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Összefoglaló
I Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyeinek külső ellenőre1. Ilyen

minőségünkben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként
tevékenykedünk, és elősegítjük az Unió pénzgazdálkodásának javítását 2.

II Ez a dokumentum a megbízatásunk hatókörébe tartozó 413 uniós ügynökségre és

egyéb uniós szervre (a továbbiakban együttesen: „az ügynökségek”) irányuló, a
2020. évi pénzügyi évre vonatkozó ellenőrzésünk eredményeit foglalja össze. Az uniós
ügynökségekről szóló, a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésünk átfogó
áttekintést nyújt az Európai Unió által létrehozott ügynökségekről, valamint
részletesen beszámol az ügynökségekre irányuló éves ellenőrzésünk eredményeiről.

III A 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozóan az ügynökségekre
irányuló ellenőrzésünk megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt pozitív
eredményeket. 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 ACER, az eu-LISA és az ENISA,
amelyek esetében korlátozott ellenőri véleményt bocsátottunk ki.

1

Az EUMSZ 285–287. cikke (HL C 326., 2012.10.26., 169–171. o.).

2

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).

3

Az ELA-t és az EPPO-t nem ellenőriztük 2020-ban, mivel még nem váltak pénzügyileg
önállóvá.
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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

A költségvetés ügynökségek általi végrehajtását hatékony és eredményes belső
kontrollnak kellene alávetni. Ennek részeként alapos belsőkontroll-eljárások révén
kellene törekedni a hibák és szabálytalanságok megelőzésére még a műveletek
engedélyezése előtt. Ezenfelül, hogy az Európai Bizottság szoftverlicencek és
informatikai szolgáltatások beszerzésére irányuló, árlista nélkül keretszerződései
keretében a lehető legjobb ár-érték arányt érjék el, az ügynökségeknek
szisztematikusan piacfelmérést kellene végezniük a megrendelőlapok aláírása
előtt. Ennek a piacfelmérésnek ki kellene terjednie annak részletes értékelésére,
hogy milyen termékekre és szolgáltatásokra van szükség, a piacon elérhető
megoldások elemzésére, valamint a szóban forgó tételek árbecslésére.

o

Az ügyvezető igazgató személyének változása az ügynökségen belüli
felhatalmazások kezelésében is változásokat eredményezhet. Ezért az
ügynökségeknek olyan belső szabályokat kellene elfogadniuk, amelyek jelentős
mértékben elősegítik a vezetői kontrollrendszerek működését, az átláthatóságot
és az elszámoltathatóságot.

o

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos észrevételeinkben szóvá tett problémák
szinte kivétel nélkül szabálytalan kifizetésekre vonatkoztak. Az érintett
ügynökségeknek tovább kellene javítaniuk közbeszerzési eljárásaikat, hogy
biztosítsák a közbeszerzések teljes körű szabályszerűségét.

o

A túlzott mértékű átvitelek problémájának megoldása érdekében az érintett
ügynökségeknek tovább kellene dolgozniuk költségvetés-tervezésük és
költségvetés-végrehajtási ciklusaik javításán.

o

A megállapodásokban szereplő, a társult országok hozzájárulásainak kiszámítására
szolgáló módszerek sokfélesége azt a kockázatot hordozza magában, hogy az
említett hozzájárulási megállapodások végrehajtásába hiba csúszhat. Kérjük az
érintett ügynökségeket, hogy konzultáljanak az Európai Bizottsággal annak
felmérése érdekében, hogy igazodniuk kell-e a Bizottság hozzájárulási
megállapodásaihoz és a társult országok hozzájárulásaira vonatkozó számítási
módszereihez.
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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. A különböző tagállamokban működő ügynökségek jelentős
befolyással bírhatnak az európai polgárok mindennapi életének olyan alapvető
területein, mint az egészségügy, a biztonság, a védelem, vagy a szabadság és a jog
érvényesülése. Ebben az összefoglalóban a teljes nevükből képzett rövidítések vagy
betűszók formájában utalunk az egyes ügynökségekre: ezek jegyzékét a dokumentum
végén közöljük.

02 Háromféle uniós ügynökség létezik: decentralizált ügynökségek, az Európai

Bizottság végrehajtó ügynökségei és egyéb szervek. A köztük lévő különbségeket az
alábbiakban ismertetjük.

03 Az évek során egyre nőtt az ügynökségek száma, és 2020 végére elérte a 43-at

(lásd: 1. ábra). Ez az adat magában foglalja a legújabb ügynökséget, a HADEA-t
(Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség) is, amelyet 2021. április 1-jén
hoztak létre 4. Ezzel egy időben a CHAFEA megszűnt, az INEA és az EASME pedig CINEA
(Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó
Ügynökség), illetve Eismea (Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó
Ügynökség) néven folytatja tevékenységét.

4

A Bizottság 2021. február 12-i (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (HL L 50., 2021.2.15.,
9. o.).
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1. ábra. Az ügynökségek számának növekedése: időrend és áttekintés
1958

ESA

1 ügynökség

1975

Cedefop, Eurofound

3

1980

Decentralizált ügynökségek
Végrehajtó ügynökségek
Egyéb szervek

1985

1990

EEA, ETF

5

7

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15
16
21
2005

CEPOL, EFCA, CHAFEA*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, BEREC Hivatal, Europol
EASO, EBH, EIOPA, ESMA

24
28
29
32
35
39

2010

eu-LISA

40

ESZT

41
2015

EPPO

42

ELA

43
2020
44

4

33

HADEA

7

* A CHAFEA 2021. április 1-jén megszűnt, az INEA CINEA néven, az EASME pedig EISMEA néven folytatja működését.

* Néhány ügynökség korábban kormányközi szervezetként, más jogállás szerint működött.
Megjegyzés: Az ábrán szereplő évszámok az ügynökségek alapító okiratai hatálybalépésének évét jelzik.
Forrás: Európai Számvevőszék.
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04 Az Európai Bizottság valamennyi végrehajtó ügynökségének Brüsszelben van a
székhelye. A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek székhelyei az Unió egész
területén, különböző tagállamokban találhatók (lásd: 2. ábra). Az ügynökségek
székhelyéről a Tanács, illetve a Tanács és az Európai Parlament közösen határoz.

2. ábra. Ügynökségi székhelyek az egyes tagállamokban
Dánia
EEA

Svédország
ECDC

Litvánia
EIGE

Lettország
BEREC Hivatal

Finnország
ECHA

Észtország
eu-LISA

Németország
EASA, EIOPA

Lengyelország
Frontex

Hollandia
EMA, Eurojust,
Europol

Csehország
GSA

Írország
Eurofound

Ausztria
FRA

Belgium
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, ESZT,
HADEA

Szlovákia
ELA
Magyarország
CEPOL,
EIT

Luxemburg
CdT, Chafea,
EPPO, ESA

Románia
–

Franciaország
CPVO, EBH,
ERA, ESMA

Bulgária
–
Ciprus
–

Portugália
EMCDDA,
EMSA
Spanyolország
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Forrás: Európai Számvevőszék.

Olaszország
EFSA, ETF

Szlovénia
ACER

Málta
EASO

Horvátország
–

Görögország
Cedefop,
ENISA
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A decentralizált ügynökségek konkrét szakpolitikai igényeket
elégítenek ki

05 A 33 decentralizált ügynökség5 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
technikai és speciális szakértelmének egyesítése révén. Az ügynökségeket tanácsi vagy
európai parlamenti és tanácsi rendelettel határozatlan időre hozzák létre.

Az Európai Bizottság végrehajtó ügynökségei uniós
programokat hajtanak végre

06 Az Európai Bizottság hat végrehajtó ügynöksége6 uniós programokkal

kapcsolatos végrehajtási és operatív feladatokkal van megbízva. Ezeket meghatározott
időtartamra hozzák létre.

Az egyéb szervek más specifikus megbízatásokkal bírnak

07 A négy egyéb szerv az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai
Ügyészség (EPPO), 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. Az
Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények elleni küzdelemben
illetékes független uniós szerv. Az Ügyészség 2021. június 1-jén kezdte meg
működését. A luxembourgi székhelyű ESA-t határozatlan időre hozták létre annak
érdekében, hogy az Euratom-Szerződésnek megfelelően garantálja 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 vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló

5

ACER, BEREC Hivatal, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBH, ECDC, ECHA, EEA,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, euLISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

6

A CHAFEA 2021. április 1-jén megszűnt; EACEA, EASME (2021. április 1-jétől Eismea), ERCEA,
INEA (2021. április 1-jétől CINEA), HADEA (2021. április 1-jétől) és REA.

10
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

08 2020-ban az összes ügynökség teljes költségvetése (az ESZT kivételével)

3,7 milliárd euró volt. Ez az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésének 2,2%-át
teszi ki (2019: 2,2%) (lásd: 3. ábra).

09 Az ESZT 2020. évi költségvetése 8,1 milliárd eurót tett ki (2019: 7,9 milliárd euró).
Ez a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási
Alap létrehozásához és az ESZT igazgatási kiadásainak finanszírozásához nyújtott
hozzájárulásaiból tevődik össze.

10 A decentralizált ügynökségek és egyéb szervek költségvetése azok személyzeti,

igazgatási és operatív kiadásait is fedezi. A végrehajtó ügynökségek az Európai
Bizottság költségvetéséből finanszírozott programokat hajtanak végre, és saját
költségvetésük (2020-ban összesen mintegy 273 millió euró) csak a személyzeti és
igazgatási kiadásaikat fedezi. Az Európai Bizottságnak a hat végrehajtó ügynökség által
végrehajtott operatív költségvetése (kötelezettségvállalási előirányzatok) 2020-ban
mintegy 14,9 milliárd eurót tett ki (2019: 13,9 milliárd euró).

11

3. ábra. Az ügynökségek finanszírozási forrásai 2020-ban
Általános uniós költségvetés

164,1 mrd euró

2,4 mrd euró

Uniós (bizottsági)
támogatások/
hozzájárulások

0,03 mrd euró

Címzett bevételek

0,9 mrd euró

Nemzeti felügyeleti
hatóságok díjai, illetékei és
hozzájárulásai

0,4 mrd euró
Egyéb bevételek

14,9 mrd euró
A végrehajtó
ügynökségek operatív
költségvetése

8,1 mrd euró
Az ESZT teljes
költségvetése

Forrás: Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete, az Európai
Unió 2020. évi végleges éves beszámolója és a végrehajtó ügynökségek 2020. évi éves tevékenységi
jelentései, az Európai Számvevőszék összeállítása alapján.

11 A legtöbb ügynökséget, köztük valamennyi végrehajtó ügynökséget, szinte teljes
mértékben az Unió általános költségvetése finanszírozza. A többi ügynökség
finanszírozása részben vagy egészben az ágazatoknak felszámított díjakból és
illetékekből, valamint a tevékenységeikben részt vevő országok közvetlen
hozzájárulásaiból történik. A 4. ábra az ügynökségeket a bevétel forrása szerinti
bontásban mutatja.
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4. ábra. Az ügynökségek 2020. évi költségvetése a bevétel forrása
szerinti bontásban

Az ügynökségek
sorrendje teljes
jövedelmük alapján
(millió euró)

Hozzájárulás az
általános uniós
költségvetésből

≈ 2 405

A Bizottság által
átruházott
feladatokhoz
rendelt
bevételek

≈ 34

Nemzeti
felügyeleti
hatóságok díjai,
illetékei és
hozzájárulásai

≈ 852

Hitelintézetek
hozzájárulásai az
Egységes
Szanálási Alaphoz
és az ESZT-hez

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 CHAFEA
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 BEREC Hivatal
0,2 ESA
369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EBH
30,1 ERA
27,4 EIOPA

