontroll-keretrendszert 
hagyott jóvá. Csakúgy, mint a Bizottság belsőkontroll-standardjai esetében – a 
belsőkontroll-keret ezek helyébe lépett – az olyan megbízott szervezetek, mint az 
ügynökségek, elvben a belsőkontroll-keretet is hasonlóan hajtják végre. 2018 végéig 29 
ügynökség igazgatótestülete fogadta el a belsőkontroll-keretet, míg 15 ügynökség 
szintén beszámolt a végrehajtásáról. 
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Nem minden ügynökség rendelkezik az érzékeny álláshelyekre 
vonatkozó stratégiával 

41 Az érzékeny feladatok irányítása a belső kontroll alapvető eleme, amelynek célja, 
hogy elfogadható szintre csökkentse a személyzet tagjaira ruházott hatáskörökkel való 
visszaélés kockázatát. Az eredményes belsőkontroll-keretben az érzékeny feladatokkal 
kapcsolatos kockázatokat kockázatcsökkentő ellenőrzések, illetve végső esetben 
személyzeti mobilitás révén kezelik. Megállapítottuk, hogy hét ügynökség (EASO, 
EASME, ECHA, EEA, ENISA, Frontex, ESZT) nem rendelkezik érzékeny feladatköreiket 
és a kapcsolódó kockázatcsökkentő ellenőrzéseket meghatározó stratégiával. 

42 Noha hasonló igazgatási struktúrával rendelkeznek, és a pénzügyi szereplők 
tevékenységére hasonló pénzügyi szabályozás vonatkozik, az egyes ügynökségek 
eltérően értelmezik, hogy mely tisztségeket kell potenciálisan bizalmi jellegűnek 
tekinteni. A 11. ábra mutatja azon ügynökségek számát, amelyek egy adott álláshelyet 
potenciálisan érzékenynek tekintenek. 

11. ábra. Potenciálisan bizalmas jellegű álláshelyek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Lehetőség lenne javítani a költségvetési struktúra és a jelentéstétel 
relevanciáján  

43 A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban tovább nőtt a Bizottság és több 
ügynökség között létrejött átruházási és támogatási megállapodások száma és 
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volumene. E megállapodások értelmében az ügynökségek a Bizottságtól forrásokat 
kapnak arra, hogy a Bizottság nevében meghatározott feladatokat hajtsanak végre. 
Megállapítottuk, hogy a címzett bevételeket végrehajtó ügynökségek részéről igény 
van a költségvetési jelentéstétel átláthatóságának növelésére és arra, hogy pénzügyi 
kimutatásaik tartalmazzanak egy szabványosított áttekintést, amely bizottsági 
hatáskör-átruházási megállapodásonként közzéteszi a címzett bevételeket és a 
kapcsolódó kiadásokat. 

44 Az összes ügynökség által végrehajtott, éves és többéves munkaprogramokat 
(vagy egységes programozási dokumentumokat) eredményező tervezési eljárások 
tevékenységalapúak. Megállapítottuk azonban, hogy az összes ügynökség közzétett 
költségvetését a kiadások típusa (személyzeti kiadások, igazgatási kiadások és 
működési kiadások) szerint mutatja be, tevékenységenként azonban nem. A különböző 
tevékenységekre fordított források emiatt nem láthatóak. 

Fennáll a kockázat, hogy a regisztrációs és szolgáltatási díjak kiszámítása 
helytelenül történik 

45 Számos ügynökség (CdT, CPVO, EASA, EBH, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, 
ESZT) a gazdasági szereplőknek felszámított szolgáltatási vagy regisztrációs díjakból 
származó bevételeket szed be. Az ilyen díjak helyes kiszámításával kapcsolatban 
kockázatokat állapítottunk meg. Felkérjük az érintett ügynökségeket, hogy 
konzultáljanak a Bizottsággal arról, hogy a biztosabb díjszámítások érdekében szükség 
van-e a jogi keret kiigazítására. 

