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Európai Számvevőszék: Az Európai Unió kutatási közös 
vállalkozásainak beszámolói hitelesek, tranzakcióik a legtöbb 
esetben szabályszerűek  

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió nyolc kutatási közös vállalkozása beszámolójának 
megbízhatóságáról hitelesítő véleményt adott ki és ellenjegyezte a beszámolókat. Számvevőink 
a közös vállalkozások közül hét esetében hitelesítő ellenőri vélemény adtak ki a – vonatkozó 
szabályoknak megfelelő – pénzügyi tranzakciókról is. Egy közös vállalkozás esetében 
korlátozott vélemény született. 

A Számvevőszék a mai napon tette közzé éves ellenőrzéseinek eredményét az Unió kutatási közös 
vállalkozásai, vagyis az Unió által az iparágakkal és a tagállamokkal együtt létrehozott, a kutatási 
politika területén működő köz-magán társulások közül a következőkre nézve: 

- F4E (ITER) – fúziósenergia-fejlesztés; 
- BBI – bioalapú iparágak; 
- Tiszta Égbolt – környezetbarát légiközlekedési technológiák;  
- IMI – innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés;  
- FCH – üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia;  
- SESAR – „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási program; 
- ECSEL – elektronikai alkatrészek és rendszerek; 
- S2R – Shift2Rail, a vasúti termékekkel kapcsolatos innovatív megoldások. 

„A közös vállalkozások fontos szerepet töltenek be az Európai Unió kutatási politikájának egyes 
területein– jelentette ki Kevin Cardiff, a közös vállalkozások ellenőrzéséért felelős 
számvevőszéki tag –, ezért igen fontos beszámolóik megbízhatósága, bevételi és kifizetési 
tranzakcióik szabályszerűsége. Mi, számvevők, örömmel tapasztaltuk, hogy mindent összevéve a 
beszámolók hitelesek, és a tranzakcióikra vonatkozó egyetlen korlátozásunk is egy lassan 
aktualitását vesztett problémával kapcsolatos”.  

Számvevőink megállapították, hogy mind a nyolc közös vállalkozás beszámolói megbízhatóak 
voltak, azaz minden lényeges szempontból híven tükrözték a pénzügyi helyzetet, a 2016-os 
gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. Továbbá a beszámolók alapjául szolgáló 
tranzakciók hét közös vállalkozásnál minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek 
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voltak, vagyis megfeleltek a vonatkozó szabályoknak. Az ECSEL Közös Vállalkozás tekintetében 
számvevőink korlátozott véleményt adtak erről, mivel nem lehetett ésszerű bizonyosságot 
szerezni a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó támogatások kifizetésére vonatkozó belső 
kontrollok megbízhatóságáról. Ez a probléma az ECSEL Közös Vállalkozás által az elődeitől (az 
ENIAC és ARTEMIS közös vállalkozásoktól) megöröklött kontrollrendszerhez kapcsolódik,  és a 
később indult „Horizont 2020” program támogatási projekteinek végrehajtását már nem érinti. 

Számvevőink felhívták a figyelmet a költségvetés végrehajtásához és a költségvetési 
gazdálkodáshoz, a belső kontrollrendszerekhez és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyes 
kérdésekre is, ezek azonban nem befolyásolták az általuk kiadott véleményeket. Az F4E Közös 
Vállalkozásra vonatkozóan számvevőink megjegyezték, hogy javult ugyan az ITER-projekt építési 
szakaszának irányítása és kontrollja, ám továbbra is fennáll a kockázata, hogy a költségek tovább 
nőnek és hogy késedelmek lépnek fel a projekt végrehajtásában. 

A szerkesztők figyelmébe 

A közös vállalkozások tagjai a – Bizottság által képviselt – Unión kívül a közös vállalkozások 
tevékenységeinek finanszírozásához hozzájáruló különböző köz- és magánpartnerek lehetnek az 
adott ágazati és kutatási csoportokból. A legtöbb közös vállalkozás vagy az Európai Bizottság és 
ágazati/kutatási partnerek részvételével folytatott kétoldalú modellt alkalmazza, vagy a 
háromoldalú modellt, amelyben ezen kívül a tagállamok is részt vesznek. Az F4E Közös 
Vállalkozásban részt vesznek Unión kívüli országok is. 

Az uniós finanszírozást az Unió kutatási költségvetése biztosítja a hetedik kutatási keretprogram 
(FP7) és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram révén. Az ágazati és kutatási 
partnerek természetbeni és készpénzben történő hozzájárulásokat tesznek. A közös vállalkozások 
teljes 2016-os költségvetése 1,8 milliárd euró volt. Az év végén 633 fő állt a közös vállalkozások 
alkalmazásában. 

Az Európai Számvevőszék nyolc uniós kutatási közös vállalkozás esetében végzett ellenőrzést a 
2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójuk megbízhatóságáról, valamint az azok alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A számvevők elemzéseket végeztek, 
bevételi és kifizetési tranzakciókból álló mintákat teszteltek, értékelték a felügyeleti és 
kontrollrendszerek fő kontrollmechanizmusait, és – ahol lehetett – felhasználták más ellenőrök 
korábbi munkáinak eredményeit. A Számvevőszék a mai napon tett közzé egy összefoglalót a 
megállapításokról, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács, valamint a zárszámadásban részt 
vevő más hatóságok is felhasználják. 

A Számvevőszék 2018-as munkaprogramja a beszámolók éves ellenőrzésén kívül – elsőbbséget 
élvező ellenőrzési feladatként – tartalmazza a közös vállalkozások horizontális vizsgálatát is. 
Ennek keretében a számvevők megvizsgálják a közös vállalkozások által teremtett többletértéket, 
valamint azt, hogy eredményesen hajtják-e végre programjukat és érik-e el célkitűzéseiket. 

Az Európai Unió kutatási közös vállalkozásairól kiadott és válaszaikat is tartalmazó éves jelentések 
a bennük foglalt megállapításokat összefoglaló dokumentummal együtt 23 uniós nyelven 
elérhetők a Számvevőszék honlapján. 

 