Finanszírozás
az uniós
költségvetésből

Részben
önfinanszírozó

≈ 8 104

8 103,7 ESZT

Teljes
mértékben
önfinanszírozó

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

* A GSA 2020. évi költségvetés-módosítását 35,4 millió eurós összeggel fogadták el. A címzett bevételből
finanszírozott operatív tevékenységek tekintetében a GSA költségvetés-módosításában egy „pro
memoria” bejegyzés, valamint 2020-ra 728,6 millió euró becsült összegű kötelezettségvállalási
előirányzat és 1328,7 millió euró becsült összegű kifizetési előirányzat szerepelt. 2020-ban a címzett
bevételből ténylegesen végrehajtott kiadások összege 402,1 millió euró (kötelezettségvállalások), illetve
753 millió euró (kifizetések) volt.
Megjegyzés: Az ábra nem tartalmazza az egyéb bevételeket és a költségvetési tartalékokat.
Forrás: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása
alapján.
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12 Az 5. ábra az ügynökségek 2020. évi költségvetését mutatja be. A költségvetés

lebontása a kiadások típusa szerint (I. cím: személyzeti költségek, II. cím: igazgatási
kiadások, III. cím: operatív kiadások, illetve az egyéb alkalmazott címek), nem pedig
tevékenységek szerint történik.
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5. ábra. Az ügynökségek 2020. évi kiadásai költségvetési címenként
I. cím
(személyzeti
költségek)
0%

20%

III. és egyéb címek

II. cím

(operatív
kiadások)

(igazgatási
kiadások)
40%

60%

80%

100%

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
CHAFEA
ERA
GSA*
EMCDDA
Eurofound
Cedefop
EBH
ACER
Europol
ESMA
CEPOL
FRA
CdT
ECDC
EASA
ENISA
Eurojust
EFCA
EFSA
BEREC Hivatal
EIGE
EU-OSHA
EEA
CPVO
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
ESZT
0%

20%

40%

60%

80%

Teljes költségvetés
(millió euró)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100%

* A GSA 2020. évi költségvetés-módosítását 35,4 millió eurós összeggel fogadták el. A címzett bevételből
finanszírozott operatív tevékenységek tekintetében a GSA költségvetés-módosításában egy „pro
memoria” bejegyzés, valamint 2020-ra 728,6 millió euró becsült összegű kötelezettségvállalási
előirányzat és 1328,7 millió euró becsült összegű kifizetési előirányzat szerepelt. 2020-ban a címzett
bevételből ténylegesen végrehajtott kiadások összege 402,1 millió euró (kötelezettségvállalások), illetve
753 millió euró (kifizetések) volt.
Megjegyzés: Az ESZT-re vonatkozó számadat két részből áll: az I. rész (118 millió euró) a Testület
igazgatására, a II. rész (8016 millió euró) pedig az Alapra vonatkozik.
Forrás: Költségvetés: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék
összeállítása alapján.
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13 A 6. ábra azt mutatja be, hogy 2020 végén hány alkalmazottat foglalkoztattak az

ügynökségek. Az ügynökségek összesen 12 881 főt 7 foglalkoztattak (2019: kb. 11 900
fő), ami az uniós intézményeknél és ügynökségeknél foglalkoztatottak kb. 18%-át teszi
ki 8.

6. ábra. Az alkalmazottak létszáma ügynökségenként 2020 végén
Decentralizált ügynökségek
Végrehajtó ügynökségek
Egyéb szervek
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
ESZT
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBH
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
CEPOL
EFCA
CHAFEA
EIT
EU-OSHA
CPVO
BEREC Hivatal
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Forrás: Az adatokat az Európai Számvevőszék állította össze.
7

A „személyzeti” adatok az állandó tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak,
valamint a kirendelt nemzeti szakértők által 2020. december 31-én betöltött álláshelyek
tényleges számát mutatják meg.

8

A felhasznált adatok az állandó tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak,
valamint a kirendelt nemzeti szakértők teljes munkaidős egyenértékén (FTE) alapulnak.
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14 A legtöbb ügynökség nem nagyszabású operatív kiadási programokat hajt végre,

hanem technikai, tudományos vagy szabályozási jellegű feladatokkal foglalkozik. Ezért
a legtöbb ügynökség költségvetése elsősorban személyzeti és igazgatási kiadásokból áll
(lásd: 5. ábra). Az ügynökségek személyzeti és igazgatási kiadásai összességében a
teljes uniós személyzeti és igazgatási kiadás mintegy 10,9%-át teszik ki (lásd: 7. ábra).

7. ábra. Az uniós intézmények és szervek személyzeti és igazgatási
kiadásai* 2020-ban (millió euró)
(millió euró)

Európai adatvédelmi
biztos

9,4

Európai
ombudsman

10,1

Régiók Európai
Bizottsága
Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság
Európai Számvevőszék
Európai Külügyi Szolgálat
Bíróság
Tanács

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Európai Parlament

1 121,0
1 331,2

Ügynökségek
Bizottság

8 485,0

*A személyzeti kiadásokba beleértendőek mind az operatív, mind az igazgatási tevékenységeket végző
alkalmazottak költségei. Az ügynökségekre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a nyugdíjjárulékokat
(kivéve: az önfinanszírozó és részben önfinanszírozó ügynökségek esetében).
Forrás: Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, az Európai Bizottság
2020. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolója és az ügynökségek 2020. évi végleges
éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása alapján.
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15 Az Unió általános költségvetéséből nyújtott, összesen 2,4 milliárd euró értékű

hozzájárulásokat a TPK különböző fejezeteiből finanszírozzák (lásd: 8. ábra).

8. ábra. Az ügynökségeknek az Unió általános költségvetéséből juttatott
finanszírozás a TPK fejezetei szerinti bontásban
(millió euró)
2 404,9

1 155,4

TPK 1a. fejezet
Versenyképesség
a növekedésért
és a
foglalkoztatásért

ACER
BEREC Hivatal
Cedefop
EASA
EBH
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

58,9

TPK 2. fejezet
Fenntartható
növekedés:
természeti
erőforrások

EEA
EFCA

1 169,9

TPK 3. fejezet
Biztonság és
uniós
polgárság

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
CHAFEA

20,4

0,2

TPK 4. fejezet TPK 5. fejezet
Globális
Európa

ETF

Igazgatás

ESA

Forrás: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai Számvevőszék összeállítása
alapján.
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Az EUIPO, a CPVO és az ESZT kivételével a költségvetési és
zárszámadási eljárások valamennyi ügynökségnél hasonlóak

16 A legtöbb decentralizált ügynökség és egyéb szerv, valamint az Európai Bizottság
összes végrehajtó ügynöksége esetében az éves költségvetési és zárszámadási
eljárásokért az Európai Parlament és a Tanács felelős. A zárszámadási eljárás időbeli
lefolyását a 9. ábra szemlélteti.

9. ábra. A legtöbb ügynökségre érvényes zárszámadási eljárás
n+1. év június 1-ig

n+1. év november 15-ig

a Számvevőszék
elfogadja az
ügynökségekre
vonatkozó előzetes
észrevételeket

a Számvevőszék megküldi az
EP-nek és a Tanácsnak az
ügynökségekről szóló éves
jelentését és a
megbízhatósági nyilatkozatot

n+1. év március 1-ig

n+1. év július 1-ig

az ügynökségek
megküldik előzetes
beszámolójukat a
Számvevőszéknek

az ügynökségek
elfogadják végleges
beszámolójukat

n+2. év február
közepéig
a Tanács elfogadja a
zárszámadásról szóló
ajánlásait, és elküldi azokat
az EP-nek

n+1. év decembere és
n+2. év januárja között

n+2. év március
közepéig

az ügynökségek igazgatóinak
meghallgatásai az EP
Költségvetési Ellenőrző
Bizottsága (CONT) és a
Tanács Költségvetési
Bizottsága előtt

az EP jelentéseinek
elfogadása a plenáris
ülésen – az EP dönt, hogy
megadja-e a mentesítést
vagy halasztja-e annak
megadását

Forrás: Európai Számvevőszék.

17 A két teljes mértékben önfinanszírozó decentralizált ügynökség (CPVO és EUIPO)
költségvetési és zárszámadási eljárását azonban nem az Európai Parlament és a
Tanács, hanem az ügynökség saját igazgatási tanácsa, illetve költségvetési bizottsága
hajtja végre. Hasonlóképpen az ESZT éves költségvetési és zárszámadási eljárása is
saját igazgatótestületének felelősségi körébe tartozik.
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Az uniós ügynökségek hálózata megkönnyíti az ügynökségek
közötti együttműködést és az érdekelt felekkel folytatott
kommunikációt

18 Az uniós ügynökségek hálózata (EUAN) olyan ügynökségközi együttműködési

platform, amelyet az ügynökségek a láthatóságuk növelése, a hatékonyságnövekedés
lehetőségeinek feltárása és ösztönzése, valamint a hozzáadott érték növelése végett
hoztak létre. A Hálózat azon a felismerésen alapul, hogy az ügynökségeknek
összehangoltabban kell kommunikálniuk az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal a
mindannyiukat érintő kérdésekről, és egységes platformot biztosít az információk
összegyűjtéséhez és terjesztéséhez valamennyi ügynökség körében. Az EUAN az
ügynökségek által egy ötéves stratégiai menetrend keretében elfogadott prioritások,
valamint a tevékenységeit és célkitűzéseit meghatározó éves munkaprogramok alapján
működik. 2020-ban az EUAN jóváhagyta második többéves stratégiáját (2021–2027)9,
amely az új Európai Bizottság politikai és stratégiai irányvonalán alapul két stratégiai
pillér mentén:
o

az EUAN mint a közigazgatási kiválóság példaképe,

o

az EUAN mint megbízható intézményi partner.

19 Az EUAN elnöki tisztét rotációs alapon minden évben másik ügynökség tölti be; a
Közös Támogató Hivatal által koordinált plenáris ülésekre évente kétszer kerül sor. Az
EUAN-on belül tíz tematikus – különféle területekre összpontosító – alhálózat létezik
(lásd: 10. ábra). Ezek kapcsolatba léphetnek más uniós intézményekkel is, amelyek
maguk is tagjai lehetnek az alhálózatoknak. Egyes plenáris és alhálózati üléseken a
Számvevőszék is aktívan részt vesz: megosztja bevált gyakorlatait a résztvevőkkel, és
tájékoztatást nyújt az ellenőrzési folyamatokról és eredményekről.

9

Az uniós ügynökségek hálózatának 2021–2027. évi stratégiája, Brüsszel, 2020. november 9.
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10. ábra. Az EUAN Közös Támogató Hivatala és alhálózatai
GN

Ökologizálási
hálózat

PDN

Teljesítményfejlesztési
hálózat

NAPO

HCIN

Az ügynökségek
közbeszerzési
tisztviselőinek hálózata

A kommunikációs és
információs vezetők hálózata

EU-ANSA

Az uniós ügynökségek
tudományos
tanácsadással foglalkozó
hálózata

Az EUAN
Közös
Támogatási
Hivatala (SSO)

IAAPN

ICTAC

Információs és kommunikációs
technológiai tanácsadó
bizottság

IAAN

Ügynökségközi
fellebbezési eljárási
hálózat

Ügynökségközi
számviteli hálózat

EFRAN

Díjakat beszedő uniós
ügynökségek hálózata

IALN

Ügynökségközi jogi
hálózat

Forrás: EUAN.

20 Az EUAN munkájának és mindkét többéves stratégiájának középpontjában a

szolgáltatások, az ismeretek és a szakértelem megosztása áll. Az együttműködésre
példaként hozható fel a szolgáltatások megosztása a katasztrófák utáni helyreállítás, a
számvitel, a közös közbeszerzés (lásd: 1. háttérmagyarázat), a Covid19-járvánnyal
kapcsolatos kérdések (lásd: 2. háttérmagyarázat) és az adatvédelem területén.

