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1. fejezet  

Az uniós közös vállalkozások és a Számvevőszék 

által végzett ellenőrzés 
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Bevezetés 
1.1. 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. Munkánkról 
részletesebb tájékoztatást tevékenységi jelentéseinkben, az uniós költségvetés 
végrehajtásáról szóló éves jelentéseinkben, különjelentéseinkben, áttekintéseinkben, 
valamint az új, illetve átdolgozott uniós jogszabályokkal és a pénzgazdálkodási 
vonzattal rendelkező egyéb határozatokkal kapcsolatos véleményeinkben olvashat. 

1.2. E megbízás keretében megvizsgáljuk az uniós közös vállalkozások – az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 187. cikke, illetve a Fusion for Energy 
Közös Vállalkozás (F4E) esetében az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés (Euratom-Szerződés) 45–51. cikke alapján létrehozott köz-magán társulások; 
a továbbiakban együttesen: közös vállalkozások – éves beszámolóit és az ezek alapjául 
szolgáló tranzakciókat. 

1.3. Ez a jelentés a közös vállalkozásokra irányuló, a 2020. pénzügyi évre vonatkozó 
ellenőrzésünk eredményeit mutatja be. Jelentésünk felépítése a következő: 

o az 1. fejezet a közös vállalkozásokat és ellenőrzésünk jellegét ismerteti; 

o a 2. fejezet az ellenőrzés általános eredményeit mutatja be; 

o a 3. fejezet mind a kilenc közös vállalkozásra vonatkozó egyedi megbízhatósági 
nyilatkozatainkat tartalmazza, egyrészt éves beszámolóik megbízhatóságára, 
másrészt a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó 
véleményeinkkel és észrevételeinkkel, illetve az e véleményektől független 
valamennyi megjegyzésünkkel és észrevételünkkel együtt. 

                                                    
1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285–287. cikke (HL C 326., 

2012.10.26., 169. o.). 
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1.4. A közös vállalkozásokra irányuló ellenőrzésünk a 2020. december 31-ével 
záruló pénzügyi évre vonatkozóan megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt 
pozitív eredményeket. Az egyes közös vállalkozások tekintetében kiadott 
megbízhatósági nyilatkozatunk révén: 

o hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt adtunk mind a kilenc közös 
vállalkozás beszámolójának megbízhatóságáról; 

o mind a kilenc közös vállalkozás esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri 
véleményt adtunk a beszámolóik alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. 

1.5. Mindezek ellenére láttunk még javítási lehetőségeket, amint arról az egyéb 
kérdéseket tárgyaló bekezdésekben, valamint az ellenőri véleménytől független 
észrevételekben beszámoltunk. 
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Az uniós közös vállalkozások 

Köz-magán társulás: az uniós kutatás és innováció 
megvalósításának hathatós eszköze 

1.6. A közös vállalkozások a Bizottság és az ipari ágazatok, valamint egyes esetekben 
kutatási vagy kormányközi szervezetek közötti partnerségek, amelyeket az EUMSZ 
187. cikke, illetve az F4E Közös Vállalkozás esetében az Euratom-Szerződés 45–
51. cikke értelmében hoztak létre a kutatás és innováció stratégiai területein 
megvalósított piacvezérelt projektek támogatása céljából. Az 1.1. ábra a kilenc közös 
vállalkozást, illetve azokat a konkrét kutatási és innovációs területeket mutatja be, 
amelyeken azok működnek. 
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1.1. ábra. Az uniós közös vállalkozások 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.7. A közös vállalkozások – különálló jogi személyként – maguk határoznak kutatási 
ütemtervükről és a támogatások odaítéléséről, ez utóbbiról elsősorban pályázati 
felhívások révén. Kivétel ez alól az F4E, a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 
(ITER) projektjéhez való uniós hozzájárulás biztosításáért felelős közös vállalkozás, 
illetve az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (EuroHPC), 
amely zömében európai szuperszámítógépek beszerzésére és karbantartására irányuló 
közbeszerzéseket indít. 

DIGITALIZÁCIÓ
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1.8. A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) keretében a 
Bizottság javaslata alapján a Tanács rendeleteket fogadott el az első hat közös 
vállalkozás létrehozásáról: ezek az „Egységes európai égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási 
Kutatás (SESAR), a Tiszta Égbolt (CS), az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló 
Kezdeményezés (IMI), az Üzemanyagcella- És Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
(FCH), a Nanoelektronikai Kezdeményezés (ENIAC), valamint a Beágyazott 
Számítástechnikai Rendszerekre Irányuló Közös Technológiai Kezdeményezés 
(ARTEMIS). 

1.9. A hetedik keretprogram során indított közös vállalkozások működését 2014-
ben a Horizont 2020 program (H2020) keretében újabb tíz évre (azaz 2024-ig) 
meghosszabbították és a közös vállalkozásoknak nyújtott teljes uniós pénzügyi 
hozzájárulás mértékét a kétszeresére növelték. Ezenkívül további két közös vállalkozást 
(Bioalapú Iparágak [BBI] és Shift2Rail [S2R]) is létrehoztak, ugyanakkor az ARTEMIS és 
az ENIAC egyetlen közös vállalkozássá, a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és 
Rendszerek Közös Vállalkozássá (ECSEL) olvadt össze (lásd: 1.2. ábra). 
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1.2. ábra. Az uniós közös vállalkozások alakulása 

 
Forrás: Európai Bizottság, a közös vállalkozásokat létrehozó tanácsi rendeletek alapján. Az Európai 
Számvevőszék által módosított változat. 

1.10. Az egyes közös vállalkozások kutatási és innovációs területeik, célkitűzéseik 
és finanszírozásuk tekintetében különböznek egymástól. Az 1.1. táblázat áttekintést 
nyújt a kilenc meglévő közös vállalkozásról. 

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ 
MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ 
MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉS 
MEGKEZDÉSE
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1.1. táblázat. Az uniós közös vállalkozások áttekintése 

Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

A Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozások 

1.11. Ezek a közös vállalkozások a Horizont 2020 kutatási és innovációs
stratégiájának meghatározott programrészeit fedik le a közlekedés, az energia, az 
egészségügy, a bioalapú iparágak és az elektronikai alkatrészek és rendszerek 
területén. 

1.12. A Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás (CS) égisze alatt környezetbarátabb
repülőgépek új generációinak kifejlesztése zajlik. A vállalkozás eddigi jelentősebb 
eredményei között szerepelnek a következők: nyitott rotoros demonstrációs rendszer, 
lamináris áramlású szárnyak, innovatív forgószárnylapát és nagykompressziós motor 
könnyű helikopterekhez, innovatív érzékelők jegesedésdetektorokba és fejlett 
repüléselektronikai rendszerek. 

Kutatási terület
Autonóm 
működés 
első éve

Végleges 
költségvetés 

2020-ban 
(millió euró)

Teljes 
alkalmazotti 

létszám 2020 
végén

(ideiglenes 
alkalmazottak, 

szerződéses 

Kutatási keretprogram 
2020. évi 

kifizetésekkel

Partner-
főigazgatóság

SESAR

„Egységes európai 
égbolt” légiforgalmi 
szolgáltatási kutatási 
megvalósítására irányuló 
közös vállalkozás

Légiforgalmi szolgáltatások 2007 119,5 42 Horizont 2020, CEF DG MOVE

Tiszta Égbolt
Tiszta Égbolt Közös 
Vállalkozás

Környezetbarát légi járművek 2006 356,6 44 H2020 DG RTD

IMI
Innovatív gyógyszerek 
kutatására irányuló 
kezdeményezés 

Innovatív gyógyszerek 2009 241,6 56
Hetedik 

keretprogram, 
Horizont 2020

DG RTD

FCH
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológia 
Közös Vállalkozás 

Üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológia

2010 103,8 29
Hetedik 

keretprogram, 
Horizont 2020

DG RTD

ECSEL

Kiváló Európai 
Elektronikai Alkatrészek 
és Rendszerek Közös 
Vállalkozás

Elektronikai alkatrészek és 
rendszerek

2014 215,8 31
Hetedik 

keretprogram, 
Horizont 2020

DG CONNECT

BBI
Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás

Bioalapú iparágak 2015 196,6 23 Horizont 2020 DG RTD

S2R

Shift2Rail Vasúti 
Termékekkel Kapcsolatos 
Innovatív megoldások 
Közös Vállalkozás 

Európai vasúti közlekedés 2016 75,8 24 Horizont 2020 DG MOVE

EuroHPC

Európai Nagy 
Teljesítményű 
Számítástechnika Közös 
Vállalkozás 

Szuperszámítógépek és 
nagyadathalmaz-
technológiák kifejlesztése

2020 181,5 15 Horizont 2020, CEF DG CONNECT

F4E Fusion for Energy (ITER)
Fúziós energia fejlesztése és 
használhatóságának 
demonstrálása

2008 816,4 453 Euratom DG ENER

Közös vállalkozás
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1.13. Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító 
Közös Vállalkozás (IMI) célja az innovatív gyógyszerek kifejlesztésének felgyorsítása, 
különösen az olyan területeken, ahol kielégítetlen orvosi vagy társadalmi igény 
mutatkozik. Eddig elért főbb eredményei között van egy több száz kórházból és 
laboratóriumból álló, az antibiotikumok kifejlesztését segítő páneurópai hálózat, 
gyógyszerbiztonságossági tesztek, a demencia kezelésére irányuló új klinikai vizsgálati 
módszer, valamint a bizonyos betegségek (köztük a diabétesz, a rheumatoid arthritis és 
a súlyos asztma) mögött húzódó okok jobb megértése, illetve a koronavírus-fertőzés 
elleni küzdelmet szolgáló terápiás és diagnosztikai módszerek kifejlesztése. 

1.14. A Shift2Rail (S2R) Közös Vállalkozás olyan vasúti innovációkon dolgozik, 
amelyek az egységes európai vasúti térség megvalósítását segítik elő. Fő célkitűzései 
között szerepel a vasúti szállítás életciklusköltségének megfelezése, a vasúti kapacitás 
megkétszerezése, illetve a megbízhatóság és a pontosság akár 50%-kal történő 
növelése. 

1.15. Az „Egységes európai égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás (SESAR) 
Megvalósítását Célzó Közös Vállalkozás a légiforgalmi szolgáltatás (ATM) újabb 
generációjának kifejlesztésén munkálkodik az európai légiforgalmi szolgáltatási 
főtervben leírt elképzeléssel összhangban, és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) révén biztosítja a globális interoperabilitás európai szintű összehangolását. 
Legfontosabb eddigi vívmányai között található a világ első olyan repülőútja, amelyre 
négydimenziós (3D + az idő) repülésiút-tervezés alkalmazásával került sor, a távoli 
irányítótorony-szolgáltatások, a szabad útvonalú légtér, amelynek köszönhetően 
csökken a repülések száma és az üzemanyag-kibocsátás, illetve a légiforgalmi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közreadói és felhasználói közötti 
zökkenőmentes információcsere. 

1.16. Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia Közös Vállalkozás (FCH) a 
szállítás, az energia és a tárolás területén kutat tiszta megoldások után. Eddig elért 
főbb eredményei között van a tiszta tömegközlekedésnek kedvező üzemanyagcella-
meghajtású autóbuszok forgalomba helyezése, egy jobb teljesítményű és 
költséghatékonyabb uniós üzemanyagcellasor-értéklánc létrehozása, a zöld hidrogén-
előállítást célzó elektrolízis-technológia kifejlesztése, a lakossági hő- és villamosáram-
szolgáltatást szolgáló mikro kapcsolt energiatermelési (mCHP) egységek kifejlesztése és 
forgalomba hozatala, valamint jobb teljesítményű és tartósabb anyagok, illetve kisebb 
költséggel előállítható elemek és rendszerek kifejlesztése. Az FCH ezenkívül 2016 óta 
támogat egy kezdeményezést a szinergiák kihasználásának és az intelligens szakosodási 
erőfeszítéseknek az elősegítésére Európában, amelyhez több mint 90 régió, illetve 
város és 55 ágazati partner csatlakozott. 
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1.17. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) célkitűzése egy, a bioalapú 
anyagok előállítására használható megújuló biológiai erőforrások rendelkezésre állását 
értékelő, európai kutatási és innovációs tevékenységekből álló program végrehajtása, 
és a BBI ennek alapján támogatja egy fenntartható bioalapú értéklánc létrehozását. 
Legfontosabb eddigi vívmányai között szerepel számos innovatív bioalapú termék 
előállítása. 

1.18. A Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) Közös 
Vállalkozás egy háromoldalú – az Unió, az iparági szövetségek és a részt vevő államok 
közötti –, világszínvonalú elektronikai alkatrészeket és rendszereket támogató 
finanszírozási program. Az ECSEL azáltal, hogy intelligens és fenntartható 
megoldásokat tesz lehetővé az olyan fő ágazatokban, mint a mobilitás, az egészségügy, 
a környezetvédelem, az energia és a digitális társadalom, nagymértékben részt vesz a 
digitális innováció alakításában. Ezáltal egy olyan stratégiai programot képvisel, amely 
egyesíti az európai „zöld megállapodás” és „a digitális korra felkészült Európa” céljait, 
miközben növeli az Unió átfogó versenyképes gyártási kapacitását. 

1.19. Az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (EuroHPC) 
az Unió és egyéb európai országok közötti közös vállalkozás, amely világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai ökoszisztémát kíván kialakítani Európában. Az EuroHPC 2020. 
szeptember 20-án vált önállóvá és első ellenőrzésére a 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozóan került sor. 

Az Euratom keretében működő F4E 

1.20. Az ITER-projekt hivatalosan 1988-ban vette kezdetét, noha konceptuális és 
tervezési tevékenységei akkor már több éve folytak. A projekt résztvevői 2006. 
november 21-én hivatalosan megállapodtak egy olyan kísérleti létesítmény 
kialakításáról és üzemeltetéséről, amely a fúziós folyamat jövőbeli fenntartható 
energiaforrásként való felhasználásának tudományos megvalósíthatóságát hivatott 
bemutatni. Az ITER-megállapodás 2007. október 24-én lépett hatályba, és az ITER 
Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete (ITER-IO) ezen a napon jött létre 
hivatalosan. A Közös Vállalkozás székhelye Saint-Paul-lès-Durance-ban (Franciaország) 
található, a főbb fúziós létesítményeket pedig a szintén franciaországi Cadarache-ban 
építik fel. 
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1.21. Az ITER-projekt világszerte hét partnert tömörít: az Európai Uniót képviselő 
Európai Atomenergia-közösséget (Euratom)2, az Egyesült Államokat, Oroszországot, 
Japánt, Kínát, Dél-Koreát és Indiát. Az építési költségek legnagyobb részét az Unió3 
vállalta 45%-kal. Az ITER többi tagjának részesedése egyenként hozzávetőleg 9% (lásd: 
1.3. ábra). A költségek elosztása az üzemeltetési szakaszban módosulni fog: ekkor az 
Unió az üzemeltetési költségek 34%-át fogja állni. 

1.22. A tagok által nyújtott hozzájárulások mintegy 90%-a természetbeni 
hozzájárulás, vagyis pénzátutalás helyett a tagok közvetlenül látják el az ITER-IO 
szervezetet alkatrészekkel, rendszerekkel és épületekkel. Az ITER építéséhez több mint 
10 millió alkatrészre és rendszerre van szükség. A természetbeni gyártási feladatok 
felosztását az egyes tagok érdekei, valamint műszaki és ipari kapacitásai együttesen 
alakították ki. A fő alkotóelemek gyártása (lásd: 1.3. ábra) széles körben oszlik meg. 
Például a vákuumtartály egyes szakaszainak gyártásán az Unió (öt szakasz) és Dél-
Korea (négy szakasz) osztozik; a központi mágnestekercs az Egyesült Államok és Japán 
együttműködésével készül; a terelőlap gyártását és tesztelését az Unió, Oroszország és 
Japán végzik; India és az Egyesült Államok közösen felel a kriosztát tartályért és a 
hűtővízrendszerekért; a köpeny rendszerét Kína, az Unió, Dél-Korea, Oroszország és az 
Egyesült Államok készíti; végezetül pedig az ITER-mágnesek gyártásában India 
kivételével valamennyi tag részt vesz. 

1.3. ábra. Az ITER-tagok hozzájárulásai 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az ITER Szervezetétől és az F4E Közös Vállalkozástól származó 
információk alapján. 

                                                    
2 Az Euratom tagjai az uniós tagállamok, valamint két társult állam, Svájc és az Egyesült 

Királyság. 

3 Az uniós tagállamok, valamint a két társult állam, Svájc és az Egyesült Királyság. 
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1.23. Az ITER-rel kapcsolatos beruházás körülbelül 75%-át új tudás 
megteremtésére, illetve élvonalbeli anyagok és technológiák kifejlesztésére fordítják. 
Ez értékes lehetőséget kínál az európai csúcstechnológiai ágazat és a kkv-k számára 
innovatív megoldások kidolgozására, illetve a fúziós energia területén kívül – a 
szélesebb értelemben vett energiaágazatban, a repülési ágazatban és olyan 
csúcstechnológiás készülékekben, mint a mágneses magrezonanciás (NMR) szkennerek 
– hasznosítandó származékos termékek kifejlesztésére. 

1.24. A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (F4E) – mint az 
ITER-projekthez való európai hozzájárulásért felelős belföldi ügynökséget – 
2007 áprilisában hozták létre 35 éves időtartamra. Fő feladatai között van Euratom 
által az ITER-projekt végrehajtásáért felelős ITER-IO-hoz nyújtott hozzájárulás kezelése, 
valamint a „tágabb megközelítés” keretében a fúziósenergia-előállítás gyors 
megvalósítása érdekében Japánnal közösen folytatott tevékenységek végrehajtása. Az 
F4E Közös Vállalkozás tevékenységeket koordinál és végrehajtja a szükséges 
közbeszerzéseket egy demonstrációs fúziós reaktor és a kapcsolódó létesítmények, 
ezen belül a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés megépítésének 
előkészítése érdekében. 

1.25. Az F4E finanszírozását főként az Euratom (mintegy 80%) és az ITER fogadó 
tagállama, Franciaország (körülbelül 20%) biztosítja. A Bizottság legutóbbi (2018. évi) 
becslése szerint az F4E számára az ITER projekt végrehajtása európai részének 
finanszírozásához szükséges teljes Euratom-költségvetés mintegy 15 milliárd eurót 
(folyó áron) tesz ki, beleértve a nukleáris üzemeltetés 2028 és 2035 közötti költségeit 
is4. Ehhez a fogadó tagállamnak (Franciaország) és az Euratom-tagállamoknak (ideértve 
a két társult államot, Svájcot és az Egyesült Királyságot) további 3,3 milliárd euróval 
(folyó áron) kell hozzájárulniuk. 

1.26. 2020. január 31-én az Egyesült Királyság kilépett az Unióból és az 
Euratomból. A Brexit Kilépési Megállapodás értelmében az Euratommal kötendő új 
partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásokra szánt átmeneti időszak 2020. 
december 31-én ért véget. Az Egyesült Királyság az Euratom társult tagállamává válik a 
teljes jogú tagállamokkal azonos feltételek mellett, amint ratifikálta az Egyesült 

                                                    
4 A becslések a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és 

részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozatnak a 2007–2027-es 
időszak tekintetében történő módosításáról szóló 2013/791/Euratom és (Euratom) 
2021/281 tanácsi határozatokon, valamint a 7881/2018. sz. tanácsi következtetéseken és a 
2028 és 2035 közötti időszak nukleáris üzemeltetéséről szóló bizottsági szolgálati 
munkadokumentumon alapulnak. 
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Királyságnak az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési 
megállapodáshoz kapcsolódó uniós programokhoz való társulásáról szóló 
jegyzőkönyvet. 2021 februárjában az Európai Unió Tanácsa a 2021–2027-es többéves 
pénzügyi keretből (folyó áron) mintegy 5,6 milliárd eurós Euratom-hozzájárulást 
hagyott jóvá az F4E számára. 

A közös vállalkozások az Európai Unióban találhatóak 

1.27. Hét közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI és S2R) székhelye 
Brüsszelben, míg az EuroHPC székhelye Luxembourgban, az F4E Közös Vállalkozásé 
pedig Barcelonában (Spanyolország) található (lásd: 1.4. ábra). 

1.4. ábra. Közös vállalkozások az Európai Unióban, 2020 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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1.28. A közös vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységeiket a globális 
ágazati és kutatási szereplők közreműködésével valósítják meg. A közös vállalkozások 
forrásainak mintegy 88,5%-át az uniós tagállamokbeli résztvevők tevékenységeire 
nyújtandó társfinanszírozásra, mintegy 11,5%-át pedig a harmadik országokból 
származó résztvevők tevékenységeinek társfinanszírozására használják fel (lásd: 
1.5. ábra). 

1.5. ábra. A közös vállalkozások résztvevői a világ minden tájáról 
érkeznek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a CORDA adatai alapján. 
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vállalkozás tevékenységeihez. A többi közös vállalkozás (ECSEL, SESAR és EuroHPC) 
háromoldalú modellre épül, amelyben a részt vevő államok vagy kormányközi 
szervezetek, a Bizottság és – legtöbb esetben – magánszférabeli résztvevők 
képviseltetik magukat az irányító testületben és járulnak hozzá a közös vállalkozás 
tevékenységeihez. 

1.30. Az 1.6. ábra a közös vállalkozások általános irányítási struktúráját mutatja be. 

1.6. ábra. A közös vállalkozások általános irányítási struktúrája 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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(TEN-T) irányuló programból is részesült finanszírozásban5. A SESAR és az EuroHPC a 
jelenlegi, 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközből (CEF)6 további finanszírozásban is részesül. Másfelől az ágazati és kutatási 
magánszférabeli partnerek természetbeni hozzájárulást nyújtanak a közös 
vállalkozások azon kutatási és innovációs tevékenységeinek végrehajtása révén, 
amelyekbe saját pénzügyi forrásaikat, emberi erőforrásaikat, eszközeiket és 
technológiáikat fektetik be. Egyes esetekben a részt vevő államok, illetve kormányközi 
szervezetek szintén nyújtanak pénzügyi hozzájárulást a közös vállalkozások 
tevékenységeihez. Az Unió és partnerei készpénzzel járulnak hozzá a közös 
vállalkozások igazgatási költségeinek finanszírozásához. 

1.32. A 2007–2013-as TPK kapcsán a közös vállalkozások mintegy 3,6 milliárd eurós 
finanszírozást használnak fel, ami a hetedik keretprogram összköltségvetésének 
körülbelül 7%-át teszi ki. Mivel a magánszférabeli partnerek természetbeni 
hozzájárulásai összegének el kell érnie az uniós társfinanszírozás összegét, a 
3,6 milliárd eurós uniós finanszírozás mintegy 8,7 milliárd euró értékű kutatási és 
innovációs projektet generál az FP7 keretében. 