Az ügynökségek hasznosítják az előző évek ellenőrzési észrevételeit 

46 Áttekintettük az ügynökségek által a korábbi évek megjegyzései nyomán tett 
intézkedések helyzetét. A 12. ábra tanúsága szerint arra a 223 észrevételre nézve, 
amelyekkel 2017 végéig nem foglalkoztak, 2018-ban a legtöbb esetben már 
megtörtént vagy folyamatban volt a korrekciós intézkedés. A 107 fennmaradó és 
folyamatban lévő észrevételből 13 volt olyan, ahol a szükséges korrekciós intézkedés 
megtételére az ügynökségnek nem volt (kizárólagos) befolyása. 
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12. ábra. Az ügynökségek törekvése a korábbi évek észrevételeinek 
hasznosítására 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

47 A tavalyi év éves ellenőrzése során áttekintettük az ügynökségek számviteli 
környezetét. A Számvevőszék számvitelért felelős tisztviselők függetlenségével 
kapcsolatos észrevételeit követően az ügynökségek többsége 2018-ban foglalkozott a 
kérdéssel, kivéve kettőt (EACEA és EFSA). Hasonló tendencia volt megfigyelhető a 
számviteli rendszerek még hátralévő (újra)validálása tekintetében is. Mind a hét 
ügynökség, amelyek esetében 2018-ban ennek szükségességéről számoltunk be, 2018-
ban korrekciós intézkedéseket hajtott végre. 

48 Érdemi előrelépés történt az e-közbeszerzés bevezetésével kapcsolatban is. 
A 13. ábra bemutatja az eszközök bevezetése terén 2018 végéig elért haladást. 

13. ábra. Folyamatban van az e-közbeszerzés bevezetése 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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49 2018-ban némi előrelépés történt a SYSPER II, a Bizottság által kidolgozott 
emberierőforrás-menedzsment eszköz bevezetésével kapcsolatban is. A 14. ábra azt 
mutatja, hogy 2018-ban öt további ügynökség is bejelentette az eszköz használatára 
irányuló szándékát. 

14. ábra. A SYSPER II HR-eszköz bevezetése 

 
*A 2018-ra vonatkozó utolsó tételhez tartozó számadat az EPPO-t is magában foglalja. 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Nem minden ügynökséget érint ugyanaz a költségvetési zárszámadási 
eljárás 

50 A legtöbb decentralizált ügynökség és egyéb 
szerv, valamint a Bizottság összes végrehajtó 
ügynöksége esetében az éves költségvetési és 
zárszámadási eljárásokért az Európai Parlament és 
a Tanács felelős. A zárszámadási eljárás időbeli 
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15. ábra. A legtöbb ügynökségre érvényes zárszámadási eljárás 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

51 Más ügynökségektől eltérően az EUIPO a teljes mértékben önfinanszírozó 
decentralizált ügynökségek egyike, zárszámadási eljárását nem az Európai Parlament 
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zárszámadási eljárása is az adott intézmény igazgatótestületének felelőssége mellett 
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n+1. év március 1-ig 
az ügynökségek megküldik 
előzetes beszámolójukat a 

Számvevőszéknek

a Számvevőszék elfogadja 
az ügynökségek előzetes 

észrevételeit

n+1. év június 1-ig 
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52 Ezek olyan önfinanszírozó ügynökségek és szervek, amelyek költségvetése nem 
képezi az Unió általános költségvetésének részét, de a bevételeik az uniós jogon 
alapuló közhatalmi hatáskör gyakorlásából erednek. A Számvevőszék tehát 
következetesen állapította meg, hogy valamennyi uniós szervre ugyanazokat 
elszámoltathatósági és átláthatósági elveket kell alkalmazni. Az EUIPO esetében a 
Számvevőszék a 2015-ben9 és 2019-ben10 kiadott véleményeiben aggodalmát fejezte ki 
a Hivatal költségvetési zárszámadási eljárásával kapcsolatban. Az ESZT11 és a CPVO12 
esetében a Számvevőszék a 2015-ben közzétett véleményeiben szintén 
aggodalmaknak adott hangot. 