1. háttérmagyarázat
Példa a közös közbeszerzési eljárásokban való együttműködésre
A közös közbeszerzés lehetősége az EUAN által támogatott együttműködés egyik
ösztönzője. Amint arról 2018. évi éves jelentésünkben már beszámoltunk, a
decentralizált ügynökségek és más szervek az uniós közös vállalkozásokkal (uniós
szervekkel) együtt megvizsgálták annak lehetőségét is, hogy közös közbeszerzési
eljárások alkalmazása révén növeljék az adminisztratív hatékonyságot és a
méretgazdaságosságot. Az uniós szervek által kiírt közös pályázati felhívások
száma 2014 és 2020 között 1-ről 17-re nőtt, és 2020 végéig 64 uniós szerv vett
részt egy vagy több közös beszerzésben (lásd: 11. ábra). A közös közbeszerzési
eljárások révén hatékonyságnövekedést és jobb méretgazdaságosságot lehet
elérni.
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11. ábra. A közös pályázati felhívások száma
98
87
Részt vevő ügynökségek,
szervek és közös
vállalkozások száma

74
64

Közösen indított pályázati
felhívások száma

22
2

1
2014

Forrás: EUAN.
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2. háttérmagyarázat
A Covid19-járvány idején hozott válaszintézkedésekkel kapcsolatos
információk megosztása
A Covid19-járvány kitörése után az EUAN Közös Támogatási Hivatala aktív szerepet
játszott a reagálási intézkedések koordinálásában. 2020 áprilisában az EUAN
létrehozott egy „új munkamódszerekkel foglalkozó tanácsadó csoportot”: ez az
informális munkacsoport információcsere-platformként szolgál az ügynökségek
erőforrás-kezelői között. Létrehozása óta a munkacsoport 27 ülést tartott.
Közreműködött az ügynökségek eljárásainak összehangolásában a távmunka
általánossá tételét célzó intézkedések, az egyéni védőeszközök közös beszerzése
és az irodába való visszatéréssel kapcsolatos rendelkezések terén. A munkacsoport
révén lehetett továbbá koordinálni a Covid19-járvánnyal kapcsolatos azon
témákat, amelyekre az ügynökségek fel kívánták hívni az Európai Bizottság
figyelmét.
Az EUAN fellépéseit az uniós ombudsman is elismerte, aki más jelöltekkel együtt a
hálózatot is felterjesztette a 2021. évi „jó közigazgatás” díjra az uniós ügynökségek
által a Covid19-válság kapcsán tett válaszlépések koordinálásáért 10.
Forrás: Az EUAN és az uniós ombudsman.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316

23

Ellenőrzésünk
Megbízatásunk

21 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkében előírtak

szerint ellenőriztük a következőket 11:
o

mind a 41 ügynökség beszámolója, amely beszámolók a 2020. december 31-ével
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 12 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 13 állnak;

o

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

22 Ellenőrzésünk eredményei alapján az Európai Parlament és a Tanács, illetve a

zárszámadásért felelős többi hatóság (lásd: 17. bekezdés) rendelkezésére bocsátunk
ügynökségenként egy-egy megbízhatósági nyilatkozatot az ügynökség beszámolójának
megbízhatóságára, valamint az utóbbi alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és
szabályszerűségére nézve. A megbízhatósági nyilatkozatokat adott esetben jelentős
ellenőrzési észrevételeinkkel is kiegészítjük.

A csalásgyanús eseteket jelentjük az illetékes uniós szerveknek,
az OLAF-nak és az EPPO-nak

23 Együttműködünk az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) az Unió pénzügyi

érdekeit sértő csalásokhoz és egyéb jogellenes cselekményekhez kapcsolódó
ügyekben. Az OLAF kérésére megosztjuk vele az uniós ügynökségekre vonatkozó azon
ellenőrzési információkat, amelyek hasznosak lehetnek az OLAF vizsgálataihoz.
Emellett minden esetben konzultálunk az OLAF-fal, ha ellenőrzési munkánk során
gyanús esettel találkozunk, bár ellenőrzéseinket nem kifejezetten úgy tervezzük meg,
hogy alkalmasak legyenek a csalások felderítésére. A 2020. évi pénzügyi évben ez az
11

Az ELA-t és az EPPO-t nem ellenőriztük 2020-ban, mivel még nem váltak pénzügyileg
önállóvá.

12

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.

13

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket és azok
magyarázatait összesítő jelentések.

24
együttműködés az újonnan működésbe lépő Európai Ügyészséggel (EPPO) való
együttműködéssel is kibővült. Az EPPO az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekmények elkövetőivel szembeni nyomozás lefolytatásáért, valamint e
személyek büntetőeljárás alá vonásáért és bíróság elé állításáért felelős. Egy uniós
ügynökség esetében számoltunk be gyanúról az Európai Ügyészségnek, és erről
tájékoztattuk az OLAF-ot is. Ezenfelül a 2001. évi pénzügyi év óta nyolc másik
ügynökségre is felhívtuk az OLAF figyelmét (az EPPO létrehozása előtt), mert a
mintánkban szereplő tranzakciókkal kapcsolatban csalás gyanúja merült fel.

A Számvevőszék ellenőrzési eljárásainak digitalizálása

24 A Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy az uniós ügynökségek éves ellenőrzése

lehetőséget kínál az automatizált ellenőrzési eljárásokban rejlő lehetőségek
tesztelésére. Az ügynökségek ellenőrzése mintegy 200 ellenőrzési eljárást ölel fel,
amelyek többek között a kifizetéseket, a munkabéreket, a beszerzéseket, a
költségvetést, a munkaerő-felvételt és az éves beszámolót vizsgálják. 2019-ben
kísérleti projektet indítottunk azzal kapcsolatban, hogyan lehet automatizálni a
kötelezettségvállalások, kifizetések és munkabérjuttatások jogszerűségének és
szabályszerűségének vizsgálatára, valamint a beszámolók ellenőrzésére szolgáló
eljárásokat. A projekt hat uniós végrehajtó ügynökséget érintett. A legtöbb
decentralizált ügynökséggel ellentétben 14 a végrehajtó ügynökségek hasonló igazgatási
eljárásokkal és informatikai rendszerekkel (azaz költségvetési, számviteli és
humánerőforrás-gazdálkodási rendszerrel) rendelkeznek.

25 2020-ban folytattuk kísérleti projektünket, és finomhangoltuk a korábban a

végrehajtó ügynökségekre vonatkozóan kidolgozott ellenőrzési eljárásokat, hogy azok
pontosítása révén csökkenjen a számvevők által ellenőrizendő kivételek száma.
A beszámolók ellenőrzése terén is végrehajtottunk öt új automatizált eljárást. A
várakozásoknak megfelelően ez a teszt nem tárt fel lényeges hibát. Amint azonban az
12. ábrából kiderül, némi időmegtakarítást sikerült elérnünk. Ezek az eredmények
megerősítik, hogy további eljárások automatizálásával és további ellenőrzési
feladatokra való felhasználásával valószínűleg jelentős megtakarítások lesznek
elérhetők. A projektet az elkövetkezendő években is folytatni fogjuk és figyelemmel
fogjuk kísérni.

14

Lásd: az uniós ügynökségekről szóló, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés
2.26. és 2.27. bekezdése.

25

12. ábra. A beszámolók ellenőrzését szolgáló tesztek automatizálása
A tervezett vagy kifejlesztett megoldások fő előnyei a következők:
Az ellenőrzés bizonyossági
szintjének növelése a teljes sokaság
tesztelése révén
A számvevők kapacitásának
felszabadítása nagyobb hozzáadott
értéket képviselő feladatok
ellátására
A feldolgozás gyorsaságának
98%-os javulása

Forrás: Európai Számvevőszék.

Az egyes
ügynökségekre
fordított átlagos
munkaidő

~1 óra
~60

másodperc

A hat
ügynökségre
fordított átlagos
munkaidő

~6 óra
~90

másodperc
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Megállapításaink
A 2020. pénzügyi évre vonatkozó éves ügynökségi ellenőrzések
eredményei összességükben pozitívak

26 A 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozóan az ügynökségek éves

beszámolóira, valamint az azok alapjául szolgáló bevételekre irányuló ellenőrzésünk
összességében megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt pozitív
eredményeket, de a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések terén lenne még
javítanivaló.

13. ábra. Éves ellenőri vélemények az ügynökségek beszámolójáról,
bevételéről és kifizetéseiről (2018–2020)
41 ÜGYNÖKSÉG
Kifizetések
Bevételek
Beszámoló

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

VÉLEMÉNY
Hitelesítő (korlátozás nélküli)
Korlátozott
Elutasító

Forrás: Európai Számvevőszék.

Hitelesítő vélemény valamennyi ügynökség beszámolójának
megbízhatóságáról

27 A 2020. évi pénzügyi év tekintetében a Számvevőszék valamennyi ügynökség

beszámolójára nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsát ki (lásd:
13. ábra)
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A figyelemfelhívó megjegyzések fontosak az EMA és az ESZT
beszámolójának megértéséhez

28 A figyelemfelhívó megjegyzések olyan bekezdések a szövegben, amelyek a

beszámoló megértéséhez alapvető fontosságú kérdésekre hívják fel az olvasók
figyelmét. A 2020. évi pénzügyi évben két ügynökség – az EMA és az ESZT – esetében
szerepeltettünk jelentésünkben figyelemfelhívó megjegyzést.

29 Az EBH (korábban londoni, később amszterdami székhelyű ügynökség) esetében a

korábbi, londoni iroda bérleti szerződésével kapcsolatos problémára hívjuk fel a
figyelmet. A 2039-ig hatályos szerződés ugyanis nem rendelkezik idő előtti
felmondásról. 2019 júliusában, miután az EMA megegyezésre jutott a főbérlővel,
sikerült korábbi irodáit az eredeti szerződéssel összhangban lévő feltételekkel
ugyanazon hónaptól albérletbe adnia. Az albérleti szerződés az EMA bérleti
szerződésének lejártáig van hatályban. Mivel az EMA továbbra is részese a bérleti
szerződésnek, ezért felelős lenne a szerződés szerint járó teljes összeg kifizetéséért,
amennyiben az albérlő nem teljesítené kötelezettségeit. 2020. december 31-én az
EMA által a bérleti szerződés lejártáig fizetendő bérletidíj-, kapcsolódó szolgáltatásidíjés főbérlői biztosításidíj-tartozás teljes becsült összege 377 millió euró volt.

30 Az ESZT beszámolója kapcsán rámutatunk, hogy ellenőrzésünk nem terjedt ki a

hozzájárulásokkal kapcsolatos, egyes hitelintézetek és nemzeti szanálási hatóságok,
illetve a Testület közötti közigazgatási fellebbezésekre és bírósági eljárásokra, illetve az
ESZT ellen az Európai Unió Törvényszékénél és Bíróságánál indított egyéb perekre. Az,
hogy ezek milyen esetleges hatást gyakorolnak a Testületnek a 2020. 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 a Számvevőszék egy másik különálló éves
ellenőrzésének tárgyát képezi.

31 Felhívjuk továbbá a figyelmet az ESZT végleges beszámolóját kísérő pénzügyi
kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekre, amelyek a jelenlegi Covid19-válság által a
beruházási portfólióra gyakorolt lehetséges hatásokat ismertetik.

28

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdés egy, a CHAFEA számára különös
jelentőséggel bíró kérdéssel foglalkozik

32 A CHAFEA 2021. április 1-jével megszűnt, feladatait több más ügynökség vette át.
Mivel azonban ezek az ügynökségek szintén uniós konszolidált szervezetek, ez nem jár
hatással a CHAFEA 2020. évi éves beszámolójában bemutatott eszközök és források
összegére.

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául
szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

33 A Számvevőszék valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli)

ellenőri véleményt ad a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és
szabályszerűségéről.

A figyelemfelhívó megjegyzést tárgyaló bekezdés segít jobban megérteni
az ESZT bevételeit

34 Az ESZT-ről szóló jelentésünk is tartalmaz figyelemfelhívó bekezdést, nevezetesen
a 30. bekezdésben ismertetett problémával kapcsolatban.

Az egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ESMA és az ESZT számára
különös jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkoznak

35 Az ESMA kapcsán megjegyezzük, hogy a hitelminősítő intézeteknek felszámított

díj azok jogi személyként, nem pedig csoportként vagy egymáshoz kapcsolódó
szervezetek csoportjaként termelt bevételük összegén alapul. 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. Nem ismeretes,
hogy ez a szabályozásban meglévő kiskapu milyen valószínűsíthető pénzügyi hatással
járt. Az ESMA tudatában van e kockázatnak, és 2021. január 29-én konzultációs
dokumentumot 15 tett közzé azzal kapcsolatban. E dokumentumot követően az ESMA a
kockázat csökkentése érdekében 2021. június 21-én technikai tanácsadó
dokumentumot nyújtott be az Európai Bizottságnak a rendelet módosítása kapcsán.