1.33. A jelenlegi, 2014–2020-as TPK kapcsán a közös vállalkozások mintegy 
7,7 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodnak, ami a H2020 összköltségvetésének 
körülbelül 10%-át teszi ki. Amint azonban az 1.7. ábra mutatja, ez az uniós 
finanszírozás mintegy 19,7 milliárd euró összegű kutatási és innovációs projektet hív 
életre a H2020 programnak a közös vállalkozások hatáskörébe utalt területein, 
ideértve a részt vevő államok által az ECSEL és az EuroHPC közös vállalkozásokhoz 
nyújtott közvetlen hozzájárulásokat. 

                                                    
5 350 millió euró. 

6 SESAR: 10 millió euró; EuroHPC: 100 millió euró. 
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1.7. ábra. Az Unió készpénz-hozzájárulása a közös vállalkozásokhoz és az 
egyéb tagok hozzájárulásai által generált tőkeáttétel a H2020 keretében 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.34. A H2020 esetében a közös vállalkozások alapító rendelete az adott közös 
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készpénz-hozzájárulások maximális összegét, valamint a magánszektorbeli tagok és 
egyéb partnerek által nyújtott természetbeni, illetve készpénz-hozzájárulások7 
minimális összegét (lásd: 1.8. ábra). 

                                                    
7 A SESAR esetében a magánszférabeli partnerek, illetve az Eurocontrol hozzájárulásait 
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1.8. ábra. A tagok hozzájárulásai a közös vállalkozások működési ciklusa 
alatt (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő) foglalkoztatott. A közös vállalkozásoknál 
2019, illetve 2020 végén betöltött álláshelyek számát az 1.9. ábra szemlélteti. 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

SESAR

CS

IMI

FCH

ECSEL

BBI

S2R

EuroHPC

Horizont 2020 

Maximális uniós hozzájárulás
Magánszektorbeli tagok minimális hozzájárulásai a közös vállalkozás tevékenységéhez (IKOP)
Magánszektorbeli tagok minimális hozzájárulásai a kiegészítő tevékenységekhez (IKAA)
Egyéb partnerek hozzájárulása

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

SESAR

CS

IMI

FCH

Artemis

Eniac

Hetedik keretprogram és TEN-T 



25 

 

1.9. ábra. Betöltött álláshelyek száma 2019, illetve 2020 végén 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

A költségvetési és zárszámadási intézkedések valamennyi közös 
vállalkozás esetében harmonizáltak 

1.38. A közös vállalkozások esetében az Európai Parlament és a Tanács felel az éves 
költségvetési és zárszámadási eljárásért. A zárszámadási eljárás időbeli lefolyását az 
1.10. ábra szemlélteti. 

1.10. ábra. Éves zárszámadási eljárás 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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A H2020 keretében tevékenységeket végző közös vállalkozások 
alkalmazottai

Aktív foglalkoztatottak száma (fő) Kirendelt nemzeti szakértő (SNE)

A Horizont 2020 
keretében 

tevékenységeket 
végző
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vállalkozások 
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tevékenységeket 
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A közös vállalkozások személyzeti állományának áttekintése

Aktív foglalkoztatottak száma (fő) Kirendelt nemzeti szakértő (SNE)

n+1. év július 1-ig
a közös vállalkozások 
elfogadják végleges 

beszámolójukat

n+1. év decemberétől 
n+2. év január végéig

a közös vállalkozások 
igazgatóinak meghallgatásai az 

EP Költségvetési Ellenőrző 
Bizottsága (CONT) és a Tanács 
Költségvetési Bizottsága előtt

n+2. év március 
végéig

az EP jelentéseinek 
elfogadása a plenáris 

ülésen – az EP dönt, hogy 
megadja-e a mentesítést 

vagy halasztja-e annak 
megadását

a Számvevőszék megküldi az 
EP-nek és a Tanácsnak a közös 

vállalkozásokról szóló éves 
jelentését és a megbízhatósági 

nyilatkozatot

n+1. év november 15-ig 

a Tanács elfogadja a közös 
vállalkozások zárszámadásáról 

szóló ajánlásait, és elküldi 
azokat az EP-nek

n+2. év február közepéig  

n+1. év március 1-ig 
a közös vállalkozások 
megküldik előzetes 
beszámolójukat a 
Számvevőszéknek

a Számvevőszék 
elfogadja a közös 
vállalkozásokra 

vonatkozó előzetes 
észrevételeket

n+1. év június 1-ig 
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Ellenőrzésünk 

Megbízatásunk a közös vállalkozások éves beszámolóinak és az 
azok alapjául szolgáló tranzakcióknak az ellenőrzésére terjed ki 

1.39. Az EUMSZ 287. cikke értelmében ellenőriztük a következőket: 

a) mind a kilenc közös vállalkozásnak a 2020. december 31-én záruló pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolója; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. 

1.40. Ellenőrzésünk eredményei alapján az Európai Parlament és a Tanács 
rendelkezésére bocsátunk közös vállalkozásonként egy-egy megbízhatósági 
nyilatkozatot a közös vállalkozások beszámolóinak megbízhatóságára, valamint a 
mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére nézve. A megbízhatósági 
nyilatkozatokat – adott esetben – kiegészítjük a jelentős ellenőrzési észrevételeinkkel 
(lásd: 3. fejezet). 

1.41. Az uniós költségvetési rendelet 70. cikkének (6) bekezdésével és 71. cikkével 
összhangban valamennyi közös vállalkozás beszámolójának megbízhatóságára 
vonatkozó ellenőrzéssel független külső könyvvizsgálót bíztak meg. A nemzetközi 
ellenőrzési standardoknak megfelelően áttekintettük a külső könyvvizsgálók 
munkájának minőségét és elegendő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közös 
vállalkozások 2020. évi éves beszámolóinak megbízhatóságáról alkotott ellenőri 
véleményünkben támaszkodhatunk a könyvvizsgálók munkájára. 

Ellenőrzésünk azonosítja és a középpontba helyezi a fő 
kockázatokat 

1.42. Ellenőrzéseink úgy vannak megtervezve, hogy az azonosított fő kockázatokra 
összpontosítsanak. A közös vállalkozások éves beszámolói és az azok alapjául szolgáló 
tranzakciók 2020. évi éves ellenőrzését úgy hajtottuk végre, hogy az figyelembe vegye 
az alább röviden bemutatott, 2020-ra vonatkozó kockázatértékelésünket. 
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A beszámolók megbízhatóságára vonatkozó kockázat szintje az 
alacsonytól a közepesig terjed 

1.43. Összességében az éves beszámolók megbízhatóságára vonatkozó kockázatot 
alacsonynak ítéltük. A közös vállalkozások beszámolóinak összeállítása a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok alkalmazásával 
történik. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain 
alapulnak. A természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó beszámolási eljárásban 
késedelmeket (BBI) és hiányosságokat (ECSEL, EuroHPC) állapítottunk meg. 

A bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó kockázat 
összességében alacsony 

1.44. A közös vállalkozások 2019. évi bevételei főként a Bizottság pénzügyi 
hozzájárulásaiból álltak, amelyek a Horizont 2020 és az Euratom költségvetéséből 
származtak. A közös vállalkozásokra vonatkozó rendeletek értelmében a 
költségvetésről és az abból származó bevételekről az éves költségvetési eljárás során 
állapodnak meg a költségvetési hatóságokkal. 

A személyzeti és igazgatási kifizetések jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozó kockázat összességében alacsony 

1.45. A személyzeti és az igazgatási kifizetések jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozó kockázat alacsonynak volt tekinthető, mivel azok főként 
rutinkifizetésekből álltak. Ezenkívül a béreket a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő 
és Kifizető Hivatala (PMO) kezeli, amelyet az igazgatási kiadásokra irányuló külön 
értékelés keretében ellenőrzünk. Az elmúlt években nem merült fel lényeges hiba a 
személyzeti kiadások tekintetében. A munkaerő-felvételi eljárások jogszerűségével és 
szabályszerűségével kapcsolatos kockázat összességében alacsony volt, de közepesre 
emelkedett azon közös vállalkozások esetében, amelyek működésük első évében 
nagyszámú munkatársat vettek fel (EuroHPC) és ahol a múltban súlyos hiányosságokra 
derült fény a munkaerő-felvételi eljárások kapcsán (F4E). 
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Az operatív kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó 
kockázat összességében közepes 

1.46. A vissza nem térítendő támogatások időközi és zárókifizetéseit illetően a 
kockázatot közepesnek ítéltük, mivel ezek a kifizetések a kedvezményezettek általában 
összetett költségnyilatkozatain alapulnak. Ezenfelül a H2020 támogatási kifizetéseinél a 
pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat (CFS)8 csak a zárókifizetéskor követelik 
meg a kedvezményezettől (bizalmi elv). A támogatás-odaítélési eljárásokat illetően a 
kockázat általában véve alacsony, azonban a kockázatot közepesnek értékeltük az 
EuroHPC esetében, amely csak 2019-ben hozta létre támogatás-odaítélési eljárását. 

1.47. A szerződéses kifizetések és a közbeszerzési eljárások esetében a kockázatot 
alacsonynak értékeltük az FP7 és a H2020 tevékenységeit végrehajtó közös 
vállalkozásoknál, mivel ezek kevés ilyen eljárást folytatnak le. A kockázat közepesre 
nőtt az F4E esetében, a nagy értékű szerződésekkel kapcsolatos összetett beszerzési 
eljárások miatt, és az EuroHPC esetében, amely csak 2019-ben hozta létre a beszerzési 
eljárásrendjét. 

A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó kockázat szintje az 
alacsonytól a közepesig terjed 

1.48. A kockázat szintjét az alacsonytól a közepesig terjedőnek ítéltük a 
költségvetés-tervezésben és monitoringban feltárt hiányosságok miatt, amelyek a 
szerződések és a H2020 által támogatott intézkedések többéves jellegéhez és 
összetettségéhez (F4E, EuroHPC), illetve ahhoz kapcsolódtak, hogy a H2020 keretében 
tevékenységeket végző közös vállalkozások az év költségvetési igényeinek tervezése 
során nem vették teljes mértékben figyelembe az előző években fel nem használt 
kifizetési előirányzatokat (SESAR, ECSEL és IMI). 

                                                    
8 A CFS egy független ellenőr vagy köztisztviselő által a célból készített tényszerű jelentés, 

hogy segítse a Bizottságot vagy a támogatást odaítélő uniós szervet a pénzügyi 
kimutatásokban feltüntetett kiadások támogathatóságának ellenőrzésében. A Horizont 
2020 keretében minden olyan kedvezményezettnek (és kapcsolódó harmadik félnek) külön 
pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolást kell benyújtania, aki összesen legalább 
325 000 euró értékben kérelmezi a közvetlen tényleges költségek és egységköltségek 
visszatérítését. A Horizont 2020 fő szabály szerint kedvezményezettenként egyetlen 
pénzügyikimutatás-igazolás kiállítását írja elő az egész projektre vonatkozóan, amelyet a 
projekt végén, a zárójelentéssel együtt kell benyújtani. 
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A gondos pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó kockázat közepes szintje az 
alacsonytól a közepesig terjed 

1.49. Noha a gondos pénzgazdálkodás értékelése nem szoros értelemben vett 
ellenőrzési cél, de feltártunk ehhez kapcsolódó problémákat a támogatások 
megtervezése, valamint az F4E emberierőforrás-gazdálkodása és projektirányítása 
terén végzett korábbi ellenőrzéseink során. 

Egyéb kockázatok 

1.50. A Covid19-világjárvány nyomán életbe léptetett utazási korlátozások 
megakadályoztak bennünket abban, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzünk és 
személyes interjúkat készítsünk az ellenőrzött szervezeteknél, és jelentősen 
megnehezítették, hogy eredeti dokumentumokat szerezzünk be. Ezek helyett 
munkánkat a dokumentáció áttekintése és az ellenőrzött szervezetekkel folytatott 
online interjúk révén végeztük el. Bár a helyszíni ellenőrzések elmaradása növelheti a 
feltárási kockázatot, az ellenőrzött szervezetektől beszerzett elegendő bizonyítéknak 
köszönhetően el tudtuk végezni munkánkat és le tudtuk vonni következtetéseinket. 

A támogatáskifizetésekre vonatkozó ellenőrzési 
megközelítésünk 

1.51. 2018-ban és 2019-ben a Számvevőszék mintavétel alapján felülvizsgálta a 
Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) 
és annak szerződéses külső könyvvizsgálói által elvégzett utólagos ellenőrzéseket. 
Amint azt a Számvevőszék 2018., 2019. és 2020. évi éves jelentéseinek vonatkozó 
fejezetei9 ismertetik, e felülvizsgálatok továbbra is fennálló ellenőrzés-minőségi 
hiányosságokat és módszertani eltéréseket tártak fel, amelyek a H2020 kifizetéseire 
vonatkozó hibaarány alábecslését eredményezték. Ezen túlmenően a H2020 keretében 
tevékenységeket végző közös vállalkozások által az éves tevékenységi jelentéseikben 
bejelentett fennmaradó hibaarányt nem lehet közvetlenül összevetni a Számvevőszék 

                                                    
9 Lásd: a Számvevőszék 2018. évi éves jelentésének 5. fejezete (5.31–5.34. bekezdés), a 

Számvevőszék 2019. évi éves jelentésének 4. fejezete (4.28–4.29. bekezdés) és a 
Számvevőszék 2020. évi éves jelentésének 4. fejezete (4.23–4.30. bekezdés), amelyek arról 
számolnak be, hogy a Számvevőszék számítási módszerével ellentétben a CAS minden egyes 
ellenőrzött H2020 tranzakció esetében a költségnyilatkozat teljes összege alapján számítja 
ki a reprezentatív hibaszázalékot, nem pedig a részletes ellenőrzések és ismételt 
ellenőrzések mintájába beemelt költségtételek összege alapján. 
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2020. évi éves jelentésében a Bizottság kutatási kiadásaira vonatkozóan közzétett 
hibaaránnyal10. 

1.52. Ezért a közös vállalkozások támogatáskifizetéseinek ellenőrzését illetően az 
utólagos ellenőrzésekből nyert bizonyosságot kiegészítettük a közös vállalkozások 
támogatáskifizetési tranzakcióiból vett mintára vonatkozóan a kedvezményezetteknél 
végzett részletes ellenőrzéssel (közvetlen tételes tesztelés). Ezeket a tranzakciókat 
véletlenszerűen (pénzegységalapú mintavétellel) választottuk ki az FP7- és H2020-
projekteket végrehajtó hét közös vállalkozás11 által 2020-ban teljesített valamennyi 
időközi és végső támogatási kifizetésből. 

1.53. Az egyes közös vállalkozásokra vonatkozóan a mögöttes kifizetések 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó véleményünket a következő 
mennyiségi elemek külön értékelésére alapoztuk: 

a) támogatás-kifizetéseit illetően az adott közös vállalkozásnak a Bizottság utólagos 
ellenőrzési eredményein alapuló egyedi reprezentatív és fennmaradó hibaaránya. 
Ez magában foglalta a reprezentatív és a fennmaradó hibaarányra vonatkozó 
számítások helyességének és teljességének értékelését; 

b) a tételes tesztelés eredményein alapuló hibaarány; 

c) tételes tesztelésünkön belül az adott közös vállalkozás tranzakcióival kapcsolatos 
hibaarány. 

  

                                                    
10 A Számvevőszék által kiszámított hibaaránytól eltérően a közös vállalkozások által (az 

utólagos ellenőrzés eredményei alapján és a CAS H2020-ra vonatkozó utólagos ellenőrzési 
stratégiája keretében alkalmazott képlettel összhangban) kiszámított fennmaradó 
hibaarány magában foglalja az ellenőrzött kifizetésekben feltárt valamennyi hiba 
korrekcióját, valamint az ellenőrzött kedvezményezettek nem ellenőrzött kifizetéseiben 
feltárt rendszerszintű hibák korrekcióját (úgynevezett „kiterjesztés”).  

11 Az EuroHPC nem került bele a mintába, mivel 2020-ban csak előfinanszírozási kifizetéseket 
teljesített a támogatási megállapodásai kapcsán. 
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2. fejezet  

Az ellenőrzési eredmények áttekintése 
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Bevezetés 
2.1. Ez a fejezet áttekintést nyújt a 2020. évi pénzügyi év tekintetében a közös 
vállalkozásokra vonatkozó éves pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésünk 
eredményeiről, valamint az ellenőrzés során felmerült horizontális igazgatási 
problémákkal kapcsolatos észrevételeinkről. 

A közös vállalkozások éves beszámolóinak megbízhatóságára, valamint a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági 
nyilatkozatokat (ellenőrzési véleményeket), valamint az e véleményektől független 
valamennyi kérdést és észrevételt a jelentés 3. fejezete tartalmazza. 
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A 2020. évi éves ellenőrzés nyomán 
valamennyi közös vállalkozásról 
korlátozás nélküli ellenőri véleményt 
adtunk ki 
2.2. A 2020. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozóan a közös 
vállalkozások éves beszámolóira, valamint a beszámolók alapjául szolgáló tranzakciókra 
irányuló ellenőrzésünk – az előző évekkel összhangban – összességében pozitív 
eredményekről számolt be. 

Valamennyi közös vállalkozás beszámolójának 
megbízhatóságáról hitelesítő véleményt adtunk 

2.3. Valamennyi közös vállalkozás éves beszámolójáról hitelesítő (korlátozás nélküli) 
ellenőri véleményt adtunk ki. Véleményünk szerint ezek a beszámolók minden 
lényeges szempontból híven, az alkalmazandó pénzügyi szabályzatok előírásainak és a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak 
megfelelően tükrözik a közös vállalkozások 2020. december 31-i pénzügyi helyzetét, 
valamint a tárgyévben végzett műveleteik és pénzforgalmuk eredményeit. 

Figyelemfelhívó megjegyzés az ITER számára nyújtott uniós 
hozzájárulásról 

2.4. A 2019. évi éves beszámolóhoz képest, amely csak ITER-kreditekben tüntette 
fel a teljesítéshez szükséges költségek becsült összegét, az F4E nagymértékben 
javította a 2020. évi éves beszámolóban szereplő információk minőségét, amennyiben 
feltüntette az ITER-projekttel kapcsolatos teljesítési kötelezettségeivel járó teljes 
költségre vonatkozó becslést, amelyet 17,97 milliárd euróra értékelt (2020-as értéken). 
A figyelemfelhívó megjegyzéseket tárgyaló bekezdés felhívja a figyelmet arra, hogy a 
becslésről és a kockázati kitettségről12 szóló főbb feltevések bármilyen változása 

                                                    
12 A kockázati kitettség a kockázat(ok) becsült hatásértéke, megszorozva az adott 

tevékenységhez kapcsolódó kockázat(ok) valószínűségével. 
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jelentős költségnövekedést, illetve további késedelmet okozhat az ITER-projekt 
végrehajtásában13. 

Hitelesítő vélemény a valamennyi közös vállalkozás 
beszámolójának alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

2.5. A 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk 
ki. Véleményünk szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak. 

Hitelesítő vélemény a valamennyi közös vállalkozás 
beszámolójának alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

2.6. A 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt bocsátottunk 
ki. Véleményünk szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és 
szabályszerűek voltak. 

2.7. A 2.1. ábra áttekintést nyújt arról, hogy 2018 és 2020 között hogyan alakult a 
közös vállalkozások éves beszámolóiról, bevételeiről és kifizetéseiről alkotott éves 
ellenőri véleményünk. 

                                                    
13 A figyelemfelhívó megjegyzések szerepe, hogy rávilágítsanak egy-egy olyan kérdésre, amely 

nem jelent ugyan lényeges hibát a beszámolóban, de jelentősége folytán elengedhetetlen a 
beszámoló megértéséhez. 
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2.1. ábra. A közös vállalkozásokról alkotott számvevőszéki vélemény 
alakulása 2018 és 2020 között 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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Észrevételeink több, fejlesztésre 
szoruló területre is rámutatnak 
2.8. Véleményünktől függetlenül különböző észrevételeket is tettünk, rávilágítva 
egyes javítási lehetőségekre a költségvetési és pénzgazdálkodás, a természetbeni 
hozzájárulások, a támogatási kifizetésekre vonatkozó belsőkontroll- és 
monitoringkeretek, a humán erőforrások, a közbeszerzési eljárások és a gondos 
pénzgazdálkodás terén. Ezeket az észrevételeket, amelyek részletesebben a 
3. fejezetben találhatóak, illetve a horizontális igazgatást érintő néhány problémát az 
alábbiakban foglaljuk össze. 

A kifizetések éves tervezésében továbbra is hiányosságok állnak 
fenn 

2.9. Az EuroHPC esetében a tervezettnél jóval kevesebb előfinanszírozási kifizetésre 
került sor a szuperszámítógépek beszerzéséhez és a támogatási megállapodásokhoz 
kapcsolódó szerződések kapcsán, ami alacsony, 23% körüli végrehajtási arányt 
eredményezett az operatív kifizetési költségvetés tekintetében. 

2.10. 2020-ban az ECSEL 57,2 millió euró fel nem használt kifizetési előirányzatot 
újból aktivált a Horizont 2020 tevékenységeire vonatkozó operatív költségvetésben. A 
Közös Vállalkozás azonban az év előirányzatainak felhasználása előtt ebből csak 70%-ot 
tudott elkölteni. A Tiszta Égbolt – ehhez hasonlóan – a H2020-projektekre fordítható 
újraaktivált operatív kifizetési költségvetéséből mintegy 13 millió eurót nem költött el 
az év előirányzatainak felhasználása előtt. 

1. intézkedés 

A pénzügyi szabályzat értelmében a közös vállalkozásoknak az aktuális év új 
kifizetési előirányzatainak felhasználása előtt fel kell használniuk a megelőző évek 
újraaktivált kifizetési előirányzatait. 
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A közös vállalkozások által a H2020 tekintetében megvalósított 
végrehajtási arány és a magánszektorbeli tagok hozzájárulásai 
kapcsán javulásra van szükség 

Noha a közös vállalkozások szinte teljes mértékben végrehajtották az 
FP7-hez és a TEN-T-hez kapcsolódó tevékenységeiket… 

2.11. A hetedik keretprogram és a TEN-T program (2007–2013-as TPK) keretében a 
SESAR, a CS, az IMI, az FCH és az ECSEL közös vállalkozások végeznek tevékenységet. 
2020-ban három közös vállalkozás (IMI, FCH és ECSEL) nem zárta még le az FP7-
intézkedései végrehajtási szakaszát. Ugyanebben az évben a SESAR visszatérítette a 
tagoknak az FP7- és TENT-T-projektekhez kapcsolódó készpénzbeli hozzájárulások 
többletét. 