  

                                                      
9 Lásd: a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) Költségvetési Bizottságának a Hivatalra 

alkalmazandó pénzügyi rendelkezéseket létrehozó szabályzata módosítására tett 
javaslatáról szóló 5/2015. sz. számvevőszéki vélemény. 

10 Lásd: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala Költségvetési Bizottságának a Hivatalra 
vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket meghatározó BC-01–2019 szabályzatra („pénzügyi 
szabályzat”) irányuló javaslatáról szóló 1/2019. sz. számvevőszéki vélemény. 

11 Lásd: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala Költségvetési Bizottságának a Hivatalra 
vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket meghatározó BC-01–2019 szabályzatra („pénzügyi 
szabályzat”) irányuló javaslatáról szóló 3/2015. sz. számvevőszéki vélemény. 

12 Lásd: a Közösségi Növényfajta-hivatal pénzügyi szabályzatának tervezett módosításáról 
szóló 2/2015. sz. számvevőszéki vélemény. 
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A Számvevőszék által kiadott, 
ügynökségeket is érintő egyéb 
kiadványok ellenőrzési eredményei 

A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése: Az EIOPA 
nagymértékben hozzájárul a biztosítási ágazat felügyeletéhez és 
stabilitásához, de továbbra is komoly nehézségekkel szembesül 

53 Az EIOPA éves pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésünk mellett elvégzett külön 
ellenőrzése során megvizsgáltuk, hogy a Hatóság hatékonyan járul-e hozzá a biztosítási 
ágazat felügyeletéhez és pénzügyi stabilitásához. Elsősorban az EIOPA felügyelettel és 
felügyeleti konvergenciával kapcsolatos intézkedéseit, a 2016. évi biztosítási 
stressztesztet, valamint az EIOPA erőforrásainak és irányításának megfelelőségét 
elemeztük. 

54 Átfogó következtetésünk az, hogy az EIOPA jól használta fel a rendelkezésre álló 
eszközök széles körét a felügyeleti konvergencia és a pénzügyi stabilitás támogatására. 
Mindazonáltal magának az EIOPA-nak csakúgy, mint a tagállami felügyeleti és jogalkotó 
szerveknek, a jövőben még jelentős nehézségekkel kell megküzdeniük, például az 
Európai Felügyeleti Hatóság (EFH) és a Szolvencia II felülvizsgálata kapcsán. Javasoltuk 
továbbá, hogy az EIOPA fellépéseinek hatékonyabbá és eredményesebbé tétele 
érdekében a Hatóság fordítson több emberi erőforrást a felügyeleti feladatokra. Az 
ellenőrzési következtetésekről – a kapcsolódó ajánlásokkal és a Hatóság válaszaival 
együtt – a weboldalunkon (eca.europa.eu) elérhető 29/2018. sz. különjelentés 
foglalkozik. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
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Az Európai Számvevőszék különálló éves jelentése az 
(EU) 806/2014 rendelet 92. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a 
Bizottság 806/2014/EU rendelet szerinti feladatai teljesítésének 
következtében felmerülő függő kötelezettségeiről a 2017. 
pénzügyi évre vonatkozóan 

55 Az Egységes Szanálási Mechanizmus létrehozásáról szóló 806/2014/EU rendelet 
92. cikkének (4) bekezdése alapján az Európai Számvevőszék minden évben jelentést 
készít az Egységes Szanálási Testület, a Bizottság és a Tanács e rendelet szerinti 
feladatai teljesítésének következtében felmerülő minden függő kötelezettségről. 
A 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzési következtetéseket a kapcsolódó 
ajánlásokkal és az ESZT válaszaival együtt a különálló jelentés tartalmazza, amely 
weboldalunkon elérhető (eca.europa.eu). 