15

ESMA 80–196-5019 konzultációs dokumentum. Lásd: https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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36 Szintén az ESMA-t érintő kérdés, hogy a kereskedési adattáraknak fizetendő

díjakat az egyes adattárak figyelembe veendő forgalma alapján számítják ki. Bár a
díjakról szóló rendelet nem rendelkezik az információk megbízhatóságának biztosítását
célzó, átfogó és konzisztens kontrollkeretről, valamennyi kereskedési adattár
rendelkezett független ellenőri véleménnyel arra nézve, hogy (a díjak kiszámításának
alapjául szolgáló) 2019. évi pénzügyi kimutatásaik megbízható és valós képet
nyújtanak. A 2019 során a kereskedési adattárnak bejelentett kereskedési ügyletek
száma és a 2019. december 31-én nyilvántartott lezáratlan kereskedési ügyletek száma
kapcsán benyújtott információikat azonban csak igen kis mértékben vizsgálta meg
független ellenőr. 2021 márciusában az ESMA konzultációs dokumentumot 16 tett
közzé, amelyben javasolta a kereskedési adattárak forgalmának – az éves felügyeleti díj
kiszámításának céljára történő – megállapítására használt módszer egyszerűsítését oly
módon, hogy annak során csak a bevételeket veszik figyelembe, a tevékenységi
adatokat nem.

37 Függetlenül hivatalos ellenőri véleményünktől, felhívtuk a figyelmet arra, hogy az

ESZT-nek fizetendő hozzájárulások kiszámítása a hitelintézetek által az ESZT-nek
szolgáltatott információkon alapul. Az ESZT bevételeinek ellenőrzése ezeken az
információkon alapult, de nem ellenőriztük azok megbízhatóságát. Az ESZM-rendelet
nem hoz létre olyan átfogó és egységes kontrollkeretet, amelynek révén biztosítható
lenne az információk megbízhatósága. Az ESZT azonban elvégzi az információk
következetességi és analitikus ellenőrzését, valamint a hitelintézetek szintjén
alkalmanként utólagos ellenőrzést is végez. Ezenfelül az ESZT nem adhat ki részletes
információkat az egyes hitelintézetek kockázatok szerint kiigazított hozzájárulásainak
kiszámításáról, mivel azok összefüggnek egymással, és más hitelintézetekre vonatkozó
bizalmas információkat is tartalmaznak. Ez befolyásolja a számítások átláthatóságát.

Hitelesítő vélemény az ügynökségek beszámolójának alapjául
szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, az
ACER, az eu-LISA és az ENISA kivételével

38 A 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló

alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan 38
ügynökségre nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk ki.

16

ESMA 74–362-1864 konzultációs dokumentum. Lásd:
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir.

30
Véleményünk szerint ezen ügynökségek esetében a kifizetések minden lényeges
szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak (lásd: 13. ábra).

39 Az ACER esetében korlátozott véleményt bocsátottunk ki a 2019. évi pénzügyi

évről szóló jelentéseinkben szereplő megállapításaink nyomán. A Számvevőszék arra a
következtetésre jutott, hogy több, az egyik informatikai szolgáltatási keretszerződéshez
tartozó egyedi szerződés szabálytalan, mivel nem folytattak le versenyalapú
közbeszerzési eljárást. 2020-ban összesen 752 654 eurót fizettek ki szabálytalanul, ami
a 2020-ban rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzat 3,7%-át teszi ki.

40 Az eu-LISA esetében két szabálytalan közbeszerzési eljárás alapján adtunk

korlátozott véleményt. Egy esetben az eu-LISA egyedi szerződést írt alá a vállalkozó
által a kapcsolódó keretszerződésre vonatkozó ajánlatában kínálttól eltérő szoftverre,
de a keretszerződés módosítására nem került sor. Az árajánlatban nem szereplő
terméknek az eredetileg kínált terméktől eltérő áron történő megvásárlása eltérést
jelent a keretszerződéstől. Egy másik esetben az eu-LISA karbantartási szolgáltatásokra
vonatkozó megrendelőlapot írt alá négyéves időszakra. Ez ellentétes a keretszerződés
rendelkezéseivel, amelyek értelmében a szolgáltatásokat csak egy évre előre lehet
kiszámlázni. A keretszerződés rendelkezéseivel ellentétesnek tekintett kifizetések teljes
összege 10 405 075 euró volt, ami a 2020. évi pénzügyi évben rendelkezésre álló
kifizetési előirányzatok teljes összege 4,1%-ának felel meg.

41 Az ENISA esetében korlátozott véleményünket az indokolja, hogy a személyzet

egy tagja esetében nem történt meg a hatáskör megfelelő átruházása. Az előző
ügyvezető igazgató által egy alkalmazottnak adott ideiglenes felhatalmazás vége és a
hivatalba lépő új ügyvezető igazgató által adott új felhatalmazás kezdete között eltelt
bizonyos idő. Ebben az időszakban az alkalmazott 529 120 euró összegű költségvetési
kötelezettségvállalást és 914 100 euró összegű kifizetést engedélyezett (a 2020-ban
rendelkezésre álló teljes kifizetési előirányzat 3,5%-a), érvényes megbízás nélkül.

Egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdések az ACER, az ENISA és az EASO
számára különös jelentőséggel bíró kérdésekről

42 A Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy az ACER és az ENISA nem fogadott el

belső szabályokat a megbízások folytonosságának biztosítására azokra az esetekre,
amikor a megbízásra jogosult vagy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő
megválik állásától. Ez komoly belsőkontroll-hiányosságnak minősül (további
információkért lásd: 48. és azt követő bekezdések).
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43 Az EASO tekintetében megjegyezzük, hogy egy, a Törvényszék előtt folyamatban

lévő ügy17 ellenőri véleményünk egyes szempontjait is érinti. 2020-ban az EASO nyílt
eljárást indított, hogy kölcsönzött munkavállalókat szerezzen székhelyének és máltai
műveleteinek támogatására. A teljes becsült összeg 48 hónapra 27,7 millió euró volt.
2020 októberében a sikertelen ajánlattevő bírósági eljárást kezdeményezett a
Törvényszéken az EASO ellen, amelyben vitatta a közbeszerzési eljárás eredményét.

44 Az EIGE beszámolójáról szóló 2019. évi jelentéshez hasonlóan ismét

megjegyezzük, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő ügy18 ellenőri
véleményünk egyes szempontjait is érinti. Az ügy több, a Litván Legfelsőbb Bíróság által
az uniós ügynökségeknél munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről
szóló 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv19 alkalmazásával
kapcsolatban feltett kérdést is érint. Mivel az Európai Bíróság leendő ítélete
befolyásolhatja a Számvevőszéknek a kölcsönzött munkaerő EIGE általi
igénybevételével kapcsolatos álláspontját, a Számvevőszék a jogerős bírósági ítélet
kihirdetéséig tartózkodik az észrevételek tételétől, így a korábbi években ezzel
kapcsolatban tett észrevételei hasznosulásának értékelésétől is.

Észrevételeink 23 ügynökség esetében fejlesztésre szoruló
területekre is rámutatnak

45 A vélemények és az azokat kísérő, figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb

kérdéseket tárgyaló bekezdések mellett 23 ügynökség kapcsán mintegy 54 (a 2019. évi
pénzügyi évben: 82) olyan észrevételt is megfogalmaztunk, amelyek további
fejlesztésre szoruló területekre irányulnak. Ezen észrevételek többsége a belső
kontrollmechanizmusok, a közbeszerzési eljárások és a költségvetési gazdálkodás
hiányosságaira vonatkozik. A szabálytalan kifizetések fő forrását továbbra is a
közbeszerzési eljárásokat érintő hiányosságok jelentik.

46 A 14. ábra és a 15. ábra azt mutatja meg, hogy a jelentésben a 41 ügynökségnél
hány különböző típusú észrevételt tettünk, beleértve a véleményeket, valamint az
azokat kísérő figyelemfelhívó megjegyzéseket és egyéb kérdéseket tárgyaló
bekezdéseket.

17

A T-621/20. sz. (EMCS kontra EASO) ügy.

18

A C-948/19. sz. (Manpower Lit) ügy.

19

HL L 327., 2008.12.5., 9. o.
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14. ábra. Észrevételek száma ügynökségenként

Közbeszerzési eljárások
Munkaerő-felvételi eljárások
Belső kontrollmechanizmusok

(beszerzéseken és felvételi eljárásokon kívül)

Költségvetési gazdálkodás
8

7

6

5

4

Forrás: Európai Számvevőszék.

3

2

1
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15. ábra. Észrevételek száma a gyakori hiányosságok típusa szerint

7
6
5
4
3
2
1

Közbeszerzési
hiányosságok
száma
Ebből szabálytalan
kifizetést
eredményező
hiányosság

Költségvetési
gazdálkodással
kapcsolatos
hiányosságok
száma

Belsőkontrollhiányosságok
száma

0

Forrás: Európai Számvevőszék.

A hibakockázat a belső kontroll területén a legnagyobb

47 Tizenhárom ügynökség (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBH, EIOPA, EMSA, ESMA,

ENISA, ETF, Eurofound, Frontex és ESZT) esetében az előzetes, illetve utólagos kontroll
hiányával (lásd: 3. háttérmagyarázat), a költségvetési vagy jogi kötelezettségvállalások
nem megfelelő kezelésével, illetve a kivétel-nyilvántartásban való rögzítés
elmulasztásával kapcsolatos belsőkontroll-hiányosságokról számolunk be.
A belsőkontroll-hiányosságok leggyakoribb típusait a 15. ábra mutatja be.
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3. háttérmagyarázat
Az előzetes belső kontrollok hiánya (példa)
Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy az Európai Bizottság által 2018-ban
több mint 60 uniós szerv nevében aláírt keretszerződés végrehajtása során nem
végeztek belső kontrollokat. A keretszerződés szoftverlicencek és informatikai
szolgáltatások beszerzésére irányult. A vállalkozó – közvetítőként eljárva – jogosult
a beszállítói árakhoz százalékos értékben meghatározott árrést hozzáadni. Az e
keretszerződés alapján végrehajtott beszerzések kapcsán észrevételeztük, hogy az
EASME semmiféle belső kontrollt nem végzett arra nézve, hogy a vállalkozó helyes
árakat és megfelelő felárakat alkalmazott-e.

A költségvetés végrehajtási hatáskörének átruházásával kapcsolatos észrevételek

48 Ellenőrzésünk során hiányosságokat találtunk a felhatalmazások folytonosságát

illetően is azokban az esetekben, amikor a megbízást adó vagy megbízott,
engedélyezésre jogosult tisztviselő elhagyja az álláshelyét, és különösen akkor, amikor
új ügyvezető igazgató (azaz az ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője) lép
hivatalba.

49 Az engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepe ügynökségenként és

intézményenként eltérő. Maguk az intézmények is engedélyezésre jogosult
tisztviselőként járnak el, amennyiben alkalmazottaikat különféle feladatokkal bízzák
meg. Az intézmények főigazgatói és főtitkárai mindannyian megbízott, engedélyezésre
jogosult tisztviselők. Az ügynökségeknél azonban az engedélyezésre jogosult tisztviselő
szerepkörét az ügyvezető igazgató látja el, aki személyes felelősséget visel a
költségvetés végrehajtásáért. Az ügynökségek egyik legfontosabb megkülönböztető
jellemzője az, hogy a költségvetés végrehajtásáért az ügyvezető igazgató viseli a
felelősséget.

50 Sem az ügynökségek pénzügyi szabályzatai, sem a költségvetési rendelet nem

adnak választ arra, hogyan alakul a felhatalmazások folytonossága az engedélyezésre
jogosult tisztviselő helyettesítése során, illetve annak távozását követően. Ennek
kezelése érdekében az intézmények általában belső szabályokat fogadnak el
költségvetésük végrehajtására vonatkozóan, amelyek a felhatalmazások és hatáskörátruházások megadására és elfogadására vonatkozó feltételekre, az átruházott
hatáskörök hatályára, valamint az engedélyezésre jogosult tisztviselő leváltása vagy az
intézménytől való távozása esetén a felhatalmazások folytonosságára nézve is
tartalmaznak rendelkezéseket.
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51 Két ügynökség (ACER és ENISA) esetében ellenőri véleményünk úgynevezett

egyéb kérdéseket tárgyaló bekezdést is tartalmaz, mivel ezeknél nem rendelkeznek
belső szabályok vagy határozatok a felhatalmazások folytonosságáról azokban az
esetekben, amikor új ügyvezető igazgató lép hivatalba. Ennek nyomán több
költségvetési és jogi kötelezettségvállalást és kifizetést a korábbi ügyvezető igazgató
által adott megbízások alapján hagytak jóvá, amelyeket a hivatalban lévő ügyvezető
igazgató nem erősített meg. Véleményünk szerint ez komoly belsőkontrollhiányosságot jelent.