2.12. A 2.1. táblázat áttekintést nyújt a közös vállalkozások tagjai által az e közös 
vállalkozások tevékenységeire 2020 végéig befizetett hozzájárulásokról. Átlagosan ezek 
a hozzájárulások a közös vállalkozások alapító rendeleteiben meghatározott, az FP7 
programidőszakának végéig teljesítendő célértékek 91%-át tették ki. 

2.1. táblázat. A tagok hozzájárulásai a hetedik keretprogramhoz és a 
TEN-T programhoz (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 
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700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 610,2 1 092,2 1 702,4 86%
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101%

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 931,1 801,7 1 732,8 87%
470,0 470,0 940,0 FCH 1 426,1 458,3 884,4 94%

2 970,0 3 354,3 6 324,3 Összesen 2 767,4 2 960,1 5 727,5 91%

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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2.13. Az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások alapító rendeleteinek 
rendelkezéseivel ellentétben az ECSEL Közös Vállalkozás 2020. évi jelentéseiben és 
éves beszámolóiban nem tett közzé becsléseket a következőkre vonatkozóan: 

o a részt vevő államok által az ARTEMIS és az ENIAC FP7-projektjeihez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások (az Unió operatív pénzügyi hozzájárulásának legalább 
1,8-szerese), 

o az ARTEMIS és az ENIAC FP7-projektjeiben részt vevő kutatási és fejlesztési 
szervezetek természetbeni hozzájárulásai (amelyek összege eléri legalább a 
közszférabeli tagok hozzájárulásainak összegét). 

…néhány közös vállalkozás számára kihívást jelent a Horizont 2020 
programmal összefüggő tevékenységek végrehajtása 

2.14. 2020 végén – tízéves működési időszakuk hetedik évében – a közös 
vállalkozások igen eltérő eredményeket tudtak felmutatni a H2020 keretében 
folytatott tevékenységeik végrehajtásában a vonatkozó alapító rendeletekben kitűzött 
hozzájárulási célértékek viszonylatában (2014–2020-as TPK). Ezek az eltérések részben 
a közös vállalkozások kutatási területei közötti különbségeknek tudhatók be. Az IMI 
például a kutatások jellegéből és az azokat végrehajtó globális konzorciumok nagy 
méretéből adódóan hosszú projektidőtartamokkal dolgozik. Ez a helyzet kockázatot 
jelent, mivel a több TPK-ra is kiterjedő programokból finanszírozott és egy időben 
végrehajtott projektek növekvő száma miatt a pénzösszegek időbeni kezeléséhez 
szükséges igazgatási erőforrások esetleg nem lesznek elegendőek. Az EuroHPC 2020-
ban, működésének második évében még mindig nem dolgozott ki megbízható 
eljárásokat a magánszektorbeli tagok és a részt vevő államok által bejelentett 
természetbeni hozzájárulások validálására és tanúsítására. 

2.15. A 2.2. táblázat áttekintést nyújt a közös vállalkozások tagjai által az e közös 
vállalkozások H2020-tevékenységeire 2020 végéig befizetett hozzájárulásokról. Ezek a 
közös vállalkozások 2020 végéig a kiegészítő tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulásokkal együtt tagjaik hozzájárulási célértékeinek átlagosan 62%-át, anélkül 
mindössze 54%-át valósították meg. 
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2.2. táblázat. Horizont 2020 – a tagok hozzájárulásai (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

A magánszektorbeli tagok jóval nagyobb mértékben járulnak hozzá a 
közös vállalkozások munkatervein kívüli kiegészítő tevékenységekhez 

2.16. A magánszektorbeli tagoknak különböző típusú természetbeni 
hozzájárulásokat kell nyújtaniuk a H2020-tevékenységeket végrehajtó közös 
vállalkozások számára. Négy közös vállalkozás (CS, FCH, BBI és S2R) esetében, azok 
működési ciklusa alatt, a magánszektorbeli partnereknek olyan kiegészítő 
tevékenységek formájában is kell nyújtaniuk egy minimális összeget elérő értékű 
természetbeni hozzájárulást, amelyek kívül esnek a közös vállalkozások munkatervein, 
de előmozdítják a közös vállalkozások általános célkitűzéseit (lásd: 
2.1. háttérmagyarázat). 
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585,0 1 000,0 n.a. 1 585,0 SESAR 2020 441,6 358,3 93,2 n.a. 893,1 56% 56%
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 451,0 604,4 136,3 1 144,2 3 335,9 84% 73%
1 638,0 1 638,0 n.a. 3 276,0 IMI 2 643,2 380,0 263,0 n.a. 1 286,2 39% 39%

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 498,6 20,6 35,0 1 095,0 1 649,2 158% 73%
1 185,0 2 827,5 n.a. 4 012,5 ECSEL 944,9 574,6 896,5 n.a. 2 416,0 60% 60%

835,0 504,6 2 234,7 3 574,3 BBI 603,2 57,8 53,7 929,2 1 643,9 46% 53%
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 297,7 131,1 93,1 204,8 726,7 84% 70%
536,0 908,0 n.a. 1 444,0 EuroHPC 190,9 28,9 0,0 n.a. 219,8 15% 15%

7 597,0 8 551,6 3 605,0 19 753,5 Összesen 5 071,1 2 155,7 1 570,8 3 373,2 12 170,8 62% 54%

(1) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások operatív tevékenységeihez
(2) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások munkatervén kívüli kiegészítő tevékenységekhez

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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2.1. háttérmagyarázat 

  

2.17. Amint azt a 2.2. táblázat mutatja, 2020 végéig a közös vállalkozások 
magánszektorbeli tagjai, a részt vevő államok és a kormányközi szervezetek 7,1 milliárd 
euró hozzájárulást nyújtottak, ami a megállapodás szerinti mintegy 12,2 milliárd eurós 
teljes hozzájárulási célérték 58%-ának felel meg. Az összeg a közös vállalkozások 
Horizont 2020 programmal összefüggő saját tevékenységeire nyújtott 3,7 milliárd 
euró14 természetbeni hozzájárulásból (IKOP), valamint a közös vállalkozások 
munkaprogramján kívül eső, de a közös vállalkozás általános célkitűzéseihez illeszkedő 
kiegészítő tevékenységekre biztosított 3,4 milliárd euró természetbeni hozzájárulásból 
(IKAA) tevődik össze. 

                                                    
14 Ebből az összegből 2020 végéig hozzávetőleg 2,1 milliárd euró (57%) igazolására került sor. 

Magánszektorbeli partnerek természetbeni 
hozzájárulásai a közös vállalkozások Horizont 
2020 keretében végrehajtott operatív 
tevékenységeihez 
(valamennyi közös vállalkozás)

Magánszektorbeli partnerek természetbeni 
hozzájárulásai a Horizont 2020 keretében 
végrehajtott kiegészítő tevékenységekhez 
(kizárólag CS, FCH, BBI, S2R)

A közös vállalkozások alapító rendeleteiben 
foglaltaknak megfelelően a magánszektorbeli
partnereknek minden közös vállalkozás esetében 
egy minimumösszeggel (IKOP) hozzá kell járulniuk 
a közös vállalkozás Horizont 2020 keretében folyó 
kutatási és innovációs projektjeinek 
összköltségéhez. Az IKOP a magánszektorbeli
partnerek számára a közös vállalkozás kutatási és 
innovációs tevékenységeinek végrehajtása során 
felmerülő összes költségnek felel meg, amelyből 
levonásra kerül az e költségekhez a közös 
vállalkozás más tagjai által nyújtott hozzájárulás 
(uniós társfinanszírozás, részt vevő államok vagy 
kormányközi szervezetek hozzájárulása) és az 
Unió által nyújtott minden egyéb hozzájárulás. Az 
alapító rendeletek 4. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban az IKOP-ról évente be kell számolni 
a közös vállalkozásoknak, és a kapcsolódó 
költségeket független külső könyvvizsgálónak kell 
igazolnia. Az igazolt és validált IKOP-ot feltüntetik 
a közös vállalkozások éves beszámolójában.

Az említett négy közös vállalkozás alapító 
rendeletei 4. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak szerint a magánszektorbeli
partnereknek egy minimumösszeget elérő 
természetbeni hozzájárulást (IKAA) is kell 
nyújtaniuk az érintett közös vállalkozás 
munkatervén és költségvetésén kívül eső, de 
annak általános célkitűzései megvalósulását 
elősegítő „kiegészítő tevékenységekhez”.
A kapcsolódó tevékenységeket éves kiegészítő 
tevékenységi tervben kell rögzíteni, amely 
tartalmazza a hozzájárulások becsült összegét is. 
Az alapító rendeletek 4. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
tevékenységekkel összefüggő költségeket 
független külső könyvvizsgálónak kell igazolnia, 
és azokat sem a Számvevőszék, sem más uniós 
szerv nem ellenőrzi. Az igazolt és validált IKAA
teljes összegét feltüntetik a közös vállalkozások 
éves beszámolójának kiegészítő mellékletében.



41 

 

2.18. A 2.2. ábra bemutatja a magánszektorbeli partnerek által nyújtott 
természetbeni hozzájárulások átlagértékének alakulását 2017 és 2020 között. Az IKAA 
jelentős növekedése és jelentősége ellenére sem kötelező a rájuk fordított 
hozzájárulások közzététele az éves beszámolóban, így azok kívül esnek ellenőrzésünk 
hatókörén15. Következésképp fennáll annak kockázata, hogy az IKAA esetleg nem áll 
maradéktalanul összhangban a közös vállalkozások célkitűzéseivel. Azokban az 
esetekben, amikor az alapító rendeletek kizárólag az IKAA tekintetében határoznak 
meg minimumszintet, az IKOP tekintetében nem (CS, FCH és BBI), a közös vállalkozások 
megítélése szerint a magánszektorbeli tagok IKAA révén is teljesíthetik természetbeni 
hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségeiket. 

2.2. ábra. A magánszektorbeli partnerek által nyújtott természetbeni 
hozzájárulások alakulása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

                                                    
15 Az egyes közös vállalkozások alapító rendelete 4. cikkének (4) bekezdése. 
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A közös vállalkozások komoly akadályokba ütköznek a magánszektorbeli 
tagok által az operatív költségeikhez nyújtandó készpénzbeni 
hozzájárulások beszedése során 

2.19. A BBI esetében azonban az ágazati tagok kiegészítő tevékenységekhez való 
teljes természetbeni hozzájárulása a 2020 végi becslés szerint csak mintegy felét érte el 
a Közös Vállalkozás alapító rendeletében megállapított minimális célösszegnek. 
Továbbá, noha a BBI alapító rendeletét 2018-ban kifejezetten úgy módosították, hogy 
az ágazati tagok elszámolhassák a projektszinten készpénzben teljesített legalább 
182,5 millió eurós összegű hozzájárulásaikat, 2020-ban az ágazati tagok nem nyújtottak 
további készpénz-hozzájárulást a Közös Vállalkozás operatív költségeihez. Ez azt jelzi, 
hogy a Közös Vállalkozás jelentős akadályokba ütközik a magánszektorbeli tagok által 
nyújtott ilyen típusú hozzájárulások megszerzése során, és hogy a Horizont 2020 
program végéig nem fog sikerülni elérni a minimális célértéket. A Bizottság (DG RTD) 
ezért 140 millió euróval csökkentette a Közös Vállalkozásnak nyújtott pénzbeli 
hozzájárulását. A tagok hozzájárulásában bekövetkező jelentős csökkenés kockázatot 
jelentett a Közös Vállalkozás Horizont 2020 programra vonatkozó kutatási és 
innovációs menetrendjének megvalósítása szempontjából. 

A közös vállalkozások H2020 kutatási és innovációs menetrendjének 
mintegy 77%-át már kötelezettségvállalásba vették a végrehajtás 
céljából 

2.20. A közös vállalkozások 2020 végéig a vonatkozó H2020 kutatási és innovációs 
menetrendjükhöz kapcsolódó valamennyi pályázati eljárást lefolytatták. A felhívások 
kapcsán a közös vállalkozások egyéb tagjai (magánszektorbeli tagok, részt vevő államok 
és egyéb nemzetközi szervezetek) kötelezettséget vállaltak természetbeni hozzájárulás 
nyújtására saját pénzügyi forrásaik, emberi erőforrásaik, eszközeik és technológiáik 
befektetésével (IKOP). 

2.21. Amint azt a 2.3. táblázat mutatja, 2020 végéig a közös vállalkozások már a 
H2020-tevékenységeik társfinanszírozására rendelkezésre álló maximális készpénz-
hozzájárulás (átlagosan) 88%-ának megfelelő értékben ítéltek oda, illetve foglaltak 
támogatási megállapodásba vagy szerződésbe támogatási projekteket. Ezzel 
párhuzamosan az egyéb tagok az érintett közös vállalkozások alapító rendeleteiben 
rögzített IKOP és operatív készpénz-hozzájárulási célértékek (átlagosan) 68%-a 
értékében vállaltak kötelezettséget természetbeni hozzájárulás nyújtására ezekhez a 
projektekhez. Ez 2020 végére a közös vállalkozások H2020 kutatási és innovációs 
menetrendje tekintetében átlagosan 77%-os becsült végrehajtási arányt 
eredményezett. 
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2.3. táblázat. Horizont 2020 – A tagok kötelezettségvállalásba vett 
hozzájárulásai – 2020. végi állapot (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

A támogatási kifizetések belső kontrollja általában véve 
eredményes volt 

A legtöbb közös vállalkozás bevezette a Bizottság új belsőkontroll-
keretét 

2.22. A közös vállalkozások megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezettek be. Az EuroHPC kivételével 
2020 végéig a közös vállalkozások teljes mértékben végrehajtották a Bizottság 
17 belsőkontroll-elven alapuló belsőkontroll-keretrendszerét (ICF). Ezek a közös 
vállalkozások releváns mutatókat dolgoztak ki valamennyi belsőkontroll-elvre 
vonatkozóan, éves önértékelést végeztek és javították kontrolltevékenységeik 
eredményességének nyomon követését. A bevezetett belsőkontroll-keretrendszer 
azonban egy folyamat, amelynek minősége a közös vállalkozások fő 
kontrollmutatóinak és az éves önértékelések minőségének folyamatos javításán múlik. 

EU
Egyéb tagok: 

IKOP és 
készpénz

Összesen

Közös 
vállalkozások 

(Horizont 
2020)

Lekötött uniós 
társfinanszírozás %

Egyéb 
tagok: 

IKOP és 
készpénz 
(becslés)

% Összesen

Pr
og

ra
m

vé
gr

eh
aj

tá
si 

ar
án

y

555,8 950,0 1 505,8 SESAR 2020 548,2 99% 573,7 60% 1 121,9 75%
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2 1 554,9 91% 717,6 60% 2 272,5 78%
1 595,4 1 595,4 3 190,8 IMI 2 1 273,7 80% 1 276,5 80% 2 550,2 80%

646,0 76,0 722,0 FCH 2 617,2 96% 158,6 209% 775,8 107%
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL (1) 1 000,3 86% 1 943,2 70% 2 943,5 74%

815,8 475,3 1 291,1 BBI (2) 717,6 88% 251,2 53% 968,8 75%
384,5 336,5 721,0 S2R 379,6 99% 354,0 105% 733,6 102%
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (1) 331,4 78% 272,9 34% 604,3 49%

7 309,2 8 206,3 15 515,5 Összesen 6 422,9 88% 5 547,7 68% 11 970,6 77%

(1) Az egyéb tagok hozzájárulásai tartalmazzák a részt vevő államok hozzájárulásait is.
(2) Az IKOP-ra vonatkozó hozzájárulási célok a Közös Vállalkozás éves munkatervei szerint és csökkentett operatív készpénz-hozzájárulások.

Tagok hozzájárulása az operatív költségekhez
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Odaítélt/aláírt támogatási megállapodások és szerződések
(2020.12.31-i állapot)
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Az utólagos ellenőrzés eredményei szerint a legtöbb közös vállalkozás 
esetében a támogatási kifizetések hibaszintje nem éri el a lényegességi 
küszöböt 

2.23. A közös vállalkozások által a hetedik keretprogram keretében nyújtott 
támogatási kifizetések jogszerűségi és szabályszerűségi kontrollmechanizmusai 
tekintetében a közös vállalkozások által megbízott független külső könyvvizsgáló cégek 
végeznek utólagos ellenőrzéseket a kedvezményezetteknél. A közös vállalkozások által 
a H2020 program keretében nyújtott támogatási kifizetések esetében a Bizottság 
Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) felelős az utólagos ellenőrzésekért, amely az esetek 
háromnegyedében külső könyvvizsgáló cégeket bíz meg az ellenőrzési feladattal. 
Valamennyi közös vállalkozás alkalmazott ilyen utólagos ellenőrzéseket támogatási 
kifizetései jogszerűségének és szabályszerűségének értékeléséhez. 

2.24. 2020-ban már csak három közös vállalkozás (IMI, FCH és ECSEL) teljesített az 
FP7-támogatások kapcsán zárókifizetéseket. Az utólagos ellenőrzések 2020. év végi 
eredményei alapján az IMI és a FCH a 2%-os lényegességi küszöb alatti fennmaradó 
hibaarányról számolt be. Az ECSEL-t illetően a részt vevő államok nemzeti finanszírozó 
hatóságai által alkalmazott módszerek és eljárások jelentős eltérései nem teszik 
lehetővé, hogy a fennmaradó hibaarányt egységes módon számítsák ki a hetedik 
keretprogramhoz tartozó kifizetések tekintetében. Következésképp e kifizetésekre a 
DG RTD által a hetedik keretprogram egészére meghatározott fennmaradó hibaarányt 
alkalmaztuk, amely 2020 végén 3,51% volt. A hetedik keretprogram kapcsán 2020-ban 
teljesített kifizetések alacsony arányára (kb. 8,6%) tekintettel ezért úgy ítéljük meg, 
hogy 2020-ban az ECSEL teljes operatív kifizetéseinek fennmaradó hibaaránya a 
lényegességi küszöb alatt marad. 

2.25. A H2020 program támogatáskifizetései tekintetében 2020 végén, a CAS akkor 
rendelkezésre álló utólagos ellenőrzési eredményei alapján a H2020-projekteket 
végrehajtó valamennyi közös vállalkozás a 2%-os lényegességi küszöb alatti 
fennmaradó hibaarányt jelentett be. 



45 

 

A 2020. évi támogatási kifizetéseken a kedvezményezetteknél végzett 
ellenőrzésünk a bejelentett személyzeti költségekre nézve ismétlődő 
rendszerszintű hibát tárt fel 

2.26. A kedvezményezetteknél végzett ellenőrzéseink megerősítették a – zömében 
a bejelentett személyzeti költségekkel kapcsolatos – rendszerszintű hibákat, 
amelyekről a CAS és annak szerződéses külső könyvvizsgálói által elvégzett utólagos 
ellenőrzések nyomán is rendszeresen beszámoltak. A 2020. évi támogatáskifizetéseket 
illetően a feltárt hibák fő forrásai a következők voltak: 

o helytelen módszert alkalmaztak a bejelentett személyzeti költségek kiszámítására; 

o olyan óradíjakat használtak, amelyek nem egy befejezett pénzügyi éven alapultak; 

o nem tartották be a projekten ledolgozott munkaórák tekintetében megengedett 
felső határt; 

o indokolatlanul korrigálták a már bejelentett és elfogadott személyzeti költségeket 
a következő beszámolási időszakban; 

o egyéb közvetlen költségként jelentettek be a projekthez közvetlenül nem 
kapcsolódó költségtételeket; 

o közvetlen költségként jelentették be a projektkonzorcium részét képező másik 
kedvezményezettől történő beszerzést; 

o helytelen átváltási árfolyamot alkalmaztak a bejelentett költségek euróra történő 
átváltásakor. 

2.27. A közös vállalkozások mögöttes támogatáskifizetési tranzakcióinak 
jogszerűségét és szabályszerűségét illetően ellenőrzésünk eredményei azt mutatják, 
hogy a személyzeti költségek jelentik a fő hibaforrást, illetve hogy a kkv-k 
hajlamosabbak a hibára, mint a többi kedvezményezett. A Horizont 2020 keretprogram 
keretében a személyzeti költségek bejelentésére vonatkozó szabályok további 
észszerűsítése és az egyszerűsített költségelszámolás további alkalmazásából fakadó 
jogbizonytalanság mérséklése a jövendő kutatási programokra nézve előfeltétele 
annak, hogy a kutatási támogatási kifizetések hibaaránya a lényegességi küszöb alatt 
stabilizálódjon. 
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2. intézkedés 

A közös vállalkozásoknak meg kell erősíteniük belső kontrollrendszereiket a kkv-k 
és az új kedvezményezettek tekintetében fennálló megnövekedett kockázat 
kezelése érdekében, és ösztönözni kell őket az egyszerűsített költségelszámolás 
szélesebb körű alkalmazására. 

Az F4E szerződéskezelést végző helyi informatikai alkalmazásának 
hiányosságai 

2.28. 2020 márciusában, a Covid19-világjárványra reagálva az F4E 
szerződéskezelést végző – korábban csak szerződésmódosítási feladatokra korlátozódó 
– helyi informatikai applikációjának (DACC) alkalmazási körét kiterjesztették az új 
szerződések kezelésére is. Noha ezen intézkedés révén az F4E fenn tudta tartani az 
üzletmenet-folytonosságot, a helyi informatikai alkalmazásait nem igazította teljes 
mértékben a felhatalmazásokra vonatkozó belső eljárásaihoz. Az F4E ugyan hozott a 
helyzet rendezését szolgáló enyhítő intézkedéseket, de továbbra is olyan jelentős 
hiányosságokat kell orvosolni, mint a fiókok virtuális identitással való megfelelő 
használata, valamint a jogok és a felhatalmazások megfelelő használata a jogi 
kötelezettségvállalások engedélyezésekor. Végezetül a DACC-rendszer bevezetése óta 
nem került sor az F4E számviteli rendszerének validálására. 

3. intézkedés 

Az F4E-nek végre kell hajtania helyi informatikai rendszerének (DACC) a 
szerződéskezelésre való használatával összefüggő szükséges intézkedéseket, így 
biztosítva a felhatalmazásokra vonatkozó belső eljárásokkal való összhangot és a 
virtuális személyazonosságú felhasználói fiókok megfelelő használatát. Ezenfelül a 
közös vállalkozásnak el kell végeznie a számviteli rendszer validálását. 
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Hiányosságok a kölcsönzött munkavállalók és a közbeszerzési 
eljárások kezelése terén 

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány 
létszámhiánya a kölcsönzött munkaerő fokozottabb igénybevételéhez 
vezet 

2.29. A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány létszámhiánya 
azt eredményezi, hogy a közös vállalkozásoknál nagyobb arányban van szükség 
kölcsönzött munkaerő vagy szerződéses alkalmazottak igénybevételére. Ez külön 
kockázatokat rejt magában, amelyek kedvezőtlenül érinthetik a közös vállalkozások 
általános teljesítményét, például a kulcskompetenciák megtartása, az 
elszámoltathatóság bizonytalansága és a munkaerő alacsonyabb hatékonysága 
tekintetében. 