Egy vagy több ügynökséget is érintő egyéb számvevőszéki 
különjelentések 

56 A kifejezetten az ügynökségekre vonatkozó ellenőrzési jelentéseken kívül 2018 
folyamán az uniós szakpolitikák végrehajtásáról szóló számos külön ellenőrzési 
jelentést is közzétettünk, amelyekben utalás történt több ügynökségre (16. ábra). 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx


 35 
 

 

16. ábra. Az ügynökségeket érintő, egyéb számvevőszéki ellenőrzési 
különjelentések 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

  

Fenntartható 
természetierőforrás-
gazdálkodás

EEA
5/2018. sz. különjelentés:
A megújuló energia a fenntartható 
vidékfejlesztés szolgálatában: 
jelentős potenciális szinergiák, 
amelyek azonban nagyrészt 
kiaknázatlanok

23/2018. sz. különjelentés:
Légszennyezés: egészségünk 
védelme még mindig nem elégséges

24/2018. sz. különjelentés:
A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, 
valamint az innovatív megújuló 
energiák kereskedelmi léptékű 
demonstrálása az Európai Unióban: 
a múlt évtizedben nem sikerült 
elérni a kívánt eredményeket

25/2018. sz. különjelentés:
Az árvízvédelmi irányelv: 
előrehaladás a kockázatok 
értékelése terén, a tervezés és a 
végrehajtás azonban javításra szorul

33/2018. sz. különjelentés:
Az elsivatagosodás elleni küzdelem 
az Európai Unióban: a növekvő 
fenyegetés határozottabb fellépést 
követel meg

Piacszabályozás 
és versenyalapú 
gazdaság

ESZT
2/2018. sz. különjelentés:
Az EKB banki válságkezelésének 
működési hatékonysága

EBH, ESMA

REA, EASME, EIT
28/2018. sz. különjelentés:
A Horizont 2020 keretprogramban 
bevezetett, egyszerűsítést célzó 
intézkedések többsége könnyítést 
jelentett a kedvezményezettek 
számára, ám még mindig vannak 
fejlődési lehetőségek

EIOPA, EBH, ESMA
29/2018. sz. különjelentés:
Az EIOPA nagymértékben 
hozzájárul a biztosítási ágazat 
felügyeletéhez és stabilitásához, 
de továbbra is komoly 
nehézségekkel szembesül

Kohéziós, növekedési 
és társadalmi 
befogadási beruházások

Uniós finanszírozás 
és igazgatás 

EMSA, Eurofound, EASA
1/2018. sz. különjelentés:
Az európai régiók beruházásait 
támogató közös program (JASPERS) 
– ideje javítani a célzottságot

EEA
16/2018. sz. különjelentés:
Az uniós jogszabályok utólagos 
felülvizsgálata: átgondolt rendszer 
hiányosságokkal

EMA

EEA
19/2018. sz. különjelentés:
Nagy sebességű vasút Európában: 
az uniós hálózat hiánya rosszul 
működő mozaikot eredményez

ERA, INEA

Eurojust, Europol
13/2018. sz. különjelentés:
A terrorizmushoz vezető 
radikalizáció kezelése: a Bizottság 
megfelelően reagált a tagállamok 
szükségleteire, de hiányosságok 
mutatkoztak a koordináció és az 
értékelés terén

EACEA, EASME, ERCEA, REA
35/2018. sz. különjelentés:
A nem kormányzati szervezeteknek 
juttatott uniós finanszírozás 
átláthatósága: több erőfeszítésre 
lenne szükség 

TPK 1a. fejezet TPK 2. fejezet TPK 3. fejezet Önfinanszírozás
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Az uniós ügynökségek és más szervek 
rövidítéseinek jegyzéke 