52 Az ENISA esetében korlátozott véleményt adtunk ki a beszámoló alapjául szolgáló

kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel egy alkalmazott úgy hagyta
jóvá hat héten keresztül a költségvetési kötelezettségvállalásokat és a kifizetési
műveleteket, hogy arra semmiféle felhatalmazással nem rendelkezett (lásd:
41. bekezdés).

53 A korábbi években több példát láttunk arra, hogy más ügynökségek megfelelően

kezelték az ügyvezető igazgatóik közötti átmenetet. 2019-ben új ügyvezető igazgatót
neveztek ki az EASO-hoz és az EMSA-hoz. Ők haladéktalanul határozatokat adtak ki az
elődjeik által adott felhatalmazások megerősítéséről. Egy másik, bevált gyakorlatnak
tekinthető példát idézve: az EMA igazgatótanácsa 2019-ben szabályozást fogadott el az
ügyvezető igazgató mint engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatairól és felelősségi
köreiről, amelynek egyes rendelkezései az ügyvezető igazgató mint engedélyezésre
jogosult tisztviselő megbízatásának megszűnésére is kitérnek. Ez hasonló az európai
intézmények által követett, az uniós költségvetési rendelet általános rendelkezéseit
kiegészítő gyakorlathoz. Az Európai Bizottság például belső szabályokat fogadott el az
általános költségvetés rá vonatkozó szakaszának végrehajtására vonatkozóan, amely
foglalkozik a felhatalmazások folytonosságával is20.

20

Az Európai Unió általános költségvetésének (az Európai Bizottságra vonatkozó szakasz)
végrehajtására vonatkozó belső szabályokról szóló, 2018. augusztus 3-i
C(2018)5120 európai bizottsági határozat 13. cikkének (3) bekezdése. „Hacsak egy új,
engedélyezésre jogosult tisztviselő kifejezetten nem módosítja vagy vissza nem vonja az
elődje által adott hatáskör-átruházást, az elődje által adott felhatalmazás érvényben
marad.”
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A szabálytalan kifizetések fő forrását továbbra is a közbeszerzési
hiányosságok jelentik

54 A közbeszerzések szabályozásának célja az ajánlattevők közötti tisztességes

verseny biztosítása, valamint az áruk és szolgáltatások legjobb áron történő
beszerzése, tiszteletben tartva az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és
a megkülönböztetésmentesség elvét. Ellenőrzésünk során valamennyi ügynökségnek
megvizsgáltuk egyes keret-, egyedi és közvetlen szerződéseit. Tíz ügynökségnél
(Cedefop, CEPOL, EASO, EBH, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA és Eurojust) az
ellenőrzött szerződéseket különböző típusú közbeszerzési hiányosságok érintették,
főként a verseny hiánya (lásd: 4. háttérmagyarázat), az ajánlattevők értékelésére
irányuló eljárás hiányosságai és a szerződések végrehajtásával kapcsolatos problémák
miatt. A 15. ábra statisztikákkal illusztrálja a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó
leggyakoribb észrevételtípusokat.

4. háttérmagyarázat
A keretszerződés rendelkezéseinek megsértése (példák)
Az eu-LISA egyedi szerződést írt alá a vállalkozó által a kapcsolódó
keretszerződésre vonatkozó ajánlatában kínálttól eltérő szoftverre. Az uniós
költségvetési rendelet 172. cikke (3) bekezdésének a) pontja valóban lehetőséget
biztosít olyan termék beszerzésére, amely nem szerepel a pályázati felhívás
árajánlatában, de azzal a feltétellel, hogy ennek megfelelően a keretszerződést is
módosítani kell. Ezt a feltételt az eu-LISA nem tartotta be, ezért az eredeti
árajánlatban nem szereplő szoftver megvásárlása eltérést jelent a
keretszerződéstől. Ennélfogva sem az egyedi szerződés, sem a 10 399 834 euró
értékű kifizetés nem felel meg a keretszerződés rendelkezéseinek.

55 Ezen túlmenően az ACER, az EASO, az EUIPO, az EIGE és az Eurofound esetében a
korábbi évek jelentéseiben már szóvá tett szabálytalan közbeszerzési eljárásokból
eredő, a 2020. évi pénzügyi évben mégis teljesített szabálytalan kifizetésekről is
beszámoltunk.
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Egyre több a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos hiányosság

56 Az uniós költségvetési rendelet értelmében egy adott pénzügyi év költségvetési

előirányzatai bizonyos feltételek mellett átvihetőek a következő pénzügyi évre 21. Bár az
uniós költségvetési rendelet nem állapít meg felső határokat az ilyen átvitelekre nézve,
és jelentős mértékben indokolhatja azokat a műveletek többéves jellege, a túlzott
mértékű átvitel a munkaprogramok vagy a közbeszerzési tervek végrehajtásának
késedelmére utalhat. Az átvitelek szintjét részben a Covid19-világjárvány is
befolyásolta. A jelenség hátterében ugyanakkor strukturális probléma, a költségvetési
tervezés hiányossága vagy az évenkéntiség költségvetési elvének megsértése is állhat.
Öt ügynökség (ACER, ESA, eu-LISA, FRA és Frontex ) esetében számolunk be ilyen
hiányosságokról.

57 A 16. ábra ügynökségenként és költségvetési címenként nyújt áttekintést a
lekötött előirányzatok átvitelének szintjéről. Ez a szint az áthozott lekötött
előirányzatok22 százalékos arányát mutatja az adott költségvetési cím összes
előirányzatához 23 viszonyítva.

21

Az átvitel feltételeit az uniós költségvetési rendelet 12. és 13. cikke ismerteti.

22

A lekötött előirányzatok a folyó pénzügyi évben vállalt, egy vagy több pénzügyi év során
végrehajtandó műveletekkel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljes költségét jelentik.

23

Az adott pénzügyi évre vonatkozóan az ügynökség költségvetésébe bevitt előirányzatok
teljes összege.
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16. ábra. Az átvitelek szintje költségvetési címenként
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Forrás: Költségvetés: Az ügynökségek 2020. évi végleges éves beszámolói, az Európai
Számvevőszék összeállítása alapján.

58 Nyolc ügynökség (Cedefop, EBH, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol és Frontex)

esetében különböző más hiányosságokat is megállapítottunk, többek között a díjak
kezelése, a késedelmes fizetések, a kapott hozzájárulások közzététele és a nem uniós
tagállamok által az ügynökségek költségvetéséhez nyújtandó hozzájárulások
kiszámítása terén (lásd: 5. háttérmagyarázat). A költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos hiányosságok leggyakoribb típusait a 15. ábra mutatja be.
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5. háttérmagyarázat
Az uniós tagsággal nem rendelkező EFTA-országok hozzájárulásaival
kapcsolatos hiányosságok (példa)
A 2020. évi pénzügyi évben nem alkalmazták megfelelően a Cedefop–EFTA
együttműködésről szóló nyilatkozatban szereplő, a hozzájárulások kiszámítására
vonatkozó módszert. A számvevők által feltárt három számítási hiba együttes
hatása folytán Norvégiának és Izlandnak a 2020. évi Cedefop-költségvetéshez
nyújtott hozzájárulása 20 272 euróval több, az Unió hozzájárulása pedig
ugyanennyivel kevesebb volt a szükségesnél.

Az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatban felmerült szerteágazó
észrevételek

59 Az ügynökségek 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves ellenőrzése során

megállapítottuk, hogy egyre több az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos
hiányosság. 22 ügynökségnél ellenőriztük a munkaerő-felvételi eljárásokat. Közülük hat
esetében (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA és Frontex) állapítottunk meg különböző
típusú hiányosságokat: nem megfelelő lépések az ideiglenes alkalmazottként hivatalba
lépő személyzetnek járó juttatásokra való jogosultságok ellenőrzéséhez (EMSA), túl
hosszú időn át betöltetlen vezetői álláshely (EASO, EFSA), eredményes belső kontrollok
alkalmazásának hiánya a felvételi eljárások során (ACER), a felvételi bizottságok
kinevezését érintő hiányosságok (EMA), illetve az új alkalmazottak besorolási
fokozatának megállapításával kapcsolatos hiányosságok (Frontex).

Az ügynökségek jól alkalmazkodtak a Covid19-járvánnyal
kapcsolatos, példátlan helyzethez

60 Pénzügyi ellenőrzési munkánkat kiegészítettük annak áttekintésével, hogy az

uniós ügynökségek hogyan kezelték a Covid19-válságot és hogyan szervezték meg az
arra adott válaszlépéseiket. Áttekintésünk a 17. ábrán bemutatott területekre terjedt
ki. Bemutatunk néhány példát is arra, hogy a Covid19-járvány milyen hatást gyakorolt
az ügynökségek költségvetésének végrehajtására és a 2020. évi pénzügyi évre
vonatkozó munkaprogramjára.
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17. ábra. Az áttekintésünk középpontjában álló területek

az üzletmenetfolytonossági
intézkedések
ügynökségek általi
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működése és
munkaerő-felvételi
eljárásai

az ügynökségek által
a személyzet
jóllétének és
rezilienciájának
támogatására hozott
intézkedések

Forrás: Európai Számvevőszék.
Az ügynökségek kellő időben aktiválták az üzletmenet-folytonossági tervüket, hogy
biztosítsák a fő irányítási folyamatok fenntartását és alkalmazottaik jóllétét

61 Válsághelyzetben a szervezetek fő útmutató dokumentuma az üzletmenet-

folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv (BCP). Ez a dokumentum szabja
meg a válság alatti munkafolyamatok és munkaszervezés irányát. Hatóköre kiterjedhet
az egész szervezetre vagy csak egyes vállalati egységekre (lásd: 6. háttérmagyarázat).
A terv kockázatelemzéseken és forgatókönyv-tervezésen alapul, és a szervezet
belsőkontrollkeretének kritikus részét képezi.
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6. háttérmagyarázat
Egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv
tartalma (példa)
Főbb alapvető üzletmenetfolytonossági információk:

• vészhelyzeti kapcsolattartási adatok,
• vészhelyzeti kiürítési eljárások,
• kommunikációs csatornák (e-mail•

címek listája, telefonos értesítési
lánc, weboldalak),
gyülekezési pontok stb.

Üzletmenet-folytonossági elvek:

• fogalommeghatározások,
• a kritikus és alapvető funkciók és
•
•
•
•

eljárások összefoglalása,
jogalap,
hatókör és forgatókönyvek,
képzés és figyelemfelkeltés,
tesztelés és gyakorlatozás.

Reagálás:

Helyreállítás és deeszkaláció:

• a válságkezelési csoportok

• fogalommeghatározások,
• helyreállítási ellenőrzőlisták,
• deeszkalációs eljárások és a

•

szerepének és felelősségi körének
meghatározása,
üzletmenet-folytonossági és
helyreállítási csoportok.

folyamat szereplői.

Forrás: Az EIOPA üzletmenet-folytonossági terve.

62 Az üzletmenet-folytonossági terv nem statikus dokumentum. A 27 001. sz. ISO

szabvány24 például előírja a szervezetek számára az információbiztonsági folytonossági
kontrollok rendszeres időközönkénti ellenőrzését, hogy azok kedvezőtlen helyzetekben
is helytállóak és eredményesek legyenek. Áttekintésünk rámutatott, hogy a Covid19világjárvány kitörésekor a 41 ügynökség közül 37 (90%) rendelkezett hivatalosan
jóváhagyott és naprakész üzletmenet-folytonossági tervvel (lásd: 18. ábra).

24

Az ISO/IEC 27 001 az információbiztonság kezelésére vonatkozó nemzetközi szabvány,
amely részletezi az információbiztonsági irányítási rendszerek létrehozására, bevezetésére,
fenntartására és folyamatos fejlesztésére vonatkozó követelményeket.
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18. ábra. A legtöbb ügynökség rendelkezett hivatalosan jóváhagyott és
naprakész üzletmenet-folytonossági tervvel
A Covid19-világjárvány kitörésekor a 41 ügynökség
közül 37 rendelkezett hivatalosan jóváhagyott és
naprakész üzletmenet-folytonossági és katasztrófa
utáni helyreállítási tervvel. Négy ügynökség – az EASO,
az EBH, az EIGE és a GSA – nem készített ilyen tervet.

90%

Forrás: Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi ellenőrzése.