2.30. A Tiszta Égbolt (CS) esetében például a 2017. évi 8%-ról 2020-ban 24%-ra 
nőtt a kölcsönzött munkaerőnek a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi 
állományhoz viszonyított aránya az állandó jellegű feladatok tekintetében (pl. a jogi 
szolgálat asszisztense, titkársági kiegészítő személyzet, kommunikációs asszisztens és a 
projektfelelős asszisztense). A szerződéses alkalmazottak magas aránya jellemzően 
jelentős személyzeti fluktuációhoz vezet, ami még tovább nehezíti az egyébként is 
bizonytalan személyzeti helyzetet. 

2.31. Működésének első évében az EuroHPC elsősorban az operatív folyamatokra 
és feladatokra összpontosított. A kulcsfontosságú adminisztrációs személyi állomány 
iránti igény egyelőre kielégítetlen maradt, ami kockázatokat hordoz a pénzügyi, 
költségvetési és személyzeti irányítás, valamint az operatív kifizetések és a 
természetbeni hozzájárulások belsőkontroll-folyamatai terén. Ezenkívül a szerződéses 
alkalmazottak magas aránya (74%) a közeljövőben jelentős személyzeti fluktuációhoz 
vezethet, ami még tovább növelheti a Közös Vállalkozás irányítási rendszerét érintő 
kockázatokat. 

4. intézkedés 

Az EuroHPC Közös Vállalkozásnak be kell töltenie a kulcsfontosságú 
adminisztrációs álláshelyeket, hogy biztosítható legyen a pénzügyi, költségvetési 
és személyzeti irányítás, valamint a belsőkontroll-folyamatok. 
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Nyílt közbeszerzési eljárások alkalmazása tudáselőny megléte esetén 

2.32. 2020-ban az FCH nyílt közbeszerzési eljárást indított egy hidrogéntanúsítási 
rendszer létrehozására irányuló projekt harmadik szakaszának végrehajtásával 
kapcsolatos keretszerződésre vonatkozóan. A projekt első két szakaszának 
megvalósítását elvégző, így ismereti előnyben lévő konzorcium volt az egyetlen, 
pályázatot benyújtó jelölt. A pályázatban szereplő pénzügyi ajánlat megközelítette a 
pályázati dokumentációban rögzített maximális becsült szerződéses értéket.  

5. intézkedés 

Ismereti előny megléte esetén a közös vállalkozásoknak helyénvaló előzetes piaci 
felmérést végezniük az árakra vonatkozóan és előzetesen konzultálniuk a piacon 
jelen lévő egyéb vállalkozásokkal, hogy pontosabb árbecslést készíthessenek és a 
lehető legjobb ár-minőség arányt érjék el. 

A közös vállalkozások nem használják teljes körűen a Bizottság e-
közbeszerzési megoldását, illetve az F4E saját portált fejlesztett ki 

2.33. Az uniós költségvetési rendelet előírja, hogy valamennyi uniós intézmény és 
szerv, köztük a közös vállalkozások is dolgozzanak ki az odaítélési eljárások során 
szolgáltatott adatok benyújtására, tárolására és feldolgozására szolgáló megoldásokat 
és alkalmazzák azokat, valamint ebből a célból alakítsanak ki egységes „elektronikus 
adatcsereközpontot” a résztvevők számára. Ezért a Bizottság jelenleg végzi az e-
közbeszerzési megoldás fejlesztését az integrált finanszírozási és pályázati portál és a 
TED e-pályáztatási platform segítségével, ahol az összes közzétett pályázati felhívás 
nyilvánosan hozzáférhető. Az e-közbeszerzési megoldás harmonizált megközelítést és 
bevált vállalati gyakorlatokat kínál a közbeszerzési eljárásokhoz, amelyekhez teljes 
körűen integrált elektronikus megoldás révén nyújt segítséget. Például a potenciális 
szerződő felek számára ingyenes elektronikus hozzáférést biztosít az ajánlati felhívás 
valamennyi dokumentumához, a kapcsolódó műszaki leírásokhoz, mellékletekhez, 
kérdésekhez és válaszokhoz, az ajánlatok elektronikus benyújtásához, az ajánlatok 
értékeléséhez és a szerződés(ek) végleges odaítéléséhez. Az e-közbeszerzés megoldás 
már most is támogatja a nyílt és meghívásos (többek között gyorsított) eljárásokat, a 
közepes és az alacsony értékű szerződésekre irányuló eljárásokat, valamint az uniós 
intézmények és szervek – köztük a közös vállalkozások – számára elérhető kivételes 
tárgyalásos eljárásokat. 
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2.34. A CS, az FCH és az S2R az e-közbeszerzési megoldást vették igénybe nyílt
közbeszerzési eljárásaik során 2020-ban; az IMI és a SESAR 2021 elején kezdte meg a 
megoldás használatát. A BBI és az ECSEL azonban nem tervezi a platform valamennyi 
modulja használatának megkezdését, mivel kevés nagyértékű közbeszerzési eljárást 
indítanak. 

2.35. A F4E a saját e-közbeszerzési eszközét használja, amely nincs teljes
mértékben összehangolva a Bizottság e-közbeszerzési megoldásával. Az F4E e-
közbeszerzési eszközének jövőbeli fejlesztése szükségtelen átfedéseket 
eredményezhet a Bizottság fejlesztési tevékenységével és beruházásaival. Ez nem felel 
meg a résztvevők számára az uniós költségvetési rendeletben előírt egységes 
„elektronikus adatcsereközpont” elvének. 

6. intézkedés

A közös vállalkozások – az egységes elektronikus adatcserének az uniós 
költségvetési rendeletben előírt elvével összhangban – vegyék át a Bizottság e-
közbeszerzési megoldását, ezzel biztosítva, hogy közbeszerzési eljárásaikban a 
lehető legszélesebb körű verseny valósulhasson meg. 

A F4E hangolja össze e-közbeszerzési eszközének jövőbeli fejlesztéseit a Bizottság 
fejlesztési tevékenységeivel és beruházásaival. 

A közös vállalkozások szinergiákra támaszkodtak a Covid19-
válság leküzdése érdekében 2020-ban 

Áttekintésünk módszertana 

2.36. 2020-ban elemeztük a közös vállalkozások által az üzletmenet
folytonosságának a Covid19-járvány alatti fenntartására hozott intézkedéseket, illetve 
a járvány által a szolgáltatásnyújtásra kifejtett esetleges hatásokat. A 2.3. ábra 
bemutatja az áttekintésünkben vizsgált főbb területeket. Az elemzés alapjául a 
Bizottság eredményszemléletű központi pénzügyi információs rendszerében (ABAC) és 
az e-támogatási platformon (COMPASS) elérhető pénzügyi adatok szolgáltak. Az adatok 
a közös vállalkozások munkatársaival folytatott interjúkkal és a közös vállalkozások 
dokumentációjának elemzésével egészültek ki. A megállapításaink nem értékelő, 
hanem elemző és leíró jellegűek, ezért ajánlások megfogalmazása helyett a bevált 
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gyakorlatokra hívjuk fel a figyelmet. Az EuroHPC nem került bele az elemzésbe, mivel 
csak 2020 szeptemberében kezdte meg önálló működését. 

2.3. ábra. Az áttekintésünk középpontjában álló területek 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A közös vállalkozások szorosan együttműködtek, hogy biztosítsák az 
üzletmenet-folytonosságot a Covid19-világjárvány idején 

2.37. A brüsszeli székhelyű közös vállalkozások (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, 
S2R) kis méretük és korlátozott erőforrásaik ellenére túlnyomórészt leküzdötték a 
Covid19-járvány hatásait, mivel 2020 márciusában a pandémia kezdetén szorosan 
együttműködtek a közös felkészültségük kialakítása érdekében. 

2.38. Mivel a CS, az IMI, az ECSEL, a BBI és az S2R székhelye is ugyanabban az 
épületben található, 2019 januárjában közös üzletmenet-folytonossági tervet (BCP) 
fogadtak el, amely tartalmaz egy 2020 februárjában aktualizált, közös informatikai 
katasztrófa utáni helyreállítási tervet (DRP). A SESAR és az F4E saját 
üzletmenetfolytonosság-menedzsment dokumentumokat fogadott el 2016-ban, illetve 
2017-ben, amelyeket 2019-ben aktualizáltak. A tervek kockázatelemzéseken és 
forgatókönyv-tervezésen alapulnak, és a közös vállalkozás belsőkontroll-keretének 
kritikus részét képezik (lásd: 2.2. háttérmagyarázat). 

Felkészültség és
az üzletmenet-
folytonossági 
intézkedések 
végrehajtása

Döntéshozatali 
kapacitás és a 

kapcsolódó napi 
tevékenységek

A személyzet 
jóllétének és 

rezilienciájának
támogatására 

hozott 
intézkedések

Operatív 
tevékenységek 
végrehajtása
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2.2. háttérmagyarázat 

A CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI és S2R közös vállalkozások közös 
üzletmenet-folytonossági terve 

Főbb alapvető üzletmenet-
folytonossági információk: 

o vészhelyzeti 
kapcsolattartási adatok,

o a kritikus személyzet 
jegyzékbe vétele,

o kommunikáció 
(a forgatókönyvtől 
függően).

Üzletmenet-folytonossági elvek: 

o fogalom- és
hatálymeghatározások,

o a kritikus és alapvető funkciók és
eljárások összefoglalása,

o hatókör és forgatókönyvek, 

o képzés és figyelemfelkeltés,

o tesztelés.

Reagálás: 

o üzletmenet-folytonossági
szakreferensek,

o a közös infrastruktúrákhoz
kapcsolódó függőségek
jegyzékbe vétele.

Informatikai katasztrófa utáni 
helyreállítási terv: 

o teljes körű működés vészhelyzeti
helyszínen,

o normál működés helyreállítása,

o DG RTD tartalék telephely.

Forrás: A közös vállalkozások közös üzletmenet-folytonossági terve. 

2.39. A CS, az IMI, az FCH, az ECSEL, a BBI és az S2R már 2019 januárjában tesztelte
közös informatikai katasztrófa utáni helyreállítási tervét, amely a következőkre 
fókuszált: 

o helyszínek rendelkezésre állása és tartalék iroda elérhetősége;

o az informatikai infrastruktúra (hardver és szoftver) rendelkezésre állása;

o az uniós bejelentkezési fiókoknak és az alkalmazások távoli elérésének
működőképessége.

A teszteredményeket elemezték, majd megoldásokat dolgoztak ki a feltárt hibák 
orvoslására. 

2.40. Következésképp a közös vállalkozások már a Covid19-világjárvány kitörése
előtt rendelkeztek naprakész és hivatalosan jóváhagyott üzletmenet-folytonossági 
tervvel (lásd: 2.4. ábra). 
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2.4. ábra. Valamennyi közös vállalkozás jóváhagyta a katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

2.41. 2020 márciusában az ECSEL koordinációjával valamennyi brüsszeli székhelyű 
közös vállalkozás stressztesztet hajtott végre a távmunkához szükséges informatikai 
kapacitásának értékelése céljából, mivel abból indult ki, hogy bizonyos ideig a teljes 
személyi állománynak távmunkában kell dolgoznia. Ennek köszönhetően az összes 
közös vállalkozás gyorsan át tudott állni a távmunkára 2020. március 18-án, amikor a 
belga kormány munkaügyi korlátozásokat vezetett be. Az F4E hasonló tesztelést 
végzett 2020 márciusában, és az F4E valamennyi telephelyén (Barcelona, Cadarache és 
Garching) a pandémia kitörésétől kezdve a távmunka volt a munkavégzés 
alapértelmezett módja. 

A közös vállalkozások összehangolták mérséklési intézkedéseiket és 
biztosították az irányítást 

2.42. A brüsszeli székhelyű közös vállalkozások sikerének másik záloga az volt, hogy 
a jellegükből fakadó korlátok – különösen a kis méret és a korlátozott erőforrások – 
leküzdése érdekében a vállalkozások koordinálták intézkedéseiket. 

2.43. A brüsszeli székhelyű közös vállalkozások vezetői hetente tartottak 
megbeszéléseket a pandémia következményeinek, az operatív kockázatoknak és ezek 
mérséklése közös megközelítésének megvitatása céljából. Hasonló találkozókat 
tartottak az igazgatási és belső ellenőrzési részlegek vezetői is. 2020 májusában az 
irodai munkavégzésre kényszerülő személyzeti állomány biztonságának biztosítása 
érdekében a közös vállalkozások védőfelszerelésekre irányuló közös közbeszerzési 
eljárást indítottak az IMI vezetésével. 

A Covid19-világjárvány kitörésekor
valamennyi közös vállalkozás

rendelkezett üzletmenet-
folytonossági tervvel 
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2.44. Végezetül a közös vállalkozások irányító testületei gyorsan alkalmazkodtak a 
Covid19-világjárványhoz azáltal, hogy virtuális üléseket tartottak, és 2020-ban is a 
2019. évihez hasonló ütemben fogadták el határozataikat. Az irányítótestületi ülések 
száma a 2020. évi 27 üléssel (2019: 25) és 110 irányítótestületi határozattal (2019: 108) 
stabilan alakult. 

A közös vállalkozások teljesítették a személyzettel szembeni gondossági 
kötelezettségüket… 

2.45. Hogy a személyzet megfelelő támogatást kapjon a Covid19-világjárvány 
okozta új kihívások legjobb kezeléséhez, a brüsszeli székhelyű közös vállalkozások 
jólléti és rezilienciaképzési programot vezettek be. 2020 októberében a brüsszeli 
székhelyű közös vállalkozások munkatársai részt vettek az „Munkavégzés a Covid-
járvány idején” című képzésen, amelyet a SESAR kezdeményezett és okleveles 
professzionális tréner tartott. A képzés során elkülönített kiscsoportos foglalkozások is 
voltak, amelyeken a résztvevők eszmecserét folytathattak munkakörülményeikről. 

2.46. A Covid19-világjárvány idején a közös vállalkozások vezetői rendszeres online 
értekezleteket szerveztek a munkatársak támogatása és tájékoztatása érdekében, ahol 
a részt vevő munkatársak is tehettek fel kérdéseket. Az online megbeszélések 
gyakorisága közös vállalkozásonként, illetve a világjárvány aktuális intenzitásától 
függően heti és havi egy alkalom között változott. Az alábbi 2.3. háttérmagyarázatban 
bemutatunk néhány példát az ebben az időszakban a közös vállalkozások által a 
személyzet támogatására hozott gyakori intézkedésekre.  
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2.3. háttérmagyarázat 

A személyzet jóllétét és rezilienciáját támogató intézkedések 

  
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

2.47. 2020 áprilisa és novembere között öt közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, 
ECSEL, BBI) felmérést végzett a munkatársak körében, hogy visszajelzést kapjanak a 
személyzettől a Covid19-világjárvány során kialakult munkakörülményekről. 
A felmérések túlnyomórészt két aspektusra koncentráltak: a munkavégzéssel 
kapcsolatos körülményekre, mint például az informatikai eszközök és a vezetőség által 
nyújtott támogatás rendelkezésre állása és működőképessége, valamint a kijárási 
korlátozás személyes tapasztalataira (pl. a munkatársakkal való kapcsolattartás szintje, 
a munkateher változásából fakadó stressz szintje stb.). A felmérés eredményei azt 
mutatták, hogy a közös vállalkozások munkatársainak többsége elégedett volt a 
vezetés minőségével és a vezetőség által nyújtott támogatással, és nem tapasztalt 
komolyabb informatikai problémákat, miközben az üzletmenet-folytonosság 
eredményességét magas szintűnek értékelte. 

Rendszeres 
kommunikáció és 
üzenetküldés, ideértve a 
munkatársakkal 
folytatott rendszeres 
online megbeszéléseket

„Érvényesülés a Covid-járvány 
idején” című 
rezilienciaképzés
valamennyi közös vállalkozás 
számára a munkafeltételekkel 
kapcsolatos eszmecsere 
céljából 

Az informatikai 
környezetet gyorsan 
kiigazították, hogy 
biztosítani tudja a virtuális 
technológiák használatát 
és a távmunka 
lehetőségét

Biztonságos 
munkaállomás 
biztosítása szükség 
esetén védőeszközök 
(arcmaszk, 
kézfertőtlenítő-adagoló) 
rendelkezésre 
bocsátásával, az iroda 
tisztításával, a közösségi 
távolságtartásra 
vonatkozó 
tájékoztatással és egyéb 
óvintézkedésekkel

Egészségvédelmi program 
keretében pszichológiai és 
fizikai jóllétet szolgáló 
webináriumok, meditációs 
gyakorlatok, tudatos 
jelenlétre (mindfulness) 
irányuló foglalkozások, 
egyéni tanácsadás stb. 
nyújtása 

Külön ötletbörze az 
esetlegesen felmerülő 
újabb Covid19-
kockázatok azonosítása 
céljából a teljes 
személyzet jelenlétével és 
részvételével

Online közösségi 
összejövetelek pl. 
„csetrulett” (csevegés 
véletlenszerűen 
kiválasztott partnerrel)

Több személyzeti 
felmérés a vezetésnek a 
Covid-helyzet alatt folyó 
munkavégzésről való 
tájékoztatása céljából

Irodai berendezésekhez 
nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás a megfelelő 
otthoni iroda 
kialakításához
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2.48. Bár a legtöbben úgy ítélték meg, hogy jól kezelik a helyzetet, néhányan 
negatív tapasztalatokról számoltak be a távmunkát illetően, különösen a folyamatos 
rendelkezésre állási kényszer érzéséről, a munka és a magánélet közötti megfelelő 
egyensúly megőrzésével kapcsolatos nehézségekről, valamint a gyermekgondozással 
és az otthoni oktatással kapcsolatos problémákról. 

…ami hozzájárult a válság alatti stabil személyzeti helyzethez 

2.49. A Covid19-világjárvány nem gyakorolt mérhető hatást sem a személyzet 
létszámára, sem a közös vállalkozások betöltendő álláshelyeinek arányára. A brüsszeli 
székhelyű közös vállalkozások esetében a személyzet létszáma 2020-ban kismértékben, 
1,3%-kal tovább nőtt, ami hasonló a korábbi évek tendenciáihoz (2019: +2,2%; 2018: 
+2,2%). Az F4E esetében a személyzet létszáma 2020-ban kismértékben, 0,9%-kal 
tovább csökkent, ami ugyancsak hasonló a korábbi évek tendenciáihoz (2019: -0,7%; 
2018: -1,6%). A közös vállalkozások betöltetlen álláshelyeinek aránya ugyanezt a 
tendenciát követte: enyhe növekedést mutatott a brüsszeli székhelyű közös 
vállalkozások és csökkenést az F4E esetében. 

2.50. A brüsszeli székhelyű közös vállalkozások jelenleg az irodába való fokozatos 
visszatérésre irányuló bizottsági cselekvési terv szerint járnak el. A terv (lásd: 
2.4. háttérmagyarázat) a kockázatcsökkentő intézkedések enyhítésének, például a 
személyzet irodába való fokozatos visszatérésének menetét tartalmazza. A fokozatos 
megközelítés lehetővé teszi a világjárvány alakulásától függő ellenőrzött szigorítás vagy 
enyhítés végrehajtását. A szigorító, illetve enyhítő intézkedések végrehajtása során 
törekednek a nemzeti és regionális egészségügyi hatóságok ajánlásainak és 
utasításainak, valamint az Európai Bizottság kockázatértékeléseinek és 
iránymutatásainak követésére. 
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2.4. háttérmagyarázat 

Az irodába való visszatérés szakaszai 

  
Forrás: Az irodába való fokozatos visszatérésre irányuló bizottsági cselekvési terv. 

A közös vállalkozások a Covid19-világjárvány ellenére is folytatták a 
támogatások odaítélését… 

2.51. A kihívásokkal teli helyzet ellenére a H2020 közös vállalkozásainak támogatási 
megállapodásokra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásai 889,2 millió eurós 
összegükkel stabil szinten maradtak 2020-ban (2019: 855,6 millió euró). Az F4E 
esetében az operatív közbeszerzési tevékenységek ütemét hasonló szinten tartották és 
az operatív szerződések költségvetési kötelezettségvállalásai a 2019. évi 670,5 millió 
euróról 2020-ban 826,1 millió euróra nőttek. 

0. SZAKASZ
Általános szabály: 
távmunka

1. SZAKASZ
A kijárási korlátozások 
első óvatos feloldása

2. SZAKASZ
A kijárási korlátozások
fokozatos feloldása

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

Munkarend:

Szabály: Távmunka

Speciális feltételek:

kritikus/alapvető 
munkatársak, akik 
feladataikat nem 
láthatják el távmunka 
keretében. Heti 
váltásban dolgoznak a 
munkahelyi irodában és 
otthonról 
távmunkában. Az a 
kritikus/alapvető 
munkatárs, aki krónikus 
egészségügyi 
problémával (vagy 
kiszolgáltatott 
helyzetben lévő 
személlyel egy 
háztartásban) él, 
mentesül a munkahelyi 
irodai munkavégzés 
alól.

Szabály: Távmunka, 
mellette korlátozott, 
körültekintő és 
önkéntes visszatérés a 
munkahelyi irodai 
munkavégzéshez heti 
váltásban.

A 0. szakasz szerinti 
munkavégzés mellett 
részlegenként kisszámú 
munkatárs (legfeljebb 
10–20%) önkéntes 
alapon, heti váltásban, 
a fizikai távolságtartás 
és egyéb 
óvintézkedések 
betartásával 
visszatérhet a 
munkahelyi irodában 
történő 
munkavégzéshez. A 
távmunka továbbra is a 
munkavégzés alapvető 
módja, különösen a 
kockázatokat növelő 
feltételek megléte 
esetén.

Szabály: Teljes 
műszakban végzett 
munka, amely mellett 
rugalmas lehetőség
nyílik távmunkára is. A 
távmunka csak 
bizonyos személyzeti 
kategóriák számára 
marad a munkavégzés 
alapvető módja.

A teljes személyzet két 
csoportra oszlik, 
amelyek heti váltásban 
végzik munkájukat. 
Alapesetben az 1. 
szakaszban bevezetett 
műszakrendszer 
vonatkozik a teljes 
személyi állományra. 
Emellett többféle 
távmunka-lehetőség is 
rendelkezésre áll.

Szabály: A munkahelyi 
irodában folyó 
munkavégzés az 
alapértelmezett. A 
válság során szerzett 
tapasztalatok alapján új 
általános 
távmunkaszabályok
kidolgozására kerül sor. 
Ehhez még ki kell 
építeni a szükséges 
informatikai kapacitást.