Rövidítés Teljes név Székhely 

ACER Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége 

Ljubljana, Szlovénia 

BEREC 
Hivatal 

Az Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének Hivatala 

Riga, Lettország 

CdT Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja Luxembourg, Luxemburg 

Cedefop Európai Szakképzésfejlesztési Központ Szaloniki, Görögország 

CEPOL Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési 
Ügynöksége 

Budapest, Magyarország 

Chafea Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 

Luxembourg, Luxemburg 

CPVO Közösségi Növényfajta-hivatal Angers, Franciaország 

EACEA Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség 

Brüsszel, Belgium 

EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Köln, Németország 

EASME Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség Brüsszel, Belgium 

EASO Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal Valletta, Málta 

EBH Európai Bankhatóság Párizs, Franciaország 

ECDC Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ 

Stockholm, Svédország 

ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség Helsinki, Finnország 

EEA Európai Környezetvédelmi Ügynökség Koppenhága, Dánia 

EFCA Európai Halászati Ellenőrző Hivatal Vigo, Spanyolország 

EFSA Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Párma, Olaszország 
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EIGE A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Vilnius, Litvánia 

EIOPA Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság 

Frankfurt, Németország 

EIT Európai Innovációs és Technológiai Intézet Budapest, Magyarország 

ELA Európai Munkaügyi Hatóság Pozsony, Szlovákia 

EMA Európai Gyógyszerügynökség Amszterdam, Hollandia 

EMCDDA A Kábítószer és a Kábítószer-függőség 
Európai Megfigyelőközpontja  

Lisszabon, Portugália 

EMSA Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség Lisszabon, Portugália 

ENISA Európai Uniós Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 

Iráklio, Görögország 

EPPO Európai Ügyészség Luxembourg, Luxemburg 

ERA Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége Valenciennes, 
Franciaország 

ERCEA Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó 
Ügynöksége 

Brüsszel, Belgium 

ESA EURATOM Ellátási Ügynökség Luxembourg, Luxemburg 

ESMA Európai Értékpapírpiaci Hatóság Párizs, Franciaország 

ETF Európai Képzési Alapítvány Torino, Olaszország 

EUIPO Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala Alicante, Spanyolország 

eu-LISA A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog 
Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű 
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását 
Végző Európai Ügynökség 

Tallinn, Észtország 

EU-OSHA Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség 

Bilbao, Spanyolország 

Eurofound Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért 

Dublin, Írország 
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Eurojust Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési 
Egysége 

Hága, Hollandia 

Europol A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége 

Hága, Hollandia 

FRA Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Bécs, Ausztria 

Frontex Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség  Varsó, Lengyelország 

GSA Európai Globális Navigációs Műholdrendszer 
Ügynökség 

Prága, Cseh Köztársaság 

INEA Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó 
Ügynökség 

Brüsszel, Belgium 

REA Kutatási Végrehajtó Ügynökség Brüsszel, Belgium 

ESZT Egységes Szanálási Testület Brüsszel, Belgium 
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Ellenőrző csoport 

 

Harmadik sor (balról jobbra): Hans Christian Monz (feladatfelelős), Sevdalina Todorova 
(számvevő), Joao Pedro Bento (számvevő), Tomas Mackevicius (attasé), Arunas 
Juozulynas (feladatfelelős), Flavia Di Marco (számvevő), Mindaugas Pakstys 
(kabinetfőnök) 

Második sor (balról jobbra): Bob De Blick (számvevő), Janis Gaisonoks (kirendelt 
nemzeti szakértő), Roberto Sanz Moratal (számvevő), Mari Liis Pelmas Gardin 
(titkárnő), Iveta Adovica (számvevő), Christine Becker (számvevő), Andrea Ferraris 
(feladatfelelős), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (feladatfelelős), Alexandra Mazilu 
(grafikus) 

Első sor (balról jobbra): Julio Cesar Santin Santos (számvevő), Helder Vasco Travado 
(számvevő), Peter Eklund (feladatfelelős), Friedemann Zippel (ügyvezető), Judita 
Frangez (titkárnő), Rimantas Sadzius (számvevőszéki tag), Ioanna Metaxopoulou 
(a IV. Kamara igazgatója), Svetoslava Tashkova (számvevő), Jonathan Lannin 
(gyakornok) 
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