63 A vírus terjedésének első jeleit követően – 2019 végén, 2020 elején – az

ügynökségek a személyzet, az információk és a fizikai eszközök védelme érdekében
megkezdték üzletmenet-folytonossági terveik és válságenyhítő intézkedéseik
aktiválását (lásd: 7. háttérmagyarázat). Egyes ügynökségek forrásokat is átirányítottak
a világjárvány hatásainak kezelésére (lásd: 8. háttérmagyarázat). Amint
áttekintésünkből kiderül, a hivatalosan jóváhagyott és naprakész üzletmenetfolytonossági tervvel rendelkező 37 ügynökség közül 34 (92%) aktiválta e tervét a
világjárvány közvetlen következményeként. Az a három ügynökség, amelyik ezt nem
tette meg – a BEREC, a CDT és az EFCA – kijelentette, hogy erre nem volt szükség, mivel
a kezdeti reagálási intézkedéseikhez (például a távmunka kiterjesztése a személyzet
egészére) nem volt szükséges a terv aktiválása.
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7. háttérmagyarázat
Az üzletmenet-folytonossági terv EUIPO általi aktiválásának időrendi
áttekintése
2020.02.25.

2020.03.12.

Amikor megnőtt a koronavírusvilágjárvány miatti aggodalom, a HRosztály tájékoztatta a személyzetet a
helyzetről és a meghozandó megelőző
intézkedésekről.

Az ügyvezető igazgató első közleménye a
személyzethez, amely felvázolja a
lehetséges forgatókönyveket, beleértve
az üzletmenet-folytonossági terv
aktiválásának lehetőségét.

2020.03.14.
A spanyol nemzeti hatóságok
szükségállapotot hirdetnek ki, így a
személyzet számára március 16., hétfőtől
gyakorlatilag lehetetlenné válik az
EUIPO épületeibe való belépés.

Az EUIPO intranetes oldalán
információkat tesznek közzé az ülések
videokonferencia-eszközökkel történő
megszervezésének módjáról stb.

2020.03.15.

2020.03.16.

Az EUIPO aktiválja üzletmenetfolytonossági tervét, és elrendeli, hogy
munkatársai otthonról dolgozzanak.
Az alkalmazottakat e-mailben és sms-ben
értesítik a helyzetről. Az üzletmenetfolytonossági terv koordinálásáért felelős
szolgálat felveszi a kapcsolatot az
üzletmenet-folytonossági csoport
tagjaival és az EUIPO szolgáltatásai
folytonosságának biztosításához
szükséges kritikus személyzettel.

Aktiválják a 6. üzletmenetfolytonossági forgatókönyvet
(az EUIPO épületeibe való belépés
lehetetlensége). Az EUIPO informatikai
munkatársai a VPN-ülések lehetőségének
biztosítása érdekében figyelemmel
kísérik az üzleti tevékenységeket.
Megkezdődnek az EUIPO vezetősége által
szervezett napi ülések.

Forrás: Az EUIPO által az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok és az aktiválásról
benyújtott alátámasztó információk.
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8. háttérmagyarázat
Egy sajátos eset: az ECDC reakciója a Covid19-világjárványra
A 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 25 létrehozott Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 82 millió eurós
költségvetéssel és 271 fős személyzettel rendelkezik. Fő feladata, hogy
összegyűjtse és terjessze az emberi betegségek megelőzésével és az ellenük való
védekezéssel kapcsolatos információkat, illetve hogy e témákban tudományos
szakvéleményeket bocsásson ki. A Központ feladata továbbá az ezen a területen
tevékenykedő szervezetek európai hálózatának összehangolása is. Mióta az ECDC
2005-ben megkezdte tevékenységét, a 2020-ban kezdődött Covid19-világjárvány
volt a legsúlyosabb közegészségügyi esemény, amelyre a Központnak reagálnia
kellett.
A Covid19-járvány kitörése nyomán az ECDC 2020. január 9-én aktiválta
közegészségügyi eseményekre vonatkozó műveleti tervét. Ez a dokumentum
vezette a szervezetet a vészhelyzeten keresztül, és lehetővé tette számára, hogy
átirányítsa a világjárvány kezeléséhez szükséges forrásokat. Ebben az időszakban
az ECDC közegészségügyi vészhelyzetekért felelős csoportjainak a következőket
sikerült megvalósítaniuk a Covid19-járvánnyal kapcsolatban: naprakész adatok és
felügyelet biztosítása, ideértve a gyors kockázatértékeléseket is; tudományos
iránymutatás nyújtása a közegészségügyi döntéshozatal támogatására; a
betegségekkel és a reagálási intézkedésekkel kapcsolatos információk nyújtása az
egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság számára; valamint az európai
intézmények és ügynökségek eseti kéréseinek teljesítése. A közegészségügyi
vészhelyzeti terv aktiválásával párhuzamosan az ECDC 2020. március 16-tól
végrehajtotta az üzletmenet-folytonossági tervében foglalt, a rendszeres napi
működéshez kapcsolódó intézkedéseket is.
Forrás: A felmérésre adott válaszok számvevőszéki áttekintése, az ECDC Covid19-járvánnyal
kapcsolatos válaszlépéseinek külső értékelése, továbbá az ECDC munkatársaival folytatott interjúk
és a megszerzett információk ellenőrzése.
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64 A 2020. február és március közepe közötti időszakban a Covid19-járvánnyal

kapcsolatos válaszlépések keretében többek között külön munkacsoportokat jelöltek ki
a reagálás megszervezésére és irányítására (lásd: 9. háttérmagyarázat). Ezek
jellemzően a szervezet különböző egységeinek magas rangú képviselőiből 26 álltak.
Koordinációs üléseket kezdetben napi rendszerességgel (még hétvégén is), később
pedig hetente két-három alkalommal, illetve szükség szerint tartottak. A reagálási
csoportok az áttekintésünk tárgyát képező teljes időszak során aktívak maradtak.

9. háttérmagyarázat
A Covid19-járvány hatásainak nyomon követésére és kezelésére
létrehozott belső munkacsoport (példa)
Az EMA ügyvezető igazgatója 2020. március 16-án úgy határozott, hogy további
óvintézkedéseket hajt végre a Covid19-járvány terjedése kockázatának
csökkentése érdekében. A határozat egy munkacsoportot bízott meg azzal, hogy
vázolja fel a Covid19-járvány nyomon követésére és kezelésére, a személyzet
folyamatos tájékoztatására és a világjárvány hatásainak csökkentését célzó
stratégiák végrehajtására vonatkozó eljárásokat. A munkacsoport feladata annak
biztosítása volt, hogy az EMA minden lehetséges forgatókönyvre fel legyen
készülve. A határozat emellett négy különálló munkafolyamatra – 1) terápiás
válasz, 2) ellátási lánc, 3) üzletmenet-folytonosság és hatás, 4) humán erőforrások
– bontotta a munkacsoport tevékenységeit.
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok és a kapcsolódó bizonyítékok.

65 2020. március 16-ig valamennyi ügynökség áttért a kiterjesztett távmunkára, és

minden olyan munkatársat, akinek az irodában való jelenléte nem volt
nélkülözhetetlen, otthonról történő munkavégzésre utasított. E tekintetben hasznos
volt, hogy már a járvány kitörése előtt is rendelkezésre álltak bizonyos távmunkalehetőségek. Ily módon 2020 márciusában a feladat inkább a meglévő IKT-rendszerek
bővítése, semmint új megoldások tömeges bevezetése volt (lásd:
10. háttérmagyarázat). Elemzésünk azt is kimutatta, hogy egyik ügynökség sem
számolt be súlyos problémákról a kapacitás (sávszélesség), a kapcsolódás vagy az
adatbiztonság tekintetében. Nyolc ügynökség (ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA,
EIOPA és ESZT) az indítás előtt stresszteszteket végzett IKT-rendszerein, amelyek
további biztosítékot nyújtottak e rendszerek működéséről az általános távmunkára
való áttérés előtt.

26

Igazgatók, igazgatási/erőforrásügyi, IKT-, infrastruktúra-ügyi, logisztikai és kommunikációs
vezetők, biztonsági tisztviselők.
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10. háttérmagyarázat
Az IKT- és távmunka-megállapodások bővítése (példák)
ENISA: 2018 augusztusa óta létezik távmunkaprogram. 2020. március 11-én az
ENISA vezetősége adminisztratív közleményt adott ki, amelyben engedélyezi a
távmunkát a személyzet minden tagja számára, beleértve az ideiglenes
alkalmazottakat is. Az ENISA-nak mindössze egy napra volt szüksége annak
biztosításához, hogy a személyzet minden tagja számára elérhető legyen az
operatív távmunka lehetősége.
EMSA: A személyzet minden tagját érintő távmunka 2020. március 16-án
kezdődött meg, és azonnal működőképes volt. Az Ügynökség szerint 2020.
június 3-ig az EMSA munkatársai 68 000 négyszemközti Skype-találkozót, továbbá
3444 Skype-konferenciát, 2203 négyszemközti Teams-megbeszélést és 287 Teamsértekezletet tartottak.
EUIPO: A határozat meghozatalának pillanatától kezdve a végrehajtás azonnal
megtörtént (lásd még: 7. háttérmagyarázat). A személyzet távmunkakörnyezetbe
való teljes áttelepítését egyetlen hétvégén hajtották végre.
ECHA: Az Ügynökség 2020. március 17-én bezárta helyiségeit, és főszabályként
távmunkára tért át, ami alól csak az alapvető feladatokat ellátó személyzet
jelentett kivételt. Nem volt szükség fokozatos bevezetési időre ahhoz, hogy a
személyzet minden tagja távolról hozzáférhessen a rendszerekhez.
Europol: Egyetlen hétvége alatt mintegy 400 laptopot osztottak ki a személyzetnek
az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében.
Cedefop: A távmunkarend már 2017 októbere óta érvényben van. A személyzet
laptopokat kapott, és online együttműködésen alapuló munkaeszközök és
papírmentes eljárások állnak az alkalmazottak rendelkezésére. Ennek
köszönhetően 2020. március 17-től kezdve, mikor a műveletek virtuális
elvégzésére kellett átállni, mindenki problémamentesen folytathatta a munkát.
Forrás: Az Európai Számvevőszék felméréseinek eredményei, az ügynökségek munkatársaival
készített interjúk és a kapott információk ellenőrzése.
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66 A világjárvány előrehaladtával az ügynökségek fokozatosan módosították és

aktualizálták terveiket, vagy külön készenléti terveket dolgoztak ki, hogy ezek révén
jobban tudják kezelni a világjárvány által szervezeti egységeikre és műveleteikre
gyakorolt konkrét hatásokat. 2020. december 31-ig 16 ügynökség vizsgálta felül – addig
szerzett tapasztalatai alapján – korábbi üzletmenet-folytonossági tervét, vagy tervezte
annak felülvizsgálatát 27. A CEPOL például pandémiás forgatókönyvvel bővítette ki a
tervét. Az EASA-t mint a légiközlekedési ágazat szabályozóját különösen súlyosan
érintette a világjárvány kapcsán kialakult helyzet. Úgy határozott, hogy üzletmenetfolytonossági tervét és reagálását a Covid19-járvánnyal kapcsolatos sajátos
egészségügyi és biztonsági szempontokra összpontosítja, azaz nem csak az EASA
alkalmazottait érintő szempontokat veszi figyelembe, hanem a légiközlekedési
személyzetet, az utasokat és általában véve a légiközlekedési ágazat egyéb érdekelt
feleit érintő kérdéseket is. Öt ügynökség – az EBH, az ECDC, az EIOPA, az Europol és az
EUIPO – külső értékelést is készíttetett reagálásuk kezeléséről és szervezéséről.

67 Valamennyi ügynökség deeszkalációs intézkedéseket – például a személyzet

fokozatos visszatérése az irodába – is beépített az üzletmenet-folytonossági
intézkedéseibe. A legtöbb ügynökség fokozatos megközelítést alkalmazott, jellemzően
négy szakaszból álló terv formájában (lásd: a 11. háttérmagyarázat példája), ami
lehetővé teszi a járvány alakulásától függő, kontrollált eszkalációt és deeszkalációt. Az
eszkalációs, illetve deeszkalációs intézkedések végrehajtása során törekedtek a
nemzeti és regionális egészségügyi hatóságok ajánlásainak és utasításainak, valamint
az Európai Bizottság, az ECDC és a WHO kockázatértékeléseinek és iránymutatásainak
követésére. A gyakorlatban azonban a végrehajtás ügynökségenként eltérő volt, és
nagyban függött az illetékes hatóságok által hozott különböző nemzeti vagy regionális
intézkedésektől.