Speciális feltételek:

A Covid19-betegség 
kockázatát növelő 
feltételek megléte 
esetén speciális 
távmunkarend 
engedélyezhető.
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2.52. Az IMI nagymértékben segítette a Covid19-világjárványra adott közös európai 
válaszintézkedéseket, amelyeket a Bizottság koordinált. A Közös Vállalkozás 2020. évi 
költségvetéséből 45 millió eurót átcsoportosított egy 2020 márciusában közzétett 
gyorsított pályázati felhívás céljára, amely a koronavírus-fertőzés elleni küzdelmet 
szolgáló terápiás és diagnosztikai módszerek fejlesztésére fókuszált. A Bizottság a 
pályázati felhívás összegét H2020 pénzeszközökkel kiegészítve 72 millió euróra növelte. 
Több mint 140 beérkezett pályázat távértékelését folytatták le rekordidő alatt, miután 
jelentős módosításokat hajtottak végre a Közös Vállalkozás szokásos pályázatértékelési 
eljárásán. Nyolc (három kezelési, öt diagnosztikai), összesen több mint 115 millió eurót 
mozgósító projektet választottak ki támogatási megállapodásra, ezek végrehajtása 
2020 nyara előtt megkezdődött. 

2.53. A H2020 tevékenységeit végrehajtó közös vállalkozások esetében a 
támogatás nyújtásáig átlagosan eltelt idő (TTG) – vagyis a pályázatok benyújtási 
határideje és a támogatási megállapodások aláírása közötti időtartam – stabilan alakult 
és átlagosan 220 nap volt (2019: 221 nap)16. Ez jóval alatta maradt a H2020 
programban való részvételre vonatkozó szabályokban meghatározott legfeljebb nyolc 
hónapos, azaz körülbelül 240 napos időtartamnak17 (lásd: 2.5. ábra). Ez a teljesítmény 
főként a közös vállalkozások arra irányuló komoly erőfeszítéseinek köszönhető, hogy 
időben bevezessék a pályázatok külső szakértők általi távértékeléséhez szükséges 
megfelelő eljárásokat. 

                                                    
16 Ez az adat magában foglalja a H2020 közös vállalkozások által az n-1. évben közzétett összes 

olyan pályázati felhívást, amelyek esetében a kapcsolódó támogatási megállapodást az n. 
évben írták alá. 

17 A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) 20. cikke. 
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2.5. ábra. A támogatás odaítéléséig átlagosan eltelt napok száma 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

… és a kifizetések folyósítását a kedvezményezetteknek 

2.54. 2020-ban a H2020 közös vállalkozások és az F4E az operatív 
tevékenységeikhez kapcsolódó kifizetéseket az elmúlt négy év dinamikáját követő 
szinten tartották (lásd: 2.6. ábra). A H2020 közös vállalkozások esetében az operatív 
tevékenységekhez kapcsolódó összes kifizetés csak kis mértékben, 847,1 millió euróról 
(2019) 827,8 millió euróra (2020) csökkent. Az F4E esetében a szerződésekhez 
kapcsolódó operatív kifizetések 681,3 millió euróról (2019) 741,1 millió euróra (2020) 
nőttek. 

200

220

240

2017 2018 2019 2020
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2.6. ábra. A közös vállalkozások operatív kifizetései (ezer euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

2.55. A belsőkontroll-folyamatok fenntartása – különösen a támogatások időközi 
és záró operatív kifizetései, valamint az összetett szerződéses kifizetések tekintetében 
– kihívást jelent a távmunka-feltételek mellett, ennek ellenére a késedelmes 
kifizetések aránya a 2019. évi átlagos 8%-ról 2020-ban átlagosan 6%-ra csökkent (lásd: 
2.7. ábra). 
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2.7. ábra. A késedelmes kifizetések csökkenése az évente jóváhagyott 
kifizetési műveletek teljes számának %-ában kifejezve (az összes közös 
vállalkozás átlaga) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján. 

Egyes közös vállalkozások a H2020-tevékenységeiket illetően a Covid19-
világjárvány miatti általános késésről számoltak be 

2.56. Az ECSEL arról számolt be, hogy néhány kedvezményezett nehézségekkel 
küzdött projektdemonstrációja véglegesítésében és a végrehajtási időszak 
meghosszabbítását kérelmezte. A projektek ellenőrzése és felülvizsgálata is 
ugyanezekbe a Covid19-világjárvány okozta korlátokba ütközött. 

2.57. Becslése szerint az S2R a több európai helyszínen folyó, együttműködést 
szükségessé tevő projektjei kapcsán 2–6 hónapos általános késést halmozott fel. Ezen 
projektek esetében a késedelmet az utazási korlátozások vagy a pandémiából 
következő egyéb korlátozások okozták. Emellett az eredetileg tervezett helyszíni 
validálásokra sem nyílt lehetőség a Covid19-járványból eredő korlátozások miatt. 

2.58. A Tiszta Égbolt a H2020 programja végrehajtásában körülbelül 4–6 hónapos 
késedelmet prognosztizált. A Covid19-világjárványból fakadóan kevesebb 
partnertámogatási megállapodás (GAP) született és a 2018–2019-es támogatási 
megállapodások végrehajtása is elmaradt a várttól. Ez utóbbi a túlfizetett 
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előfinanszírozás jelentős mértékű visszafizettetéséhez vezetett 2020-ban. Ez 
megnövelte a 2020-ban rendelkezésre álló operatív kifizetési költségvetést (címzett 
bevételek), ami viszont kedvezőtlen hatást fejtett ki a közös vállalkozások operatív 
kifizetési költségvetésének felhasználási arányára. 

2.59. A SESAR a Covid19-világjárvány által a légi közlekedési ágazati tagjaira 
gyakorolt súlyos hatásra egy sor költségvetési intézkedéssel (pl. a támogatási 
megállapodások előfinanszírozási arányának növelése és a Közös Vállalkozás igazgatási 
költségeihez való pénzbeli hozzájárulás elhalasztása) reagált azzal a céllal, hogy 
azonnali hatállyal javítsa a rendelkezésükre álló készpénz-beáramlást. 

2.60. Egyes közös vállalkozások (CS, IMI, FCH, EuroHPC) esetében a Covid19-
világjárványnak az informatika, a kommunikáció, a kiküldetések, az ülések, a 
rendezvények és az egyéb szolgáltatások tervezett költségeire gyakorolt hatása 2020-
ban jelentős mértékben csökkentette (a teljes rendelkezésre álló kifizetési költségvetés 
mintegy 2–3%-át kitevő) igazgatási kifizetési költségvetés felhasználási arányát. 

Az F4E ITER-projekthez kapcsolódó tevékenységei késedelmet 
szenvedtek 

2.61. Az F4E arról számolt be, hogy számos beszállítóját érintette a Covid19-
világjárvány és az ahhoz kapcsolódó korlátozások. A Közös Vállalkozás becslése szerint 
2020 végéig a világjárvány néhány teljesítés esetében akár négy hónapos késedelmet is 
okozott, aminek következtében az F4E ITER-projekttel kapcsolatos teljesítési 
kötelezettségeinek költségei 47 millió euróval emelkedtek (2008-as értéken). 

2.62. A Bizottság 2020 októberében online felmérést végzett annak megértése 
érdekében, hogy a Covid19-világjárvány milyen következményekkel jár az ITER-
projektben részt vevő vállalatokra nézve, és hogy az ITER-ben való részvételük milyen 
mértékben segítette őket a fellendülés felé vezető úton. 

2.63. Amint azt a 2.5. háttérmagyarázat ismerteti, az ITER-projektben való 
részvétel (a személyzet és az árbevétel tekintetében is) kimutatható hatást gyakorolt a 
felmérésben részt vevő vállalatokra. A válaszadók kétharmada esetében a pandémia 
kedvezőtlen hatással volt, például késedelmet okozott (70%), vagy csökkentette a 
keresletet, ami negatív pénzügyi következményekkel járt (50%). Másfelől a válaszadók 
31%-a egyetértett azzal, hogy az ITER-projektben való részvételük ellenállóbbá tette 
vállalatukat a válság következményeivel szemben. 
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2.5. háttérmagyarázat 

A Covid19-válság hatása az ITER-projektben részt vevő vállalatok 
jelenlegi tevékenységeire 

Forrás: Az ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies involved in the project 
című uniós felmérésről szóló jelentés, 2020. december. 

A közös vállalkozások hasznosítják az előző évek ellenőrzési 
megállapításait 

2.64. A különálló éves jelentéseinkben a korábbi években tett észrevételeink
nyomán a közös vállalkozások a legtöbb esetben korrekciós intézkedéseket hajtottak 
végre, ennek részletei a 3. fejezetben foglalt véleményeinkhez csatolt mellékletben 
találhatóak. 

2.65. A 2.8. ábra tanúsága szerint arra a 19 észrevételre nézve, amelyekkel 2019
végéig nem foglalkoztak, 2020-ban korrekciós intézkedésekre került sor, így 2020 
végén 16 észrevétel (84%) esetében lezárult a válaszintézkedés, és három olyan 
észrevétel (16%) maradt, amely még folyamatban volt, illetve amellyel még nem 
foglalkoztak18. 

18 Megjegyzés: A SESAR, a CS, az IMI, az FCH, az ECSEL és az S2R esetében a közös 
vállalkozások által a 2020. évi ellenőrzés során tett korrekciós intézkedések miatt a korábbi 
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2.8. ábra. Hogyan hasznosították a közös vállalkozások a korábbi évek 
észrevételeit? 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

évek valamennyi észrevétele lezárult. Az EuroHPC esetében 2020-ban került sor az első 
ellenőrzésre. 
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Ellenőrzési eredmények a közös 
vállalkozásokhoz kapcsolódó egyéb, 
nemrégiben megjelent számvevőszéki 
kiadványokból 
2.66. A közös vállalkozások éves beszámolóihoz kapcsolódó éves ellenőrzési 
jelentés mellett 2020 folyamán kiadtunk olyan ellenőrzési különjelentéseket és 
áttekintéseket is, amelyek érintették a közös vállalkozásokat (lásd: 2.9. ábra). 
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2.9. ábra. Ellenőrzési eredmények a közös vállalkozásokra, illetve a kutatásra irányuló, nemrégiben megjelent egyéb 
számvevőszéki kiadványokból 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A Számvevőszék 1/2021. sz. áttekintése:
Az Unió kezdeti szerepvállalása a COVID-19 járvánnyal 
kapcsolatos közegészségügyi válaszintézkedésekben

A Számvevőszék 19/2020. sz. különjelentése:
Az európai ipar digitalizálása: nagyratörő kezdeményezés, 
amely az Unió, a kormányok és a vállalkozások folyamatos 
szerepvállalása nélkül nem juthat sikerre

A Számvevőszék 2/2020. sz. különjelentése: 
A kkv-támogató eszköz a gyakorlatban: eredményes és 
innovatív program, amely problémákkal küzd

Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én 
pandémiának (világjárványnak) minősítette a Covid19-járványt. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés kizárólag támogató 
és koordinációs szerepkörrel bízza meg az Uniót a 
közegészségügy terén, amely elsősorban tagállami hatáskörbe 
tartozik.

Áttekintettük a pandémia kapcsán 2010. január 3. és június 30. 
között tett kezdeti uniós válaszlépéseket, aminek során a 
következőkre összpontosítottunk: a határokon átterjedő 
egészségügyi veszélyek kezelésére irányuló uniós keret 
alkalmazása; az orvostechnikai felszerelések és egyéni 
védőeszközök beszerzésének támogatása érdekében hozott 
uniós kiegészítő intézkedések; a Covid19-tesztek és -vakcinák 
fejlesztéséhez nyújtott uniós támogatás.

A Bizottság ösztönözte a tagállamok közötti információcserét és 
támogatást nyújtott a Covid19-járvánnyal kapcsolatos kutatáshoz 
és előzetes védőoltás-beszerzési megállapodásokhoz. Az 
Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezés (IMI) 
közzétett továbbá egy koronavírus-kezelésre és -tesztelésre 
vonatkozó pályázati felhívást. 

Kiemeltünk a Covid19-járvány kapcsán tett tagállami 
válaszlépésekhez nyújtott támogatás során az Unió előtt álló 
néhány kihívást, mint például a határokon átterjedő 
egészségügyi veszélyekre vonatkozó megfelelő keret létrehozása, 
a válság esetén szükséges készletek beszerzésének 
megkönnyítése, valamint az oltóanyagok kifejlesztésének 
támogatása.

Sok uniós vállalkozás számára létfontosságú, hogy a 
versenyképesség megőrzése érdekében elinduljanak a digitális 
átalakulás útján, mégsem használják ki teljes mértékben a fejlett 
technológiák innovációs lehetőségeit. 
Ebben az összefüggésben a Bizottság 2016-ban elindította az 
európai ipar digitalizálására (DEI) irányuló kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy megerősítse az Unió versenyképességét a 
digitális technológiák terén. 

Megvizsgáltuk, hogy az Unió mennyire eredményesen támogatta 
az ipar digitalizálására irányuló nemzeti stratégiákat és a digitális 
innovációs központokat, illetve hogy a Bizottság és a tagállamok 
eredményesen hajtották-e végre a DEI-stratégiát.

Megállapítottuk, hogy a Bizottság DEI-stratégiája megalapozott, 
és azt a tagállamok is támogatják, azonban hiányoznak belőle az 
elérni kívánt végeredményekre, eredménymutatókra és 
célértékekre vonatkozó információk. Ez tovább nehezíti azt, hogy 
a Bizottság és tagállamok javítsák tevékenységeik célzottságát és 
azok a lehető legnagyobb hatást érjék el, valamint a tagállamokat 
nem ösztönözték arra, hogy esb-finanszírozást rendeljenek a 
kezdeményezéshez.

Azt javasoljuk a Bizottságnak, hogy a tagállamokkal 
együttműködve nyújtson támogatást a tagállamoknak 
finanszírozási hiányuk meghatározásához és nyomon követésük 
javításához, illetve tegyen további lépéseket a megfelelő szintű 
széles sávú hálózati összekapcsoltság megvalósításáért.

A kkv-eszközt a Horizont 2020 program keretében hozták létre, 
hogy támogassa az innovációt a kis- és középvállalkozásokban 
(kkv). Az eszköz célja a kkv-k potenciáljának fejlesztése és 
kiaknázása azáltal, hogy megszünteti a nagy kockázatú 
projekteknek a korai szakaszban tapasztalható finanszírozási 
hiányát és fokozza a kutatási eredmények magánszektor általi 
kereskedelmi hasznosítását. Az eszköz az Unióban és a 16 társult 
országban működő innovatív kkv-kra irányul. A 2014–2020-as 
időszakra szóló 3 milliárd eurós teljes költségvetésből az eszköz 
nagy potenciállal rendelkező vállalkozásoknak nyújt támogatást.

Megvizsgáltuk, hogy az eszköz a kkv-k megfelelő típusára 
irányult-e, kellő földrajzi lefedettséget sikerült-e elérnie, a 
kiválasztási eljárás eredményes volt-e, illetve hogy a Bizottság 
megfelelően nyomon követte-e az eszközt.

Megállapításunk szerint az eszköz eredményesen segíti a kkv-kat 
innovációs projektjeik kidolgozásában, ám feltártuk annak 
kockázatát, hogy az eszköz olyan kkv-kat támogat, amelyek 
finanszírozása piaci alapon is folyhatna; az egyes országoknak az 
eszközben való részvétele terén markáns különbségek 
mutatkoznak; a sikertelen pályázatok újbóli benyújtása sokat és 
egyre többet von el az igazgatásra és értékelésre fordítható 
erőforrásokból, míg többletértéket nem teremt.

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).
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A közös vállalkozások válasza a 
2. fejezetre 

2.9., 0., 2.30., 2.31., 2.32. és 2.58. 

A közös vállalkozások tudomásul veszik ezeket az észrevételeket. Tisztában vagyunk vele, 
hogy ezek az észrevételek az egyes közös vállalkozásokra vonatkoznak, és nem vetnek fel 
átfogó kérdéseket. Továbbra is óvatosak maradunk, és figyelembe vesszük a levont 
tanulságokat. 

2.18. 

A közös vállalkozások véleménye szerint nem áll fenn ilyen kockázat, mivel a közös 
vállalkozások kifejezetten a kiegészítő tevékenységekhez nyújtott természetbeni 
hozzájárulásokhoz (IKAA) hoztak létre validálási eljárást, amely magában foglalja a kiegészítő 
tevékenységek egyes közös vállalkozások célkitűzéseihez való hozzájárulásának biztosítását, 
valamint a bejelentett értékek független ellenőrök általi, a közös vállalkozások 
szabályzatával összhangban történő tanúsítását. 

2.34. 

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI Közös Vállalkozás) és a Kiváló Európai 
Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés (ECSEL közös 
vállalkozás) úgy véli, hogy az e-közbeszerzési megoldás teljes körű végrehajtása a nagy 
értékű közbeszerzési eljárások rendkívül alacsony száma és a konkrét jogi követelmények 
miatt nem indokolható. Mindkét közös vállalkozás az alkalmazás újbóli megfontolását 
tervezi, amennyiben azt a jövőbeli feltételek indokolják. 
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3. fejezet  

Az Európai Unió közös vállalkozásaira vonatkozó 

megbízhatósági nyilatkozatok 
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3.1. A megbízhatósági nyilatkozatokat 
alátámasztó információk 

A vélemények alapja 

3.1.1. Ellenőrzésünket az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai (ISA) és etikai 
kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott 
nemzetközi standardjai (ISSAI) szerint végeztük. A standardok alkalmazásában a 
Számvevőszék felelősségét a jelentésünknek az ellenőr felelősségével foglalkozó része 
fejti ki részletesebben. A hivatalos könyvvizsgálók – a Nemzetközi Számviteli Etikai 
Standard Testület (IESBA) által kiadott – etikai kódexének és az ellenőrzési munkánkra 
vonatkozó etikai előírásoknak megfelelően munkánkat függetlenül végezzük, és az 
ezen előírásokkal, valamint az IESBA etikai kódexszel összefüggő egyéb etikai 
felelősségünknek is eleget teszünk. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték elégséges és megfelelő alapot nyújt véleményünk 
kialakításához. 

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége 

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

3.1.3. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy 
az adott közös vállalkozás képes-e tevékenységének folytatására, adott esetben a 
tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint az, hogy a beszámolót a 
tevékenység folytatásának feltételezésével készítse el, kivéve, ha a vezetőségnek 
szándékában áll megszüntetni a közös vállalkozást vagy beszüntetni a működését, vagy 
amikor nem áll előtte ezen kívül más reális lehetőség. 
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3.1.4. A közös vállalkozások pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete az 
irányítással megbízott személyek felelőssége. 

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

3.1.5. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a közös 
vállalkozások éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat, és hogy az azok 
alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy 
ellenőrzésünk alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a beszámolók megbízhatóságára, valamint az azok 
alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az 
észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés mindig kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát 
vagy lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor 
tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy 
együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági 
döntéseit. 

3.1.6. A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól, az egyéb partnerektől, illetve 
a részt vevő országoktól kapott hozzájárulásokat, valamint értékeljük a közös 
vállalkozásoknak a más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkeznek 
ilyenekkel. 

3.1.7. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a 
kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési 
kategóriára kiterjed (az eszközök beszerzését szolgáló kifizetésekre is), és az 
előlegfizetésektől eltekintve azon a ponton történik, ahol a kifizetést teljesítik. Az 
előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a 
pénzeszközök helyes felhasználásáról, és valamely közös vállalkozás az előlegfizetés 
elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást. 

3.1.8. Az ISA és ISSAI szabványoknak megfelelően szakmai megítélésünk szerint és 
szakmai szkepticizmussal járunk el az ellenőrzés egésze során. Továbbá: 

— Azonosítjuk és elemezzük annak kockázatát, hogy milyen valószínűséggel 
fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, 
illetve az Európai Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a 
mögöttes tranzakciókban, az említett kockázatokra reagáló ellenőrzési eljárásokat 
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tervezünk és végzünk el, továbbá olyan ellenőrzési bizonyítékokat szerzünk, 
amelyek elégséges és megfelelő alapot nyújtanak véleményünk kialakításához. 
Annak a kockázata, hogy egy csalásból eredő lényeges hibára vagy lényeges meg 
nem felelésre nem derül fény, nagyobb annak a kockázatánál, hogy egy hibából 
eredő lényeges hibára vagy lényeges meg nem felelésre nem derül fény, mivel a 
csalás magában foglalhatja az összejátszást, a hamisítást, a szándékos mulasztást, 
a hamis nyilatkozattételt, illetve a belső kontrollok megkerülését. 

— Megismerjük az ellenőrzés szempontjából releváns belső kontrollokat: ezzel 
célunk a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem 
pedig a belső kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása. 

— Felmérjük, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e és a vezetőség 
számviteli becslései, illetve az általa közölt adatok észszerűek-e. 

— Megállapítjuk, hogy megfelelő-e a vezetőség részéről a tevékenység folytatásának 
feltételezése, valamint hogy a szerzett bizonyítékok alapján fennáll-e olyan 
lényeges bizonytalanság egyes eseményekkel vagy körülményekkel kapcsolatban, 
amely súlyos kétségeket ébreszthet azt illetően, hogy a közös vállalkozás képes-e 
tevékenységének folytatására. Ha lényeges bizonytalanság fennállását állapítjuk 
meg, akkor ellenőri jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a beszámolóban 
szereplő, ezzel kapcsolatosan közölt adatokra, vagy amennyiben a közölt adatok 
nem megfelelőek, módosítanunk kell véleményünket. Következtetéseink az 
ellenőri jelentésünk elkészültének napjáig szerzett ellenőrzési bizonyítékokon 
alapulnak. A jövőben bekövetkező események, illetve körülmények 
következtében azonban a szervezet felhagyhat tevékenysége folytatásával. 

— Értékeljük a beszámoló általános bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve 
a közölt adatokat is, valamint azt, hogy a beszámoló híven mutatja-e be az 
alapjául szolgáló tranzakciókat és eseményeket. 

— Ahhoz, hogy véleményt alakítsunk ki a beszámolóról és az alapjául szolgáló 
tranzakciókról, elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot szerzünk a közös 
vállalkozások pénzügyi információi tekintetében. Az ellenőrzés irányításáért, 
felügyeletéért és elvégzéséért a Számvevőszék vállalja a felelősséget. 
A Számvevőszék ellenőri véleményéért kizárólag a Számvevőszék felel. 
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— Az Unió költségvetési rendelete19 70. cikkének (6) bekezdésében előírtak szerint 
figyelembe vettük a független külső ellenőr által a közös vállalkozások 
beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet. 

3.1.9. A vezetőséggel közöljük többek között az ellenőrzés tervezett hatókörét, 
ütemezését és a jelentősebb ellenőrzési megállapításokat, beleértve az ellenőrzésünk 
során a belső kontrollrendszerben megállapított jelentős hiányosságokat is. 

3.1.10. Meghatározzuk, hogy a közös vállalkozásokkal általunk tárgyalt témák 
közül melyek voltak a tárgyidőszak beszámolójának ellenőrzése során a legnagyobb 
jelentőségűek, amelyek ezért fontosabb ellenőrzési témáknak minősülnek. Ezek a 
témák ellenőri jelentésünkben bemutatásra kerülnek, kivéve, ha törvény vagy rendelet 
kizárja azok nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka esetben – úgy döntünk, 
hogy eltekintünk egy adott téma jelentésünkben való közzétételétől, mert észszerűen 
arra lehet számítani, hogy ennek negatív hatásai meghaladnák a közlésből származó 
közérdekű hasznot. 

                                                    
19 Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046/EU, Euratom rendelete (HL L 193., 2018.7.30., 

1. o.). 
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közös vállalkozások 
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3.2. Az „Egységes európai égbolt” 
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás 
(SESAR) Megvalósítását Célzó Közös 
Vállalkozás 

Bevezetés 

3.2.1. Az „Egységes európai égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás (SESAR) 
Megvalósítását Célzó Közös Vállalkozás, amelynek székhelye Brüsszelben van, 2007 
februárjában jött létre nyolcéves időtartamra20 (SESAR 1). 2014 júniusában a Tanács 
módosította az alapító rendeletet és 2024. december 31-ig meghosszabbította a Közös 
Vállalkozás működésének időtartamát21 (SESAR 2020). 

3.2.2. A Közös Vállalkozás a korszerűsített európai légiforgalom-irányítás (ATM) 
fejlesztésére létrehozott köz-magán társulás. Alapító tagjai az Európai Bizottság (DG 
MOVE) által képviselt Európai Unió (EU), valamint az Európai Szervezet a Légi 
Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol)22. A részvételi szándék kifejezésére vonatkozó, 
2015. évi felhívás eredményeképpen a Közös Vállalkozásnak jelenleg tizenkilenc tagja 
van a repülési ágazat magán- és állami vállalatai közül. A tagok között találhatók 

                                                    
20 Az 1361/2008/EK rendelettel (HL L 352., 2008.12.31., 12. o.) módosított, az új generációs 

európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös 
vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 64., 
2007.3.2., 1. o.).  

21 A Tanács 2014. június 16-i 721/2014/EU rendelete az új generációs európai légiforgalmi 
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 
219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2014.7.1., 1. o.). 

22 Az Eurocontrol egy 41 tagállam tulajdonában lévő nemzetközi szervezet. Az Unió az 
egységes európai égbolt irányításának bizonyos részeivel az Eurocontrolt bízta meg, amely 
így az európai légiforgalmi irányítás koordinálása és tervezése terén a központi szervezetté 
vált. Maga az Unió is az Eurocontrol egyik aláíró szervezete és az uniós tagállamok az 
Eurocontrol tagjai. 
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repülőgépgyártók, földi és fedélzeti berendezéseket gyártó vállalatok, illetve 
léginavigációs és repülőtéri szolgáltatók. 

3.2.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.2.1. táblázat 
tartalmazza23. 

3.2.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 119,5 125,7 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 151,3 119,6 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió 
euró) (1) 179,2 183,3 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 163,2 161,0 

Összlétszám december 31-én (2) 38 40 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös 
Vállalkozás által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett 
bevételeket és a következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és 
a kirendelt nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.2.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                    
23 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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3.2.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.2.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból24 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből25 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.2.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 

                                                    
24 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. 

25 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.2.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.2.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.2.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a hetedik keretprogram költségvetésének 
végrehajtásáról 

3.2.11. A SESAR 1 programot 2016-ban hivatalosan lezárták, és 2020-ban a 
kedvezményezettek megkapták a hetedik keretprogram projektjeire kapott túlfizetett 
készpénzbeli hozzájárulásaik utolsó korrekciós visszatérítéseit is. 

3.2.12. A 3.2.2. táblázat áttekintést nyújt a SESAR 1 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 
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3.2.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a SESAR 1 költségvetéséhez 
(millió euró) 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

Észrevétel a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.2.13. A 3.2.3. táblázat áttekintést nyújt a SESAR 2020 tagjai által 2020 végéig
befizetett hozzájárulásokról. 

3.2.3. táblázat. A tagok hozzájárulása a SESAR 2020 költségvetéséhez 
(millió euró) 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.2.14. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 87,1%, a 
kifizetési előirányzatoké pedig 81,9% volt. 

3.2.15. 2020 januárjában a Közös Vállalkozás a Mobilitáspolitikai és Közlekedési
Főigazgatóságtól további hatmillió euró összegű támogatást kapott az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) a „U-space” hatáskör-átruházási megállapodás 
értelmében (második és utolsó részlet). A Közös Vállalkozás azonban a kapott CEF-
forrásokat nem építette be költségvetés-módosítás útján a 2020. évi költségvetésbe, és 
a 3700. költségvetési tétel tényleges igényeinek tervezésekor sem vette figyelembe 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG MOVE) 700,0 n.a. 700,0 610,2 0,0 0,0 n.a. 610,2
Eurocontrol 700,0 n.a. 700,0 133,0 422,9 0,0 n.a. 555,9
Magánszektorbeli 
tagok 584,3 n.a. 584,3 23,7 512,6 0,0 n.a. 536,3

Összesen 1 984,3 n.a. 1 984,3 766,9 935,5 0,0 n.a. 1 702,4

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG MOVE) 585,0 n.a. 585,0 441,6 0,0 0,0 n.a. 441,6
Eurocontrol 500,0 n.a. 500,0 14,9 186,3 51,4 n.a. 252,6
Magánszektorbeli 
tagok 500,0 n.a. 500,0 6,6 150,5 41,8 n.a. 198,9

Összesen 1 585,0 n.a. 1 585,0 463,1 336,8 93,2 n.a. 893,1

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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azokat. Következésképpen a 3700. költségvetési tétel 36,8 millió eurót kitevő végleges 
rendelkezésre álló kifizetési előirányzataiból a Közös Vállalkozás csak 21,2 millió eurót 
(azaz 58%-ot) használt fel 2020 végéig. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.2.16. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2020-ban végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.2.17. A Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos kifizetések esetében az utólagos 
ellenőrzések elvégzése a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálatának (CAS) feladata. Az 
utólagos ellenőrzések 2020 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös 
Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 3,46% reprezentatív hibaarányról és 
1,00% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)26. A 
Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában27 úgy ítélte meg, hogy „a 
Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás esetében – figyelemmel 
az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok bonyolultságának mérséklése 
érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a kutatási projektek költségeinek 
megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra – reális célkitűzés, hogy az éves 
hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél, hogy a többéves program lezárását 
követően az összes audit, valamint kiigazítási és visszakövetelési intézkedés pénzügyi 
hatásainak figyelembevételével adódó maradó hiba a lehető legjobban megközelítse a 
2%-ot.” 

                                                    
26 A SESAR Közös Vállalkozás 2020. évi konszolidált éves tevékenységi jelentésének 2.7.4. 

pontja. 

27 COM(2011) 809 végleges. 
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3.2.18. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán 
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat28. Ezek a részletes ellenőrzések nem tártak fel jelentendő 
hibákat vagy kontrollhiányosságokat a mintában kedvezményezettként szereplő közös 
vállalkozásoknál. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.2.19. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 

                                                    
28 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 

számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2018 

2018 végén, a SESAR 1 program zárószakaszában a Közös Vállalkozás 
kötelezettségvállalásaiból 61,4 millió euró még nem volt lezárva. Mivel a program 
2016 végével lezárult és 2017 végén teljesítették az utolsó támogatási kifizetést, 
immár biztos, hogy nem használták fel maradéktalanul a Közös Vállalkozás 
számára előirányzott forrásokat. 

n.a. 

2019 

2019 végén a SESAR 1 program készpénzbeli hozzájárulásainak többlete 
30,7 millió eurót tett ki. A Közös Vállalkozás számviteli információi alapján ezt az 
összeget az alábbiak szerint kell visszatéríteni a Közös Vállalkozás egyes tagjainak: 
23,8 millió euró jár a Bizottságnak, 4,8 millió euró az Eurocontrolnak, valamint 
2,1 millió euró az ágazati tagoknak. A korai visszatérítés pragmatikus 
megoldásának hiányában ezeket a Közös Vállalkozásnál maradó pénzeszközöket 
nem fordítják kutatási projektekre, ami ellentétes a gondos pénzgazdálkodás 
elvével. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

A Közös Vállalkozás köteles végrehajtani a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló 
új belsőkontroll-keretrendszerét (ICF). 2019 végére a Közös Vállalkozás a meglévő 
belsőkontroll-rendszer alapján már elvégzett egy hiányelemzést és a legtöbb új 
belsőkontroll-elv és a kapcsolódó jellemzők nagy része tekintetében 
meghatározott mutatókat (ún. „eszközöket”). A legtöbb ilyen mutató azonban 
nem egy kontrolltevékenység eredményességére, csak annak meglétére 
vonatkozott. A Közös Vállalkozásnak még további releváns fő kontrollmutatókat 
kell kidolgoznia, hogy értékelni tudja kontrolltevékenységei eredményességét és 
fel tudja tárni a kontrollhiányosságokat. 

Végrehajtva 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.2.15.  

A SESAR közös vállalkozás egyetért az észrevétellel, de hangsúlyozni kívánja, hogy a 
Számvevőszék által említett címzett bevételeket kizárólag az Európai Bizottság által, a 
MOVE/E3/DA/2017–564/SI2.771 010 hivatkozású (2017.12.13-án aláírt) U-Space 
hatáskör-átruházási megállapodás szerint rábízott kapcsolódó feladatok 
finanszírozására fordították. 

A SESAR közös vállalkozás évente beszámol a U-Space hatáskör-átruházási 
megállapodás végrehajtása érdekében végzett tevékenységekről, a fent említett 
hatáskör-átruházási megállapodás 21.1. cikkének bekezdésében meghatározottak 
szerint. Az éves végrehajtási jelentést megosztják az Európai Bizottsággal és az Európai 
Parlamenttel, és azt külön és specifikus pénzforgalmi táblázatok segítségével pontosan 
nyomon követik. Emellett a SESAR közös vállalkozás összevont éves tevékenységi 
jelentése külön fejezetet szentel a U-Space-tevékenységek végrehajtásának. 
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3.3. Tiszta Égbolt (CS) Közös Vállalkozás 

Bevezetés 

3.3.1. A Repüléstechnikára Irányuló Közös Technológiai Kezdeményezés 
Megvalósítására Irányuló Közös Vállalkozás (Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás), amelynek 
székhelye Brüsszelben van, a hetedik kutatási keretprogram keretében 2007 
decemberében jött létre tízéves időszakra29 (Tiszta Égbolt 1). 2014. május 6-án a 
Tanács 2024. december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének 
időtartamát30 (Tiszta Égbolt 2). 

3.3.2. A Közös Vállalkozás repüléstechnikai kutatási és innovációs köz-magán 
társulás. A Közös Vállalkozás alapító tagjai az új rendelet alapján a Bizottság (DG RTD) 
által képviselt Európai Unió (EU), valamint az integrált technológiademonstrációs 
rendszerek (ITD), innovatív légijármű-demonstrációs platformok (IADP) és 
transzverzális területek (TA) ágazati vezetőiből és társult tagjaiból álló 
magánszektorbeli tagok. Ezenfelül a Közös Vállalkozás nyílt versenypályázaton 
kiválasztandó, kiemelt partneri státuszú ágazati tagokkal is együttműködik31. A Tiszta 
Égbolt 2 alapító rendelete magánszektorbeli tagi státuszt biztosít ezeknek a 
partnereknek. 

                                                    
29 A Tanács 2007. december 20-i 71/2008/EK rendelete a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 

létrehozásáról (HL L 30., 2008.2.4., 1. o.). 

30 A Tanács 2014. május 6-i 558/2014/EU rendelete a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 
létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 77. o.). 

31 2008-ban 16 vezető és 66 társult tag csatlakozott a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás első 
szakaszához (a Tiszta Égbolt 1 programhoz). Az 558/2014/EU tanácsi rendelethez csatolt 
alapokmány 4. cikkének (6) cikke értelmében a Tiszta Égbolt 1 program társult tagjai 
kutatási tevékenységük lezárásáig, de legkésőbb 2017. december 31-éig megtartják 
státuszukat. 2017-ben, a 2016-ban meghirdetett negyedik kiemelt partneri pályázat 
lezárulta után a Közös Vállalkozás lezárta a tagok kiválasztására és beiktatására irányuló 
eljárást, amely nyomán összesen több mint 230 szervezet vesz részt a Tiszta Égbolt 2 
programban. Ez a szám magában foglalja a 16 vezető szervezetet és társult szervezeteiket, 
illetve a hozzájuk kötődő harmadik feleket, valamint a kiválasztott kiemelt partnereket és 
társult szervezeteiket, illetve a hozzájuk kötődő harmadik feleket. 
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3.3.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.3.1. táblázat 
tartalmazza32. 

3.3.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 315,6 327,8 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 315,7 294,9 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió 
euró) (1) 356,6 341,4 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 346,7 305,8 

Összlétszám december 31-én (2) 43 42 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös 
Vállalkozás által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett 
bevételeket és a következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és 
a kirendelt nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.3.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.3.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

                                                    
32 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.cleansky.eu. 

http://www.cleansky.eu/
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.3.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból33 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből34 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.3.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
33 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. 

34 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.3.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.3.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.3.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 
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Észrevétel a hetedik keretprogram költségvetésének 
végrehajtásáról 

3.3.11. A 3.3.2. táblázat áttekintést nyújt a Tiszta Égbolt 1 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 2020-ban nem volt változás a tagok hetedik 
keretprogramhoz fizetett hozzájárulásaiban. 

3.3.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Tiszta Égbolt 1 költségvetéséhez 
(millió euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

Észrevétel a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.3.12. A 3.3.3. táblázat áttekintést nyújt a Tiszta Égbolt 2 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 

3.3.3. táblázat. A tagok hozzájárulása a Tiszta Égbolt 2 költségvetéséhez 
(millió euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.3.13. Ami a Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló 
2020. évi kifizetési költségvetését illeti, a Covid19-világjárványból fakadóan kevesebb 
partnertámogatási megállapodás született és a 2018–2019-es tagi támogatási 
megállapodások végrehajtása is elmaradt a várttól. Ez utóbbi a túlfizetett 
előfinanszírozás jelentős mértékű visszafizettetéséhez vezetett, ami 2020-ban 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 800,0 n.a. 800,0 800,0 0,0 0,0 n.a. 800,0
Magánszektorbeli 
tagok 600,0 n.a. 600,0 14,9 593,0 0,0 n.a. 607,9

Összesen 1 400,0 n.a. 1 400,0 814,9 593,0 0,0 n.a. 1 407,9

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe. 

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 451,0 n.a. n.a. n.a. 1 451,0
Magánszektorbeli 
tagok 1 228,5 965,3 2 193,8 23,1 581,3 136,3 1 144,2 1 884,9

Összesen 2 983,5 965,3 3 948,8 1 474,1 581,3 136,3 1 144,2 3 335,9

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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22,6 millió euróra növelte az operatív kifizetési előirányzatokat (belső címzett 
bevételek). Ez hátrányosan befolyásolta az operatív kifizetési költségvetés felhasználási 
arányát, amely 2020 végén 82,6% volt (2019: 97,2%). Végezetül, pénzügyi 
szabályzatával ellentétben a Közös Vállalkozás a tárgyév kifizetési előirányzatainak 
felhasználása előtt nem használta fel teljes mértékben a korábbi évekből fennmaradt, 
a 2020. évi operatív költségvetésbe visszavezetett 13,3 millió euró összegű 
előirányzatot. 

3.3.14. A Közös Vállalkozás a 2020. évi pénzügyi évre több mint kétszeresére 
növelte az infrastrukturális és kommunikációs kiadásaira előirányzott kifizetési 
költségvetését (ez a Közös Vállalkozás teljes rendelkezésre álló kifizetési 
költségvetésének mintegy 1,5%-át tette ki). A kifizetési költségvetés kétszeresére 
emelése, valamint a Covid19-világjárványnak az informatikai, kommunikációs, 
rendezvény- és egyéb külső szolgáltatások tervezett költségeire gyakorolt hatása 2020 
végére alacsony, 42,7%-os felhasználási arányt eredményezett (2019: 98,7%). 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.3.15. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2020-ban végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.3.16. A Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos kifizetések esetében az utólagos 
ellenőrzések elvégzése a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálatának (CAS) feladata. Az 
utólagos ellenőrzések 2020 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös 
Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 1,60% reprezentatív hibaarányról és 
0,91% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)35. A 
Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában36 úgy ítélte meg, hogy „a 
Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás esetében – figyelemmel 
az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok bonyolultságának mérséklése 
érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a kutatási projektek költségeinek 

                                                    
35 A Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységijelentés-tervezete, 97. o. 

36 COM(2011) 809 végleges. 
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megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra – reális célkitűzés, hogy az éves 
hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél, hogy a többéves program lezárását 
követően az összes audit, valamint kiigazítási és visszakövetelési intézkedés pénzügyi 
hatásainak figyelembevételével adódó maradó hiba a lehető legjobban megközelítse a 
2%-ot.” 

3.3.17. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán 
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat37. Ezek a részletes ellenőrzések egy esetben feltártak egy 
olyan, az ellenőrzött költségek 1%-át meghaladó hibát, amely a bejelentett személyi 
költségekhez kapcsolódott: a kizárólag a projekten, munkaidő-nyilvántartás nélkül 
dolgozó személyzet tekintetében a kedvezményezett nem tartotta be teljes mértékben 
a projekten ledolgozott munkaórák felső határát. 

Egyéb témakörök 

3.3.18. Noha a Közös Vállalkozás személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
személyi állománya 2017 és 2020 között változatlan (42 fő) maradt, ugyanebben az 
időszakban a Közös Vállalkozás jelentősen, háromról tíz teljes munkaidős egyenértékre 
(FTE) – azaz a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzetének 8%-áról 24%-
ára – növelte a kölcsönmunkaerő létszámát. A kölcsönzött munkaerő által ellátott 
feladatok azonban nem egyszeri vagy ideiglenes jellegűek, amelyek a munkateher 
rendkívüli növekedéséből vagy egyszeri tevékenység végzéséből erednek, hanem 
állandó jellegűek (pl. a jogi szolgálat asszisztense, titkársági kiegészítő személyzet, 
kommunikációs asszisztens és a projektfelelős asszisztense). A Közös Vállalkozás 
gyakorlata de facto állandó álláshelyeket hoz létre, amelyek száma meghaladja a 
létszámtervben előirányzott álláshelyek számát. Ez azt jelzi, hogy a Közös Vállalkozás 
személyzeti állományának szintje nem elegendő kutatási és innovációs 
menetrendjének és a kapcsolódó munkaterveknek a végrehajtásához. Ez a helyzet 
emellett jelentős kockázattal jár a Közös Vállalkozás számára a kulcskompetenciák 
megtartása terén, valamint a nem egyértelmű elszámoltathatósági csatornák és a 
munkaerő alacsonyabb hatékonysága miatt, amelyek a Közös Vállalkozás 
teljesítményének egészét befolyásolhatják. 

                                                    
37 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 

számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.3.19. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán megvizsgáltuk 
a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2019-ben 
teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat. Ezek a részletes ellenőrzések a bejelentett személyi 
költségekkel kapcsolatban rendszerszintű hibákat tártak fel. A hibák fő forrásai a 
következők voltak: a munkával töltött órák egyénenkénti elszámolása, ami tilos 
akkor, ha a költségnyilatkozatok a havi óradíjakon alapulnak; egységes díjak 
alkalmazása, köztük a tényleges egységes díjaktól jelentős mértékben eltérő 
becsült elemeké. Az eredmények tanúsága szerint ez megnöveli a hibakockázatot 
a Közös Vállalkozás számára, mivel annak Horizont 2020 projektjeit nagy számú 
magánszektorbeli tag és azok részt vevő leányvállalatai hajtják végre. 

Végrehajtva 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.3.13.  

2020 elején a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás csak C1 finanszírozási forrású kifizetési 
előirányzatokkal rendelkezett. Az év első költségvetés-módosításával 2020 májusában 
C2 alapként újból aktiválták a fel nem használt előirányzatokat. Az EB támogatáskezelő 
eszköze azonban az egyes kifizetésekbe történő manuális beavatkozás nélkül nem 
részesítette előnyben a C2 alapok felhasználását. Ezért először a C1 előirányzatokat 
használták fel. 

Végezetül a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás a C2 alapokat 2020 utolsó hónapjaiban 
kívánta felhasználni a tagokkal a 2020–2021-es időszakra kötött támogatási 
megállapodások további előfinanszírozásainak kifizetésére. E kifizetések egy részét 
azonban 2021 elejére kellett halasztani. A közös vállalkozás további nyomon követési 
intézkedéseket fog bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy elsőként az újból 
aktivált pénzeszközöket használják fel. 

3.3.18.  

A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozásnak az elmúlt években egyre gyakrabban kellett 
kölcsönmunkaerőt alkalmaznia, hogy a személyzeti létszámterv korlátai mellett el tudja 
látni egyre növekvő számú feladatait és bírja a növekvő munkaterhet. Ez az emelkedő 
tendencia várhatóan folytatódni fog, mivel a közös vállalkozás jelenleg egy olyan 
szakaszba lép, amelynek során két program – a Tiszta Égbolt 2 és az új tiszta légi 
közlekedés program – fog párhuzamosan futni, ami majd még nagyobb 
munkamennyiséget eredményez. A személyzeti hatékonyság növelése érdekében tett 
erőfeszítések mellett a növekvő munkaterheléssel való megbirkózás egyetlen 
alternatívája a kölcsönmunkaerő alkalmazása. 

A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás kockázatcsökkentő intézkedéseket vezetett be 
(például megfelelő felügyeleti mechanizmusokat, a kölcsönmunkaerő feladatainak nem 
alapvető feladatokra való korlátozását, valamint a megfelelő képzés és mentori 
támogatás biztosítását); ez a helyzet közép és hosszú távon azonban nem optimális. 
A megoldás az lenne, ha a közös vállalkozás számára nagyobb rugalmasságot 
biztosítanának a létszámtervben szereplő szerződéses alkalmazottak számát illetően. 
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3.4. Az Innovatív Gyógyszerek 
Kutatására Irányuló Kezdeményezést 
(IMI) Megvalósító Közös Vállalkozás 

Bevezetés 

3.4.1. A brüsszeli székhelyű Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló 
Kezdeményezést Megvalósító (IMI) Közös Vállalkozás 2007 decemberében38 jött létre 
tízéves időtartamra (IMI 1). 2014 májusában a Tanács új alapító rendeletet fogadott el, 
amely 2024. december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének 
időtartamát39 (IMI 2). 

3.4.2. A Közös Vállalkozás egészségügyi kutatási és innovációs köz-magán társulás. 
A Közös Vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió (EU), amelyet a Bizottság (DG RTD) 
képvisel, valamint a gyógyszeripari ágazatot képviselő Gyógyszeripari Egyesületek 
Európai Szövetsége (EFPIA). 