27

ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBH, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA,
ETF, Europol, ESZT.
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11. háttérmagyarázat
Az irodahelyiségekbe való visszatérésre vonatkozó terv szakaszai
(példa)
2020. május 13-án az EASA stratégiát fogadott el az irodába való fokozatos visszatérésre, és cselekvési
tervet mutatott be, illetve osztott meg az alkalmazottakkal. A visszatérésre négy szakaszban került sor:

0. SZAKASZ

1. SZAKASZ

2. SZAKASZ

3. SZAKASZ

Általános szabály:
távmunka

A kijárási
korlátozások első
óvatos feloldása

A kijárási
korlátozások
fokozatos
feloldása

A kijárási
korlátozás
általános
feloldása,
az „új hétköznapi”
helyzet
bevezetése

Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok, az Ügynökség által
szolgáltatott információk.

68 Az általános távmunkára való áttérésre vonatkozó döntés fő célja az

alkalmazottak védelme volt. A személyzet jóllétének előnyben részesítését számos,
általunk megtekintett belső dokumentum is tanúsítja, és azt az ügynökségek vezetőivel
folytatott interjúk is megerősítették. A világjárványnak a munkára és az
alkalmazottakra gyakorolt hatását, beleértve az irodába való visszatérés
megszervezését is, az EUAN új munkamódszerekkel foglalkozó tanácsadó csoportjában
is messzemenően megvitatták (lásd: 2. háttérmagyarázat). Az EUAN által velünk
megosztott információk azt mutatják, hogy az ügynökségek legtöbb munkatársa
általában jól kezelte a világjárvány okozta nehéz helyzetet. Az ügynökségek által
készített időgazdálkodási statisztikák szerint az alkalmazottak a korábbinál több órát
dolgoztak 28, hogy elvégezzék a tőlük elvárt új feladatokat. Az ügynökségektől kapott
visszajelzések szerint az alkalmazottaknak legalább annyi munkájuk volt és legalább
akkora teljesítményt mutattak fel, mint előzőleg. A munkakörülményekre szakosodott
ügynökségek, például az Eurofound és az EU-OSHA észrevételei szerint a kiugró
termelékenység (és a személyzet rendkívüli elkötelezettsége) válság idején normális,
de hosszabb ideig nem tartható fenn. Az EUAN hálózat tagjainak becslése szerint a
személyzet 10–20%-a számolt be valamiféle nehézségről.

28

A hálózat 36 tagja vett részt ebben a munkában, de konszolidált adatok jelenleg nem állnak
rendelkezésre. A következtetés az EUAN üléseinek jegyzőkönyvén alapul.
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Néhány kivételtől eltekintve súlyos zavarok nélkül folytatódtak a fő irányítási
folyamatok és a mindennapos műveletek

69 Minden ügynökségnek van egy irányításért felelős testülete, amely az ügynökség

irányításának legmagasabb szintjét képviseli. E testület fő feladata, hogy stratégiai
iránymutatást adjon az ügynökségnek és felügyelje annak tevékenységeit 29. Miután
2020 márciusának második felében lemondták ezen irányítótestületek fizikai üléseit, e
találkozókat írásbeli eljárások váltották fel, vagy virtuális formában tartották meg
azokat. Ebben az új környezetben az irányítótestületek az ügynökségek alapító
rendeleteiben előírtak szerint találkozhattak, és időben el tudták fogadni a
jogszabályban előírt határozatokat. A szavazási eljárások egyedi elektronikus szavazási
eszközök – például az EU Survey – révén folytatódtak, a korlátozott hozzáférésű vagy
bizalmas határozatok esetében is. Az ügynökségek a világjárvány idején számos
jogszabályban előírt határozatot fogadtak el, többek között költségvetések,
módosítások, átcsoportosítások, programozási dokumentumok, éves tevékenységi
jelentések és a végleges beszámolóra vonatkozó vélemények elfogadásáról.
A világjárvány idején az irányítótestületek magas beosztású új munkatársakat (például
ügyvezető igazgatókat) is kineveztek az EMA-nál, az EBH-nál, az EASME-nél és a GSAnál. A testületek tehát eredményesen el tudták látni irányítási feladatkörüket a
világjárvány idején.

70 Áttekintésünk tanúsága szerint az ügynökségek a virtuális döntéshozatalra és a
távmunkára való átállásnak köszönhetően képesek voltak biztosítani fő szervezeti
funkcióik (igazgatás, IKT, HR stb.) folyamatos működését a világjárvány idején.

71 A világjárvány ellenére az ügynökségeknek sikerült időben, a szükséges

mennyiségben és minőségben beszerezniük az árukat és szolgáltatásokat. Nagyon
kevés olyan esetet találtunk, amikor ajánlati felhívások sikertelenek voltak, nem
érkezett elegendő ajánlat az ajánlattevőktől, illetve egyes szolgáltatásokat
felfüggesztettek vagy töröltek. Az ajánlattevők határidő-hosszabbítás iránti kérelmeit
jelentős késedelem nélkül teljesítették. Az ügynökségek már korábban bevezettek
elektronikus benyújtási eljárásokat (e-benyújtás) a nyílt pályázatok esetében, ami
lehetővé tette számukra, hogy virtuális környezetben is folytassák ezirányú

29

E testület neve ügynökségenként változik: néhány ügynökségnél felügyeleti tanács,
másoknál igazgatótanács vagy irányító testület működik. A végrehajtó ügynökségeket ezzel
szemben irányítóbizottság vezeti.
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tevékenységüket 30. Az értékelő bizottságok online végezték munkájukat; az értékelő
testületek elektronikusan írták alá a határozatokat, illetve kivételes esetekben emailben erősítették meg az eredményeket. Szintén példaként hozható fel azon
ideiglenes szabály alkalmazása az Európai Bizottság iránymutatása alapján, amely
mindaddig lehetővé tette a szerződések elektronikus aláírását a „kék tintás” aláírás
helyett, amíg valamelyest vissza nem térnek a szokványos munkafeltételek (lásd:
12. háttérmagyarázat).

12. háttérmagyarázat
Egy ügynökség Covid19-világjárvány miatti intézkedései a
közbeszerzési eljárások irányítása terén (példa)
Az Europol több intézkedéssel törekedett a közbeszerzési eljárások és a
kapcsolódó tevékenységek változatlanul hatékony irányítására:

30

o

értékelte, hogy a szervezetnek mely alapvető tevékenységeket kell
fenntartania a világjárvány kitörése után;

o

egyes kiválasztott vállalkozókat levélben értesített a világjárvány vis maior
jellegéről, valamint annak a folyamatban lévő egyedi szerződésekre és
megrendelésekre gyakorolt hatásáról;

o

sürgős megrendeléseket adott le a pandémiához kapcsolódó rendkívüli
szükségletek (pl. hardver-, szoftver- és eszköztermékek) kielégítése
érdekében;

o

sürgősségi stratégiai és jogi tanácsadást biztosított a közbeszerzéssel és a
szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben (különösen olyan kérdésekkel
kapcsolatban, mint az egészségügyi adatok védelme a válság idején, a
vis maior-ra vonatkozó nyilatkozatok elfogadásának megtagadása,
elektronikus aláírás megtervezése, beszerzése és bevezetése);

o

különböző szerződések módosításával törekedett a világjárványhoz
kapcsolódó kockázatok mérséklésére (pl. a szerződés alkalmazási körének
vagy teljesítési módjának módosítása, a tanácsadók telephelyen kívüli
távmunkájának lehetősége).

Az alacsonyabb értékű pályázatok benyújtásához még mindig papíralapú rendszert
alkalmazó ügynökségek a rendes eljárások újraindulásáig papírformátum helyett
kivételesen e-mailben fogadták az ajánlatokat.

51

72 A világjárvány alatti közbeszerzéseket és szerződéseket illetően megállapítottuk,

hogy az ügynökségek az eljárás megkezdése előtt eseti alapon iránymutatást kértek
partner-főigazgatóságuktól, illetve a Költségvetési Főigazgatóságtól. Nem tártunk fel
olyan tendenciát, hogy a világjárvány miatt az előző évekhez képest túlzott mértékben
alkalmaztak volna verseny nélküli közvetlen odaítélést. Egy esetben megjegyeztük,
hogy az EASO a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjának c) alpontja szerinti
rendkívüli sürgősség miatti eltérést alkalmazta a hatályos szerződése szerinti személyi
védőeszközökkel való ellátás jelentős fennakadásának fedezésére. Ez nem befolyásolta
a beszerzés jogszerűségét és szabályszerűségét. Összességében megállapítottuk, hogy
– néhány konkrét kivételtől eltekintve – általában tiszteletben tartották a
közbeszerzési szabályokat (lásd: 13. háttérmagyarázat).

13. háttérmagyarázat
A Covid19-világjárvánnyal közvetlenül összefüggő közbeszerzési
szabálytalanságok (példák)
EIOPA: 2020 májusában az EIOPA szerződést írt alá helyszíni képzések nyújtására.
Ekkoriban már kialakulóban volt a világjárvány, és tudni lehetett, hogy csak
korlátozottan lesz lehetőség személyes jelenlétet igénylő eseményekre. 2020
augusztusában az EIOPA szerződésmódosítást írt alá, amely új tételekkel,
nevezetesen virtuális képzésekkel bővítette a szerződést. E virtuális képzések
rögzített árát az eredeti szerződésben szereplő helyszíni képzéseknél magasabban
határozták meg. Ezek a módosítások új szerződési feltételeket keletkeztetnek. Ha
már az eredeti közbeszerzési pályázatnak is részét képezték volna, lehetséges,
hogy más pályázók is jelentkeztek volna, mivel nem lettek volna kötve a helyszíni
képzés nyújtásához kapcsolódó földrajzi feltételekhez, és így versenyképesebb
árat lehetett volna elérni. A szerződésmódosítás nem felel meg a 2014/24/EU
irányelvnek31, ezért szabálytalan.
CEPOL: Az Ügynökség lemondási díjat fizetett egy 2020 szeptemberére tervezett
budapesti képzési rendezvényre szóló szállodafoglalásért. A képzést a Covid19korlátozások miatt törölték. Ha a keretszerződés vis maior záradékára hivatkozott
volna, a CEPOL költségmentesen lemondhatta volna a foglalást. A CEPOL ebben az
esetben nem védte eredményesen az Unió pénzügyi érdekeit.
Forrás: Az Európai Számvevőszék 2020. évi pénzügyi ellenőrzése.

31

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.)
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73 Megállapítottuk, hogy a 2020 márciusában bevezetett kijárási és utazási

korlátozások számos fennakadást okoztak a felvételi és kiválasztási eljárásokban (lásd:
a 14. háttérmagyarázat példái). 2020. április közepétől a legtöbb ügynökségnek
sikerült újraindítania, illetve folytatnia a munkaerő-felvételt, miután online eljárásokat
vezettek be annak biztosítására, hogy a kiválasztási és eligazítási eljárások távolról is
folytatódhassanak. Bár a távoli megoldások lehetővé tették a kritikus munkaerőfelvételi eljárások folytatását, néhány probléma azért felmerült. Több ügynökség is
nehézkesnek és időigényesnek minősítette a folyamatot, kijelentve, hogy az eljárások
kapcsán kezdetben számos technikai probléma – például csatlakozási problémák vagy
a jelöltek hirtelen elérhetetlenné válása – merült fel, és az új munkatársak eligazítását
is nehéz volt virtuális környezetben elvégezni. A távtesztekkel kapcsolatban szintén
problémát jelentett, hogy a pályázók online formában nehezen tudták bizonyítani
egyes képességeiket.