                                                    
38 A Tanács 2007. december 20-i 73/2008/EK rendelete az innovatív gyógyszerek kutatására 

irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 30., 2008.2.4., 
38. o.). 

39 A Tanács 2014. május 6-i 557/2014/EU rendelete az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 
2014.6.7., 54. o.). 
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3.4.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.4.1. táblázat 
tartalmazza40. 

3.4.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 233,8 200,1 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 260,5 134,1 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1) 241,6 231,3 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 276,5 261,4 

Összlétszám december 31-én (2) 53 53 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös 
Vállalkozás által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett 
bevételeket és a következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és 
a kirendelt nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.4.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.4.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

                                                    
40 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.imi.europa.eu.  

http://www.imi.europa.eu/
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.4.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból41 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből42 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.4.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
41 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. 

42 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.4.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.4.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.4.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevétel a hetedik keretprogram költségvetésének 
végrehajtásáról 

3.4.11. A 3.4.2. táblázat áttekintést nyújt az IMI 1 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 
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3.4.2. táblázat. A tagok hozzájárulása az IMI 1 költségvetéséhez (millió 
euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.4.12. 2020 végéig a Közös Vállalkozás a hetedik keretprogram egészére 
vonatkozóan 965,7 millió eurót kötött le a hetedik keretprogram keretében aláírt 
támogatási megállapodásokra, ebből 94,5 millió eurót (azaz 10%-ot) az elkövetkező 
években kell majd kifizetni. A Közös Vállalkozás 2020. évi, a hetedik keretprogram 
projektjeire fordítható kifizetési költségvetésén belül a kifizetési előirányzatok 
felhasználási aránya 96% volt. 

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.4.13. A 3.4.3 táblázat áttekintést nyújt az IMI 2 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 

3.4.3. táblázat. A tagok hozzájárulása az IMI 2 költségvetéséhez (millió 
euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.4.14. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható 
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a 
kifizetési előirányzatoké pedig 99,7% volt. 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 1 000,0 n.a. 1 000,0 931,1 0,0 0,0 n.a. 931,1
Magánszektorbeli 
tagok 1 000,0 n.a. 1 000,0 21,9 737,6 42,2 n.a. 801,7

Összesen 2 000,0 n.a. 2 000,0 953,0 737,6 42,2 n.a. 1 732,8

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetben
i (bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 1 638,0 n.a. 1 638,0 643,2 0,0 0,0 n.a. 643,2
EFPIA 1 425,0 n.a. 1 425,0 20,7 317,2 207,7 n.a. 545,6
Társult partnerek 213,0 n.a. 213,0 7,1 35,0 55,3 n.a. 97,4
Összesen 3 276,0 n.a. 3 276,0 671,0 352,2 263,0 n.a. 1 286,2

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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3.4.15. A Közös Vállalkozás igazgatási költségvetését elkülönített költségvetésként 
kezelik, és a korábbi évek fel nem használt kifizetési előirányzatainak újbóli aktiválását 
azokra az esetekre kell korlátozni, ha a tárgyév kifizetési előirányzatai nem elegendőek 
a tárgyév szerződéses kötelezettségeinek fedezésére. A Közös Vállalkozás azon 
gyakorlata, hogy a nyitott igazgatási kötelezettségvállalások összegéig újraaktiválja a 
korábbi évek fel nem használt kifizetési előirányzatait, a fel nem használt kifizetési 
előirányzatok felhalmozódását eredményezi. Ez a gyakorlat, amelynek hatását a 
Covid19-világjárványnak az informatika, a kommunikáció, az ülések, a rendezvények és 
az egyéb szolgáltatások tervezett költségeire gyakorolt hatása is súlyosbította, alacsony 
(2020 végén 51%-os) felhasználási arányt eredményezett a Közös Vállalkozás igazgatási 
költségvetésében (2. cím, infrastrukturális kiadások, amely a teljes rendelkezésre álló 
kifizetési költségvetés mintegy 3%-ának felel meg). 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.4.16. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2018-ban végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.4.17. A hetedik keretprogram időközi és záró kifizetései kapcsán a Közös 
Vállalkozás végez utólagos ellenőrzéseket a kedvezményezettek telephelyén, míg a 
Horizont 2020 projektek kifizetési kérelmeit illetően a Bizottság Közös Ellenőrzési 
Szolgálata (CAS) felelős az utólagos ellenőrzésekért. Az utólagos ellenőrzések 2020 
végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös Vállalkozás 2,16% reprezentatív 
hibaarányról és 1,14% fennmaradó hibaarányról számolt be a hetedik keretprogram 
projektjeinek esetében43, illetve 1,13% reprezentatív hibaarányról és 0,74% 
fennmaradó hibaarányról a Horizont 2020 projektek esetében (elszámolások és 
zárókifizetések)44. A Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában45 úgy 

                                                    
43 Az IMI 2 Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 2.5.2. pont. 

44 Az IMI 2 Közös Vállalkozás 2019. évi éves tevékenységi jelentése, 2.5.2. pont. 

45 COM(2011) 809 végleges. 
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ítélte meg, hogy „a Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás 
esetében – figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok 
bonyolultságának mérséklése érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a 
kutatási projektek költségeinek megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra 
– reális célkitűzés, hogy az éves hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél, 
hogy a többéves program lezárását követően az összes audit, valamint kiigazítási és 
visszakövetelési intézkedés pénzügyi hatásainak figyelembevételével adódó maradó 
hiba a lehető legjobban megközelítse a 2%-ot.” 

3.4.18. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán 
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat46. Ezek a részletes ellenőrzések egy esetben a bejelentett 
közvetlen költségekkel kapcsolatban az ellenőrzött költségek 1%-át meghaladó, 
rendszerszintű hibát tártak fel. A kedvezményezett több, a projekthez közvetlenül nem 
kapcsolódó közvetett költségtételt tévesen jelentett be egyéb közvetlen költségként. 
Az ilyen közvetett költségeket azonban a közvetlen költségek összegének 25%-át kitevő 
átalányösszeg fedezi. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.4.19. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 

 

                                                    
46 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 

számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

Miután az IMI több korrekciós intézkedést végrehajtott, a Közös Vállalkozás 2019-
ben jelentős mértékben javította az új kifizetési előirányzatok szükségességének 
tervezését és nyomon követését. A Közös Vállalkozásnak azonban a 2019. évi 
kötelezettségvállalási előirányzatokból 139,1 millió eurót vissza kellett fizetnie az 
uniós költségvetésbe, mivel a 2019. évi éves munkatervben kevesebb pályázati 
tárgyterület szerepelt. Mivel emiatt csökkent az értékelő szakértők iránti igény, a 
Közös Vállalkozás csak 2,8 millió eurót (49%) használt fel infrastrukturális 
kiadásokra a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 5,8 millió euróból 
(2. költségvetési cím). 

n.a. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.4.15. 

Az IMI 2 közös vállalkozás az általa követett európai bizottsági standard éves 
költségvetési eljárás keretében már 2018-ban megtervezte 2020. évi költségvetését. 
A rugalmatlan költségvetéstervezési és -módosítási mechanizmus nem tett lehetővé 
megfelelő kiigazításokat, amelyekre a gyorsan változó és bizonytalan, világjárvány által 
kiváltott globális válsághelyzetben lett volna szükség. A világjárvány és a távmunka 
hatásai az IMI 2 közös vállalkozás igazgatási költségvetésének 2020 végi 
végrehajtásában jelentkeztek, a bizonytalanságokat azonban nem lehetett egyszerűen 
csak a költségvetés év közepén történő csökkentésével ellensúlyozni. 

2019 végén a felhasználatlan igazgatási kifizetési előirányzatok 4 millió eurót tettek ki, 
miközben 2020-ban a C2-re reaktivált igazgatási kifizetési előirányzatokat 2,1 millió euróra 
csökkentették, amire feltétlenül szükség volt az átvitt kötelezettségvállalások fedezéséhez 
a végrehajtási határidő lejártakor, 2020 végén. 

Az C1 2. címére szánt költségvetésnek (Infrastrukturális kiadások) alacsony végrehajtási 
arányát legfőképp a Covid19-világjárványnak a tervezett vezetői és 
projektmegbeszélésekre, külső eseményekre és kommunikációkra kifejtett hatása, 
valamint a szakértői értékelésekért a távmunka miatt fizetett alacsonyabb összegek is 
okozták. Egy másik példa a világjárványnak az igazgatási költségvetés végrehajtására 
kifejtett jelentős hatására az általában mintegy 400. résztvevő által látogatott IMI 
érdekeltek fóruma, amelyet 2020-ban online kellett megszervezni, és annak ellenére, hogy 
954-en regisztráltak, az eredetileg tervezett költségvetést alig használták fel. 

2021-re az IMI 2 közös vállalkozás alacsonyabb összegű igazgatási kifizetési előirányzatot 
tervez átvinni, mint a 2021-re a 2. cím alatt átvitt kötelezettségvállalások összege. A 
különbséget az idei költségvetésből tervezik kifizetni (C1 hitelek). 
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3.5. Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös 
Vállalkozás 

Bevezetés 

3.5.1. Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai 
kezdeményezést megvalósító, brüsszeli székhelyű Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás 2008 májusában jött létre a 2017. 
december 31-ig tartó időszakra (FCH 1)47. 2014 májusában a Tanács 2024. 
december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének időtartamát 
(FCH 2)48. 

3.5.2. A Közös Vállalkozás egy üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai kutatással 
és innovációval foglalkozó köz-magán társulás. Alapító tagjai a Bizottság által képviselt 
Európai Unió (EU), valamint az úgynevezett Industry Grouping (Hydrogen Europe) és 
Research Grouping (Hydrogen Europe Research). 

                                                    
47 Az 1183/2011/EU tanácsi rendelettel (HL L 302., 2011.11.19., 3. o.) módosított, az 

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. 
május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.) 

48 A Tanács 2014. május 6-i 559/2014/EU rendelete a második üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.). 
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3.5.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.5.1. táblázat 
tartalmazza49. 

3.5.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 85,4 104,2 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 86,3 87,1 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1) 103,8 113,9 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 104,2 91,7 

Összlétszám december 31-én (2) 29 28 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös Vállalkozás 
által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett bevételeket és a 
következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a 
kirendelt nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.5.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.5.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

                                                    
49 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.fch.europa.eu. 

http://www.fch.europa.eu/
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.5.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból50 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből51 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.5.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
50 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. 

51 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.5.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.5.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.5.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevétel a hetedik keretprogram költségvetésének 
végrehajtásáról 

3.5.11. A 3.5.2. táblázat áttekintést nyújt az FCH 1 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 
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3.5.2. táblázat. A tagok hozzájárulása az FCH 1 költségvetéséhez (millió 
euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.5.12. 2020 végén a hetedik keretprogram egészére vonatkozóan a Közös 
Vállalkozás 428,5 millió eurót kötött le a hetedik keretprogram aláírt támogatási 
megállapodásaira, amelyből mintegy 7,1 millió eurót (2%) az elkövetkező években kell 
majd kifizetni. A Közös Vállalkozás 2020. évi, a hetedik keretprogram projektjeire 
fordítható kifizetési költségvetésén belül a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 
89% volt. 

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.5.13. A 3.5.3. táblázat áttekintést nyújt az FCH 2 tagjai által 2020 végéig 
befizetett hozzájárulásokról. 

3.5.3. táblázat. A tagok hozzájárulása az FCH2 költségvetéséhez (millió 
euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.5.14. Az ágazati tagok által az operatív tevékenységekhez nyújtott, 11,9 millió 
euró összegű validált természetbeni hozzájárulások alacsony szintje annak tudható be, 
hogy a Közös Vállalkozás a Horizont 2020 programon belül csak később, a projektek 
zárókifizetésének és a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolásoknak (Certificate of 
Financial Statement, CFS) az esedékességekor igazolja azokat. 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 470,0 n.a. 470,0 407,0 19,1 0,0 n.a. 426,1
Magánszektorbeli 
tagok 470,0 n.a. 470,0 17,9 440,4 0,0 n.a. 458,3

Összesen 940,0 n.a. 940,0 424,9 459,5 0,0 n.a. 884,4

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 498,6 0,0 0,0 0,0 498,6
Magánszektorbeli 
tagok 95,0 285,0 380,0 8,7 11,9 35,0 1 095,0 1 150,6

Összesen 760,0 285,0 1 045,0 507,3 11,9 35,0 1 095,0 1 649,2

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok 

értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)



107 

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás 

 

3.5.15. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható 
költségvetésén belül mind a kötelezettségvállalási előirányzatok, mind a kifizetési 
előirányzatok felhasználási aránya 97% volt. 

3.5.16. A Közös Vállalkozás igazgatási költségvetését elkülönített költségvetésként 
kezelik, és a korábbi évek fel nem használt kifizetési előirányzatainak újbóli aktiválását 
azokra az esetekre kell korlátozni, ha a tárgyév kifizetési előirányzatai nem elegendőek 
a tárgyév szerződéses kötelezettségeinek fedezésére. A Közös Vállalkozás azon 
gyakorlata, hogy a nyitott igazgatási kötelezettségvállalások összegéig újraaktiválja a 
korábbi évek fel nem használt kifizetési előirányzatait, a fel nem használt kifizetési 
előirányzatok felhalmozódását eredményezi. Ez a gyakorlat, amelynek hatását a 
Covid19-világjárványnak az informatika, a kommunikáció, a kiküldetések, az ülések, a 
rendezvények és az egyéb szolgáltatások tervezett költségeire gyakorolt hatása is 
súlyosbította, alacsony (2020 végén 56%-os) felhasználási arányt eredményezett a 
Közös Vállalkozás igazgatási költségvetésében (2. cím, infrastrukturális és 
kommunikációs kiadások, amely a teljes rendelkezésre álló kifizetési költségvetés 
mintegy 3%-ának felel meg). 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.5.17. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2019-ben végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.5.18. A hetedik keretprogram időközi és záró kifizetései kapcsán a Közös 
Vállalkozás végez utólagos ellenőrzéseket a kedvezményezetteknél, míg a Horizont 
2020 projektek kifizetési kérelmeit illetően a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata 
(CAS) felelős az utólagos ellenőrzésekért. Az utólagos ellenőrzések 2020 végén 
rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös Vállalkozás 1,97% reprezentatív 
hibaarányról és 1,01% fennmaradó hibaarányról számolt be a hetedik keretprogram 
projektjeinek esetében52, illetve 2,16% reprezentatív hibaarányról és 1,34% 
fennmaradó hibaarányról a Horizont 2020 projektek esetében (elszámolások és 

                                                    
52 Az FCH 2 Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 4.3. pont. 
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zárókifizetések)53. A Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában54 úgy 
ítélte meg, hogy „a Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás 
esetében – figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok 
bonyolultságának mérséklése érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a 
kutatási projektek költségeinek megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra 
– reális célkitűzés, hogy az éves hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél, 
hogy a többéves program lezárását követően az összes audit, valamint kiigazítási és 
visszakövetelési intézkedés pénzügyi hatásainak figyelembevételével adódó maradó 
hiba a lehető legjobban megközelítse a 2%-ot.” 

3.5.19. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán 
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat55. Az ellenőrzés egy esetben az ellenőrzött költségek 1%-
át meghaladó hibát tárt fel, amelyet az okozott, hogy a bejelentett költségek euróra 
történő átváltásakor helytelen átváltási árfolyamot alkalmaztak. 

Észrevételek a közbeszerzési eljárásokról 

3.5.20. 2020 áprilisában a Közös Vállalkozás a megújuló energiáról szóló 
felülvizsgált irányelvnek (RED II) való megfelelés érdekében nyílt közbeszerzési eljárást 
indított egy hidrogéntanúsítási rendszer létrehozására irányuló projekt harmadik 
szakaszának végrehajtásával kapcsolatos keretszerződésre vonatkozóan56. Bár az a 
konzorcium, amely a projekt első két szakaszát végrehajtotta, tudáselőnyben volt, a 
Közös Vállalkozás nyílt közbeszerzési eljárást alkalmazott a projekt harmadik 
szakaszának végrehajtására. Ennek során egyedül egy olyan konzorcium nyújtott be 
ajánlatot, amelynek ugyanaz volt a koordinátora, mint a két korábbi szakasznak, és a 
pályázati dokumentációban rögzített maximális becsült szerződéses értékhez közeli 
pénzügyi ajánlatot tett. 

                                                    
53 Az FCH 2 Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 4.3. pont. 

54 COM(2011) 809 végleges. 

55 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 
számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 

56 (EU) 2018/2001 irányelv a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról (átdolgozás). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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3.5.21. A tudáselőny-helyzetben alkalmazott nyílt közbeszerzési eljárás miatt nem 
volt teljes mértékben bizonyítható, hogy sikerült elérni a legjobb ár-minőség arányra 
vonatkozó célkitűzést. A verseny növelése és a piacon jellemző ár pontosabb 
megbecslése érdekében a Közös Vállalkozásnak helyénvaló lenne előzetes piaci 
felmérést végeznie az árakra vonatkozóan és előzetesen konzultálnia a hidrogénpiacon 
jelen lévő egyéb vállalkozásokkal. 

Észrevételek a kölcsönzött alkalmazottakról 

3.5.22. Az FCH irányítótestületének arra irányuló kérésére, hogy kerüljön nagyobb 
hangsúly a tudásmenedzsment szerepére, a Közös Vállalkozás fenntartotta a 
„Szolgáltatási tudásmenedzsment” álláshelyet, amelyet körülbelül 2,5 évig tartósan 
kölcsönzött alkalmazottak töltöttek be. A Bizottság kölcsönzött munkaerőre vonatkozó 
keretszerződése szerint a kölcsönzött alkalmazottak igénybevétele azonban egyszeri 
vagy ideiglenes jellegű irodai munkára korlátozódik, amely vagy a munkateher 
rendkívüli növekedéséből, illetve egyszeri tevékenységből ered, vagy ez a megoldás 
egy üres álláshely betöltésére egy állandó alkalmazott felvételéig alkalmazható. A 
Közös Vállalkozás gyakorlata ellentétes ezzel az elvvel, és valójában a létszámtervben 
előirányzottakon felüli állandó álláshelyet hoz létre. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.5.16. 

Az előző négy évben az igazgatási költségvetés tartósan magas (75% és 80% közötti) 
végrehajtási arányt mutatott. 2020-ban azonban más volt a helyzet, mivel a Covid19-
világjárvány jelentős hatást gyakorolt az igazgatási tevékenységekre. 

A 2. cím (kifizetési előirányzatok) legfeljebb 13%-át kitevő tervezett tevékenységek 
törlése az év vége előtt nem volt teljes mértékben ismert. 

3.5.21. 

A legjobb ár-minőség arány elérése érdekében az FCH Közös Vállalkozás belső 
piackutatást végzett a korábbi támogatásokból és szerződésekből származó pénzügyi 
adatok felhasználásával, a megfelelő szerződéses érték megállapítása érdekében. 

A jövőben az FCH Közös Vállalkozás a belső kutatást egy részletesebb külső 
piackutatással egészíti ki, hogy megtalálja a szerződés legpontosabb piaci árát. 

3.5.22.  

Az FCH Közös Vállalkozás hangsúlyozni kívánja, hogy a kölcsönzött alkalmazottra azért 
volt szükség, hogy a 2015–2020 közötti években a Szolgáltatási tudásmenedzsment 
álláshely a fluktuáció ellenére be legyen töltve. Ez részben magyarázat arra, hogy a 
szolgálat folyamatosságának biztosítása érdekében kölcsönzött munkaerőre volt 
szükség azokban az időszakokban, amikor az álláshely betöltetlen volt, nevezetesen 
2018-ban és 2020-ban. Továbbá, mivel az FCH irányítótestülete 2017-ben külön 
kérelmet nyújtott be, kiemelve a tudásmenedzsment kritikus szerepét és a fejlettebb 
elemzések szükségességét, a megnövekedett munkaterhelés miatt az FCH Közös 
Vállalkozás csak kölcsönzött munkaerővel tudta biztosítani a megfelelő működést. 
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3.6. Kiváló Európai Elektronikai 
Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) 
Közös Vállalkozás 

Bevezetés 

3.6.1. A brüsszeli székhelyű Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek 
(ECSEL) Közös Vállalkozást 2014 májusában57 hozták létre a 2024. december 31-ig tartó 
időszakra. A Közös Vállalkozás az ENIAC, illetve az ARTEMIS közös vállalkozások 
helyébe lépett és azok jogutódjaként működik; a két utóbbi közös vállalkozás hivatalos 
lezárására 2014. június 26-án került sor. A Közös Vállalkozás 2014. június 27-én kezdte 
meg önálló működését. 

3.6.2. A Közös Vállalkozás a nanoelektronika és a beágyazott számítástechnikai 
rendszerek kutatási területén működő köz-magán társulás. A Közös Vállalkozás tagjai a 
Bizottság (DG CONNECT) által képviselt Európai Unió, az ECSEL-ben részt vevő 
államok58, valamint három magánszektorbeli partner: a beágyazott és kiberfizikai 
rendszerek, az intelligens rendszerek integrációja, illetve a mikro- és nanoelektronika 
területén tevékenykedő vállalatokat és kutatóintézeteket tömörítő három iparági 
szövetség (AENEAS, ARTEMISIA és EPoSS). 

                                                    
57 A Tanács 2014. május 6-i 561/2014/EU rendelete az ECSEL Közös Vállalkozás létrehozásáról 

(HL L 169., 2014.6.7., 152. o.). 

58 Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország. 2020. február 1-jével 
az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, így már nem tagja a Közös Vállalkozásnak 
(forrás: a Közös Vállalkozás weboldala). 
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3.6.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.6.1. táblázat 
tartalmazza59. 

3.6.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 137,4 172,6 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 209,0 197,7 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1) 215,8 232,5 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 218,3 204,0 

Összlétszám december 31-én (2) 29 29 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös Vállalkozás 
által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett bevételeket és a 
következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt 
nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.6.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.6.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

                                                    
59 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.ecsel.eu. 

http://www.ecsel.eu/
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.6.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból60 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből61 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.6.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
60 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. 

61 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 



114 

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) Közös Vállalkozás 

 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.6.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.6.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.6.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a hetedik keretprogram költségvetésének 
végrehajtásáról 

3.6.11. A Közös Vállalkozás a 2014. június 26-án lezárt ENIAC és az ARTEMIS közös 
vállalkozások helyébe lépett, és átvette a hetedik keretprogram általuk elindított 
tevékenységeinek végrehajtását. 