74 A munkaerő-felvétel 2020. év eleji lelassulása a jövőre nézve azzal a veszéllyel jár,
hogy szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki az emberierőforrás-gazdálkodás terén,
mivel egyre több jövőbeni alkalmazott esetében kell majd megfelelő (virtuális) módon
megoldani az eligazításokat, a személyi akták létrehozását, a képzéseket és az
értékelést. A nyomás különösen azon ügynökségek esetében lesz nagy, amelyek – mint
például a Frontex – jelentős számban vesznek fel munkaerőt (lásd:
14. háttérmagyarázat); a kisebb ügynökségek számára ez nem fog ugyanolyan léptékű
problémát jelenteni.
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14. háttérmagyarázat
A világjárvány hatása a munkaerő-felvételre
Frontex: A munkaerő-felvétel világjárvány miatti általános lassulása késleltette az
(EU) 2019/1896 rendelet 32 értelmében 2020. december 31-ig kinevezendő 40
alapjogi megfigyelő felvételét. Ellenőrzésünk időpontjáig egyetlen megfigyelőt sem
neveztek ki. Ez a helyzet komoly kockázatot jelent az Ügynökség működésére és
hírnevére nézve.
EASO: 2020. február 28-án az ügyvezető igazgató lemondta valamennyi tervezett
felvételi interjút. Erről a máltai interjúkra és tesztekre behívott 161 jelölt
mindegyike tájékoztatást kapott. Az interjúk törlése miatt egy hónapot csúszott a
munkaerő-felvétel, a későbbiekben pedig kihívást jelentett a sok új munkatárs
egyidejű érkezése.
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérésére adott válaszok.

75 A kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos kockázatokat sikerrel csökkentették. A

pályázatokat elektronikus úton küldték be az erre a célra létrehozott funkcionális
postafiókokba, valamint távinterjúkat szerveztek (online, Teams, Outlook vagy Skype
útján). Az írásbeli tesztekre szintén online került sor, a pályázó és az Ügynökség HRképviselője között, vagy külső szolgáltató felügyelete alatt. Az értékelő bizottság tagjai
virtuálisan tudtak találkozni, és elektronikus aláírással vagy e-mailben
engedélyezhették a dokumentumokat és a döntéseket.

76 A világjárvány fényében nehézséget jelentett az az előírás is, hogy a jelölteknek a
felvételt megelőzően orvosi vizsgálatokon kell részt venniük. Egyes országokban a
szigorú korlátozások miatt szünetelt az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége.
Azokat az ügynökségeket, amelyek az Európai Bizottság brüsszeli orvosi szolgálatára
támaszkodtak a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok tekintetében, e szolgálat
bezárása érintette érzékenyen. Az Európai Bizottság utasításait követve az
ügynökségek megállapodtak abban, hogy ezeket a teszteket feltételes szerződések
felkínálásával elhalasztják, és haladékot adnak a pályázóknak a vizsgálatokon való
részvételre. Áttekintésünk szerint 15 ügynökség (37%) élt ezzel a lehetőséggel, hogy
folytatni tudja a munkaerő-felvételt 33. Ha a pályázók az előírt határidőn belül –

32

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1896 rendelete (HL L 295., 2019.11.14., 1. o.).

33

ACER, BEREC, CPVO, EBH, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA,
INEA, ESZT.
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általában a próbaidő lejártáig – nem vetik alá magukat a vizsgálatoknak, szerződésüket
semmissé nyilvánítják.
Az ügynökségek lassúbb ütemben bár, de a Covid19-világjárvány ellenére is
teljesítették megbízatásukat

77 Bár nehéz teljes mértékben elkülöníteni a világjárvány hatását, megállapíthatjuk,
hogy az különböző mértékben bár, de az ügynökségek valamennyi fő tevékenységi
területét érintette.

78 Általános megjegyzésként elmondható, hogy a világjárvány felgyorsította a

munkamódszerek változását, ami több területen is költségvetési megtakarításokhoz
vezetett. A kiküldetésekre és az utazással kapcsolatos költségekre szánt költségvetését
egyik ügynökség sem használta fel teljes mértékben. A csökkenés néhány ügynökség
esetében megközelítette a 90%-ot. Megtakarítások származtak a felvételi eljárások
késedelméből vagy törléséből, a felvétel előtti orvosi vizsgálatok és különféle
személyes találkozók elmaradásából, valamint a képzések online megrendezéséből is.
Hasonlóképpen sokkal kevesebb volt az igény a menzára, a takarításra, a telephelyi
közműszolgáltatásokra (például vízre és elektromos áramra), valamint a biztonsági
szolgáltatásokra.

79 Az ügynökségek felülvizsgálták költségvetésüket és célértékeiket, átrangsorolták

prioritásaikat, és más területekre irányították át forrásaikat, hogy elkerüljék az év végi
túlzott törléseket, bár ezzel kapcsolatban feltártunk néhány hiányosságot (lásd: 56. és
57. bekezdés). A lelassulás, valamint a munkamódszereknek a kiküldetésektől és a
fizikai találkozóktól való eltolódása miatt azonban mégis számos csökkenés érhető
nyomon az ügynökségek 2020. évi elfogadott költségvetésében, amelynek nyomán az
előirányzatok egy része visszatérítésre került az Európai Bizottságnak. Szintén beszédes
mutató a 2020. éviről a 2021. évi pénzügyi évre átvitt előirányzatok összegében az
előző évhez képest bekövetkezett általános növekedés.

80 Észrevételeztük, hogy egyes, díjakat beszedő ügynökségek (ECHA, EASA és ERA)

fokozott volatilitást tapasztaltak a kiszámlázott és beszedett díjak terén, ami általában
hatással volt költségvetési tervezésükre és pénzügyi stabilitásukra. Az ECHA és az EASA
például arról számolt be, hogy 2020-ban jelentősen csökkent a díjakból származó
bevételük: az ECHA-nak az eredetileg költségvetésbe vett összegnél 7,0 millió euróval
kevesebb lett a REACH-rendelet szerinti bevétele, az EASA díjbevétele pedig 3,2 millió
euróval maradt el a 2019. évitől.
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81 Ami a munkaprogramokat és tevékenységeket illeti, a világjárvány nyomán

jelentősen átrendeződtek az erőforrások és a tervezett tevékenységek prioritásai, és a
Covid19-járványhoz kapcsolódó tevékenységek kaptak elsőbbséget.
A legfigyelemreméltóbb példákat erre az egészségügy szakpolitikai területén tártuk fel
(ECDC, EMA). Az ECDC számára egy külső értékelés 34 szerint (lásd még:
8. háttérmagyarázat) ez a világjárvány volt a legsúlyosabb közegészségügyi
szükséghelyzet, amelyre az Ügynökségnek 2004. évi létrehozása óta reagálnia kellett.
2020-ban az uniós Covid19-reagálás vált az ECDC elsődleges tevékenységévé, és ez
emésztette fel az Ügynökség idő- és erőforrás-szükségletének döntő részét 35. Az EMA
egész működési környezetében jelentős átalakulás következett be. A világjárvány
ugyanis az Európai Gyógyszerszabályozási Hálózat (ERMN)36 egészét érintette, így az
EMA-nak fokoznia kellett az uniós szabályozói hálózat koordinációját, és fel kellett
gyorsítania a Covid19-járvánnyal kapcsolatos termékekre vonatkozó bizottsági
eljárásokat. 2020 novemberében az Európai Bizottság egy új rendeletre irányuló
javaslatot is előterjesztett, amely kiegészíti és megerősíti az Ügynökség jelenlegi
alapvető feladatait, és az egészségügyi válságokkal kapcsolatos összehangolt uniós
szintű reagálás további elősegítése érdekében kiterjeszti az Ügynökség megbízatását 37.

82 A válság az egyéb területeken uniós szakpolitikákat végrehajtó ügynökségeket is

érintette. A Frontex például a világ minden táját érintő utazási korlátozások miatt nem
tudta végrehajtani a tervezett visszaküldési tevékenységeit, és 2020-ban 52,5%-kal
csökkent a visszatérésre eredetileg megszavazott költségvetése. Az Eurofound által a 7.
európai munkakörülmény-felméréshez tervezett terepmunkában is jelentős változások
következtek be, ami lehetetlenné tette a munkakörülményekre vonatkozó, több mint
20 évet átfogó trendelemzés elkészítését. Az EASA, az EMSA és az ERA esetében is
hirtelen módosultak a prioritások, mivel a világjárvány közvetlen következményeként
új iránymutatásokat kellett kidolgozniuk annak biztosítására, hogy a közlekedési és
mobilitási ágazatok betartsák az európai biztonsági és egészségvédelmi intézkedéseket
és protokollokat.

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
2020. november.

35

2020. évi éves tevékenységi jelentése szerint a Központnak törölnie kellett vagy el kellett
halasztania az eredetileg 2020-ra tervezett outputjainak 35%-át, és a forrásokat a Covid19járványhoz kapcsolódó intézkedésekre kellett átirányítania.

36

Az EMRN az uniós tagállamok és az Európai Gazdasági Térség (EGT) nemzeti illetékes
hatóságainak hálózata, amely együttműködik az EMA-val és az Európai Bizottsággal.

37

Az EMA 2021–2023. évi végleges programozási dokumentuma (EMA/53 919/2021).
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83 Láttuk tehát, hogy az ügynökségek megfelelő intézkedéseket hoztak, és

munkájukat gyorsan hozzáigazították a világjárvány nyomán kialakult helyzethez. Ezt a
digitalizációs intézkedések felgyorsítása és a jobb együttműködés révén, illetve azáltal
sikerült elérni, hogy a működőképesség fenntartása érdekében továbbfejlesztették az
információcsere eszközeit (lásd: 15. háttérmagyarázat).

15. háttérmagyarázat
Követésre érdemes bevált gyakorlatok (példák)
Szeretnénk kiemelni néhány olyan bevált gyakorlatot, amelyet az uniós
ügynökségeknek akkor is érdemes lenne fenntartaniuk, ha a helyzet fokozatosan
visszatér a rendes kerékvágásba.
o

Továbbra is fel kell használni a világjárványból eddig levont tanulságokat az
üzletmenet-folytonossági felülvizsgálatok és eljárások során.

o

Fenn kell tartani a világjárvány által felgyorsított digitalizációs folyamatot,
például teljes mértékben digitális munkafolyamatok és a munkaterekre
vonatkozó technikai megoldások bevezetése révén.

o

Folytatni kell a világjárvány során bevezetett online személyzeti jólléti
intézkedések és szakmai továbbképzési eszközök kidolgozását.

o

A személyzet értékelési eljárásait és a személyzeti teljesítménymutatókat a
továbbiakban is a virtuális, illetve hibrid munkakörnyezethez kell igazítani.

o

Folyamatosan ki kell igazítani a programozást és a célértékeket oly módon,
hogy azok tükrözzék az uniós ügynökségek műveletei végrehajtásának és
szolgáltatásai nyújtásának a Covid19-járvány alatti (és utáni) körülményeit.
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Az uniós ügynökségek és más uniós
szervek rövidítéseinek jegyzéke
Betűszó

Teljes név

Betűszó

Teljes név

ACER

Energiaszabályozók
Európai Uniós
Együttműködési
Ügynöksége

EMCDDA

A Kábítószer és a
Kábítószer-függőség
Európai
Megfigyelőközpontja

BEREC Hivatal

Az Európai Elektronikus
Hírközlési Szabályozók
Testületének Működését
Segítő Ügynökség

EMSA

Európai Tengerészeti
Biztonsági Ügynökség

CdT

Az Európai Unió
Szerveinek
Fordítóközpontja

ENISA

Európai Uniós
Kiberbiztonsági
Ügynökség

Cedefop

Európai
Szakképzésfejlesztési
Központ

EPPO

Európai Ügyészség

ERA

Az Európai Unió Vasúti
Ügynöksége

ERCEA

Az Európai Kutatási
Tanács Végrehajtó
Ügynöksége

ESA

Euratom Ellátási
Ügynökség

ESMA

Európai Értékpapírpiaci
Hatóság

ETF

Európai Képzési
Alapítvány

EUIPO

Az Európai Unió
Szellemi Tulajdoni
Hivatala

CEPOL

CHAFEA
CPVO
EACEA
EASA
EASME

Az Európai Unió
Bűnüldözési Képzési
Ügynöksége
Fogyasztó-, Egészség-,
Élelmiszerügyi és
Mezőgazdasági
Végrehajtó Ügynökség
Közösségi Növényfajtahivatal
Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó
Ügynökség
Az Európai Unió
Repülésbiztonsági
Ügynöksége
Kkv-ügyi Végrehajtó
Ügynökség

58
Betűszó

Teljes név

Betűszó

Teljes név
A Szabadságon, A
Biztonságon És A Jog
Érvényesülésén Alapuló
Térség Nagyméretű ITRendszereinek
Üzemeltetési
Igazgatását Végző
Európai Uniós
Ügynökség
Európai Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi
Ügynökség

EASO

Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatal

eu-LISA

EBH

Európai Bankhatóság

EU-OSHA

ECDC

Európai
Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ
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