3.6.12. 2020 végéig az Unió 573,2 millió euróval járult hozzá a Közös Vállalkozás 
hetedik keretprogramhoz tartozó (az ARTEMIS és az ENIAC Közös Vállalkozástól 2014 
júniusában átvett) tevékenységeinek társfinanszírozásához, valamint további 
10,4 millió euróval a kapcsolódó igazgatási költségek társfinanszírozásához. 
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3.6.13. A hetedik keretprogramhoz tartozó, az ECSEL által 2014 júniusában átvett 
tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás halmozott összege 447,3 millió eurót 
tett ki (ARTEMIS: 101,4 millió euró, ENIAC: 345,9 millió euró), amelyből a Közös 
Vállalkozás 58 millió eurót (ARTEMIS: 16,8 millió euró, ENIAC: 41,2 millió euró) 
visszavont, és 2020 végéig 386,7 millió eurót (ARTEMIS: 83,8 millió euró, ENIAC: 
302,9 millió euró) fizetett ki. Az elkövetkező években tehát mintegy 2,6 millió euró 
(ARTEMIS: 0,8 millió euró, ENIAC: 1,8 millió euró) még kifizetésre vár. A Közös 
Vállalkozás 2020. évi, a hetedik keretprogram projektjeire fordítható kifizetési 
költségvetésén belül a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 70% volt. 

3.6.14. Függetlenül a 3.6.7. és a 3.6.9. bekezdésben ismertetett véleménytől, 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előző közös vállalkozások, az ARTEMIS és az ENIAC 
alapító rendeletei62 előírták, hogy a hetedik keretprogramon belül végzett operatív 
kutatási és innovációs tevékenységeiket egyrészt a részt vevő államok pénzügyi 
hozzájárulásaiból kell támogatni, amelyek összege legalább az Unió operatív pénzügyi 
hozzájárulásának 1,8-szorosát teszi ki, és amelyet a projekt résztvevői számára kell 
kifizetni, másrészt a magánszektorbeli tagoktól származó, legalább a köztagok 
hozzájárulása összegének megfelelő természetbeni hozzájárulásokból. Sem a Közös 
Vállalkozás 2020. évi előzetes éves beszámolója, sem 2020. évi költségvetési és 
pénzgazdálkodási jelentése nem tartalmazza a következő becsléseket: 

o a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásai az ARTEMIS és az ENIAC hetedik 
keretprogrambeli projektjeihez, valamint 

o az ARTEMIS és az ENIAC hetedik keretprogrambeli projektjeiben részt vevő 
kutatási és fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásai. 

                                                    
62 A Tanács 74/2008/EK és 72/2008/EK rendelete (az ARTEMIS Közös Vállalkozás és az ENIAC 

Közös Vállalkozás alapszabályáról szóló melléklet 11. cikkének (6) bekezdése). 



116 

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) Közös Vállalkozás 

 

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.6.15. A 2.6.3. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a 
Horizont 2020-hoz tartozó tevékenységekre 2020 végéig befizetett hozzájárulásokról. 

3.6.2. táblázat. A tagok hozzájárulása az ECSEL Horizont 2020-hoz tartozó 
tevékenységeihez (millió euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.6.16. Az ECSEL-ben részt vevő államoknak legalább 1170 millió euró összegű 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk a Közös Vállalkozás operatív tevékenységeihez63. 
2020 végén a 2014 és 2019 közötti pályázati felhívásokban részt vevő államok 
936,6 millió euró64 összegű szerződéses kötelezettségvállalást írtak alá, és összesen 
374,7 millió euró összegű pénzügyi hozzájárulást jelentettek be (ez az összes lekötött 
hozzájárulás 40%-a), amelyeket közvetlenül az általuk támogatott Horizont 2020 
projektek kedvezményezettjeinek fizettek ki. A részt vevő államok, illetve az Unió 2020 
végéig teljesített pénzügyi hozzájárulásának összege közötti különbség annak tudható 
be, hogy a legtöbb részt vevő állam csak az általa támogatott Horizont 2020 projektek 
befejezésekor ismeri el a költségeit, és számol be azokról a Közös Vállalkozásnak. 

3.6.17. A Közös Vállalkozás csak azután tudja kiszámítani az ágazati tagok 
természetbeni hozzájárulásainak tényleges összegét, miután a program végén validálta 
a részt vevő államok hozzájárulásait. Ezért az ágazati tagok természetbeni 
hozzájárulásait a Közös Vállalkozás igazgatótanácsa által elfogadott „pro rata temporis” 
módszer alapján becsüli meg. Ez magyarázatot ad arra, hogy 2020 végén az ágazati 
tagok természetbeni hozzájárulásának becsült és még nem validált összege miért 
896,5 millió eurót tesz ki, szemben a validált természetbeni hozzájárulások 180,3 millió 
eurós összegével. A Közös Vállalkozás 2014 és 2019 közötti Horizont 2020 pályázati 

                                                    
63 Az 561/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése. 

64 Ez az összeg a Közös Vállalkozáson belül a hatóságok testülete által a 2014 és 2019 közötti 
felhívásokról hozott határozatok alapján becsülhető meg. 

Tagok A Közös Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG CONNECT) 1 185,0 n.a. 1 185,0 944,9 n.a. n.a. n.a. 944,9
Magánszektorbeli 
tagok 1 657,5 n.a. 1 657,5 19,6 180,3 896,5 n.a. 1 096,4

Részt vevő államok (2) 1 170,0 n.a. 1 170,0 374,7 n.a. n.a. n.a. 374,7
Összesen 4 012,5 n.a. 4 012,5 1 339,2 180,3 896,5 n.a. 2 416,0

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.
(2) A részt vevő államok hozzájárulásukat közvetlenül a kedvezményezetteknek fizetik.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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felhívásainak projektadatai alapján 2020. december 31-én az ágazati tagok 
természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó kapcsolódó kötelezettségei 1384,2 millió 
eurót tettek ki. 

3.6.18. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható 
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a 
kifizetési előirányzatoké pedig 91% volt. 

3.6.19. A korábbi évek fel nem használt kifizetési előirányzatai a következő három 
pénzügyi évben bevonhatók a közös vállalkozások költségvetésébe, azzal az indokkal, 
hogy ezeket az előirányzatokat a későbbiekben először használják fel. 2020-ban a 
Közös Vállalkozás 57,2 millió euró fel nem használt kifizetési előirányzatot újból aktivált 
a Horizont 2020 tevékenységeire vonatkozó operatív költségvetésben. A Közös 
Vállalkozás azonban az év előirányzatainak felhasználása előtt az újra aktivált 
előirányzatokból csak 40 millió eurót (azaz 70%-ot) tudott felhasználni. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.6.20. Az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások által a nemzeti finanszírozó 
hatóságokkal kötött igazgatási megállapodások továbbra is alkalmazandók, mivel az 
ECSEL Közös Vállalkozás az említett közös vállalkozások összeolvadásával jött létre. Az 
ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások utólagos ellenőrzési stratégiája e 
megállapodások értelmében nagymértékben támaszkodott a nemzeti finanszírozó 
hatóságokra a projektek kifizetési kérelmeinek ellenőrzésében65. Az ECSEL Közös 
Vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos 
ellenőrzések értékelésére és írásbeli nyilatkozatokat szerzett be e hatóságoktól, 
amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik észszerű bizonyosságot nyújtanak a 
tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A nemzeti finanszírozó hatóságok 
által alkalmazott módszerek és eljárások közötti jelentős különbségek nem teszik 
lehetővé az ECSEL Közös Vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a 
fennmaradó hibaarány megbízható, egységes módon történő kiszámítását a hetedik 
keretprogramhoz tartozó kifizetések tekintetében. A hetedik keretprogram projektjeit 
illetően a Közös Vállalkozás által 2020-ban teljesített kifizetések 14,3 millió euróra 
rúgtak (2019: 20,3 millió euró), ami a Közös Vállalkozás összes 2020. évi operatív 
                                                    
65 Az ARTEMIS és az ENIAC által elfogadott utólagos ellenőrzési stratégiák értelmében a közös 

vállalkozások évente legalább egyszer megvizsgálják, hogy a tagállamoktól kapott 
információk kellő bizonyossággal szolgálnak-e a végrehajtott tranzakciók 
szabályszerűségéről és jogszerűségéről. 
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kifizetésének 7,7%-át (2019: 11,2%) tette ki. E kifizetésekre a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság által a hetedik keretprogram egészére meghatározott fennmaradó 
hibaarányt alkalmaztuk, amely 2020 végén 3,51% volt66. 

3.6.21. A kiadások utólagos ellenőrzését a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata 
(CAS) végzi. A 2020. év végi ellenőrzési eredmények alapján a Közös Vállalkozás 2,68%-
os reprezentatív hibaarányról és 1,25%-os fennmaradó hibaarányról számolt be a 
Horizont 2020 esetében67. A Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló 
javaslatában68 úgy ítélte meg, hogy „a Horizont 2020 keretprogramból származó 
kutatásfinanszírozás esetében – figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az 
alkalmazandó szabályok bonyolultságának mérséklése érdekében javasolt egyszerűsítő 
intézkedésekre és a kutatási projektek költségeinek megtérítéséhez elkerülhetetlenül 
társuló kockázatokra – reális célkitűzés, hogy az éves hibakockázat 2% és 5% között 
legyen. További cél, hogy a többéves program lezárását követően az összes audit, 
valamint kiigazítási és visszakövetelési intézkedés pénzügyi hatásainak 
figyelembevételével adódó maradó hiba a lehető legjobban megközelítse a 2%-ot.” 

3.6.22. Egy véletlen mintán megvizsgáltuk a Horizont 2020 kapcsán a végső 
kedvezményezettek szintjén 2020-ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az 
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat69. Ezek a részletes ellenőrzések 
a következőket tárták fel: 

o egy esetben a bejelentett személyi költségek kiszámításával kapcsolatos, az 
ellenőrzött költségek 1%-át meghaladó, rendszerszintű hibák; 

o egy másik esetben a kedvezményezett közvetlen költségeket jelentett be a 
projektkonzorcium részét képező másik kedvezményezettől történő 
szolgáltatásbeszerzéssel kapcsolatban. Ez csak kellően indokolt esetben 
elfogadható, annak elkerülése érdekében, hogy az ár haszonkulcsot tartalmazzon. 
A kedvezményezett nem indokolta meg, hogy mi adott okot a kivétel 
alkalmazására, és arra sem adott bizonyítékot, hogy a közbeszerzési eljárás 

                                                    
66 A DG RTD 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 43. o. 

67 Az ECSEL Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése (tervezet), III. rész, Belső 
kontroll. 

68 COM(2011) 809 végleges. 

69 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 
számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 
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biztosította volna a legjobb ár-érték arányt a szolgáltatás beszerzésekor. Ez a hiba 
nem számszerűsíthető. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.6.23. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2017 

Az értékelők ajánlásaira reagálva a Közös Vállalkozás cselekvési tervet készített, 
amelyet irányítótestülete 2018 áprilisában fogadott el. A cselekvési terv számos, a 
Közös Vállalkozás által végrehajtandó fellépést vázol fel, amelyek kapcsán néhány 
tevékenységet már befejeztek; többségüket 2019 folyamán tervezik 
megvalósítani, míg néhányukat a Közös Vállalkozás a saját hatáskörén kívül állónak 
ítélt. 

Végrehajtva 

2018 

2018-ban a Közös Vállalkozás feltárta, hogy létrehozását megelőzően az ENIAC 
Közös Vállalkozás több mint 1 millió euró értékű, igazgatási költségekhez 
nyújtandó pénzbeli hozzájárulást nem számlázott ki az AENEAS ágazati tagnak. 
Mivel nem állt rendelkezésre elegendő készpénz az igazgatási kiadásokra, a Közös 
Vállalkozás „előrehozott pénzbeli hozzájárulás” címén 1 millió eurót kapott 
tagjaitól, ezen belül 320 000 eurót a Bizottságtól és 680 000 eurót az ágazati 
tagoktól. A Közös Vállalkozásnak haladéktalanul ki kellene állítania a terhelési 
értesítést. 

Végrehajtva 
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Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

A Közös Vállalkozás számára a hetedik keretprogram projektjeinek 
társfinanszírozására 2019-ben rendelkezésre álló, 44,8 millió euró összegű 
kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 45,3% volt. Ez az alacsony arány 
elsősorban annak tudható be, hogy a tagállami finanszírozó hatóságok a hetedik 
keretprogram keretében folyamatban lévő tevékenységek kapcsán késve 
nyújtották be a projektek záróigazolásait. Mivel a program 2017 végével lezárult, 
ezek a késedelmek növelik annak kockázatát, hogy nem sikerül maradéktalanul 
felhasználni a hetedik keretprogramból a Közös Vállalkozás számára már 
előirányzott forrásokat. 

n.a. 

2019 
A Közös Vállalkozás köteles végrehajtani a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló 
új belsőkontroll-keretrendszerét (ICF). 2019 végéig a Közös Vállalkozás még nem 
kezdte meg a végrehajtás folyamatát. 

Végrehajtva 

2019 

A Közös Vállalkozás a korábbi években fel nem használt kifizetési előirányzatokból 
19 millió eurót átcsoportosított a 2019. évi operatív költségvetésbe, amivel a 
Horizont 2020 kifizetéseire szánt eredeti költségvetés 163 millió euróról 182 millió 
euróra nőtt. A Közös Vállalkozás azzal indokolta az átcsoportosítást, hogy a 
Horizont 2020-nak a 2014. és 2015. évi pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, 
2019. évi kifizetési kérelmei várhatóan nőni fognak. 2019 végéig az 
átcsoportosított költségvetés 59%-át hajtották végre. 

n.a. 
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Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

A Közös Vállalkozásnak javítania kellene belső kommunikációs eljárását a csőd 
által fenyegetett kedvezményezettek azonosítására, illetve arra, hogy időben be 
lehessen számolni arról, hogy az előfinanszírozás kapcsán fennáll-e a vissza nem 
térítés kockázata. Ebből következően előfordulhat, hogy az éves beszámolóban az 
előfinanszírozási eszközök a valósnál nagyobbként vannak feltüntetve. 

Végrehajtva 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.6.14.  

A Horizont 2020-szal ellentétben a hetedik keretprogramról szóló rendelet az ECSEL 
jogelődjeire vonatkozóan soha nem írt elő ilyen jelentéstételt. Meg kell jegyezni, hogy 
az ARTEMIS közös vállalkozás és az ENIAC közös vállalkozás idején, (többek között) a 
Költségvetési Főigazgatósággal folytatott megbeszéléseket követően úgy határoztak, 
hogy ezeket az információkat nem tüntetik fel az éves beszámolóban. 

3.6.19.  

Az újbóli aktiválás 2020 harmadik negyedévére való időzítésének oka egy függőben 
lévő kapcsolódó kérelem volt, amelyet csak 2020. szeptember elején tisztáztak. Ezt az 
ECSEL nem tudta befolyásolni. Az újbóli aktiválást követően azonban az ECSEL 
költségvetési szabályzatával összhangban valamennyi kifizetést prioritási sorrendben 
újra aktivált előirányzatok felhasználásával hajtottak végre. Az ECSEL közös vállalkozás 
kötelezettséget vállalt arra, hogy három pénzügyi éven belül újra aktiválja a fel nem 
használt előirányzatokat, és azokat a költségvetési szabályzatával összhangban 
prioritásként használja fel. Az ECSEL közös vállalkozás becslései szerint 2021 végére a 
fennmaradó operatív kifizetési előirányzatok újbóli aktiválásra és felhasználásra 
kerülnek. 

3.6.20.  

Az ECSEL közös vállalkozás meg kívánja erősíteni, hogy válaszlépéseket tett ezen 
(ismétlődő) megállapításra vonatkozóan. Az ECSEL közös vállalkozás úgy véli, hogy ezek 
az intézkedések (a nemzeti finanszírozó hatóságok minden évben kiadott írásbeli 
nyilatkozatai) megfelelőek, amint azt a költségvetési hatóság is megerősítette. A közös 
vállalkozások alapító rendeletei előírták, hogy „az ARTEMIS/ENIAC-tagállamok a 
nemzeti finanszírozásuk kedvezményezettjeinél az általuk szükségesnek ítélt egyéb 
ellenőrzéseket és auditokat elvégezhetik, és az eredményeket közlik az 
ARTEMIS/ENIAC közös vállalkozással”. 

3.6.22.  

Az ECSEL közös vállalkozás az érintett kedvezményezettekkel közösen foglalkozott a 
megállapításokkal. 
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3.7. Bioalapú Iparágak (BBI) Közös 
Vállalkozás 

Bevezetés 

3.7.1. A brüsszeli székhelyű Bioalapú Iparágak (BBI) Közös Vállalkozás 
2014 májusában70 jött létre tízéves időszakra, és 2015. október 26. óta működik 
önállóan. 

3.7.2. A Közös Vállalkozás a bioalapú iparágak ágazatában tevékenykedő köz-
magán társulás. Alapító tagjai az Európai Unió (EU), amelyet a Bizottság képvisel, 
valamint a Bio-based Industries Consortium (BIC, a bioalapú iparágak konzorciuma) 
által képviselt ágazati partnerek. 

3.7.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.7.1. táblázat 
tartalmazza71. 

                                                    
70 A Tanács 2014. május 6-i 560/2014/EU rendelete a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 

létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 130. o.). 

71 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.bbi-europe.eu. 

http://www.bbi-europe.eu/
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3.7.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 191,2 132,5 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 72,2 138,6 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1) 196,6 182,1 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 111,7 141,6 

Összlétszám december 31-én (2) 23 22 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös 
Vállalkozás által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett 
bevételeket és a következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt 
nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.7.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.7.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.7.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból72 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből73 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.7.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
72 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. 

73 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.7.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.7.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.7.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 



128 

Bioalapú Iparágak (BBI) Közös Vállalkozás 

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.7.11. A 3.7.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által 2020
végéig befizetett hozzájárulásokról. 

3.7.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a BBI költségvetéséhez (millió 
euró) 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.7.12. A Közös Vállalkozás alapító rendelete szerint az ágazati tagoknak
készpénzben legalább 182,5 millió euróval kell hozzájárulniuk a Közös Vállalkozás 
operatív költségeihez. Mivel 2020-ban az ágazati tagok nem nyújtottak újabb készpénz-
hozzájárulást a Közös Vállalkozás operatív költségeihez, ez az érték ugyanolyan 
alacsony szinten maradt, mint 2019 végén (3,25 millió euró). Ez azt jelzi, hogy a Közös 
Vállalkozás jelentős akadályokba ütközik az ilyen hozzájárulások megszerzése során, és 
hogy a Horizont 2020 program végéig nem fog sikerülni elérni a minimális célértéket. 
A Bizottság (DG RTD) ezért 140 millió euróval csökkentette a Közös Vállalkozásnak 
nyújtott pénzbeli hozzájárulását. A tagok hozzájárulásában bekövetkező jelentős 
csökkenés kockázatot jelentett a Közös Vállalkozás Horizont 2020 programra 
vonatkozó kutatási és innovációs menetrendjének megvalósítása szempontjából. 

3.7.13. 2020 végére az ágazati tagok kiegészítő tevékenységekhez való
természetbeni hozzájárulásainak teljes összege csak 53%-át érte el a Közös Vállalkozás 
alapító rendeletében megállapított 1755 millió eurós minimumösszegnek. Emellett 
2020 végén az ágazati tagok arról számoltak be, hogy az összes Horizont 2020 pályázati 
felhívás közzététele után kötelezettségvállalásba vett 433 millió euróból 95,7 millió 
euró összegű természetbeni hozzájárulást teljesítettek az operatív tevékenységekhez. 
Ez azt jelzi, hogy nagy a kockázata annak, hogy a Horizont 2020 program végéig a Közös 
Vállalkozás nem fogja elérni az ágazati tagok elvárt természetbeni hozzájárulásaira 
vonatkozóan az alapító rendeletben és a jóváhagyott éves munkatervekben 
meghatározott célokat. 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei (1)

Kiegészítő 
tevékenységek (2)

Csökkentések Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG RTD) 975,0 n.a. -140,0 835,0 603,2 n.a. n.a. n.a. 603,2
Magánszektorbeli partnerek 
(természetbeni hozzájárulások és az 
igazgatási költségekhez fizetett 
pénzbeli hozzájárulások)

462,1 2 234,7 n.a. 2 696,8 12,5 42,0 53,7 929,2 1 037,4

Magánszektorbeli partnerek (az 
operatív költségekhez fizetett 
pénzbeli hozzájárulások)

182,5 n.a. -140,0 42,5 3,3 n.a. n.a. n.a. 3,3

Összesen 1 619,6 2 234,7 -280,0 3 574,3 619,0 42,0 53,7 929,2 1 643,9

(1) Az IKOP-ra és az igazgatási költségekre vonatkozó hozzájárulási célkitűzések a Közös Vállalkozás éves munkatervei szerint.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)

(2) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe. A magánszektorbeli tagok esetében az 1755 millió eurós minimumcélt 2234,7 millió euróra növelték annak érdekében,
hogy elérhető legyen a kötelező minimális hozzájárulás összege (legalább 2730 millió euró).
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3.7.14. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a 
kifizetési előirányzatoké pedig 85% volt. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.7.15. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2020-ban végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.7.16. A Közös Vállalkozás által a Horizont 2020 projektekkel kapcsolatban
folyósított kifizetések utólagos ellenőrzése a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálatának 
(CAS) a feladata. Az utólagos ellenőrzések 2020 végén rendelkezésre álló eredményei 
alapján a Közös Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 1,47% reprezentatív 
hibaarányról és 1,06% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és 
zárókifizetések)74. A Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában75 úgy 
ítélte meg, hogy „a Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás 
esetében – figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok 
bonyolultságának mérséklése érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a 
kutatási projektek költségeinek megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra 
– reális célkitűzés, hogy az éves hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél,
hogy a többéves program lezárását követően az összes audit, valamint kiigazítási és
visszakövetelési intézkedés pénzügyi hatásainak figyelembevételével adódó maradó
hiba a lehető legjobban megközelítse a 2%-ot.”

74 A BBI Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 168. o. 

75 COM(2011) 809 végleges. 
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3.7.17. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat76. A részletes ellenőrzések egy esetben az ellenőrzött 
költségek több mint 1%-át kitevő hibát tártak fel, amely a már bejelentett és 
elfogadott személyzeti költségek következő beszámolási időszakban történő 
indokolatlan korrekciójához kapcsolódott. 

3.7.18. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2020 első felében lezárt egy
vizsgálatot, amely szabálytalanságokra és csalásra derített fényt a Horizont 2020 
projektjeiben – köztük a Közös Vállalkozás által társfinanszírozott projektekben – részt 
vevő két kedvezményezett tevékenységeiben. A Közös Vállalkozás 2020-ban nagyrészt 
végrehajtotta az OLAF e kedvezményezettekre vonatkozó ajánlásait, amelyek a 
visszafizettetések feldolgozását, az érintett kedvezményezetteknek a legtöbb 
támogatási megállapodásban való részvételből való kizárását, valamint az egyéb 
potenciálisan problémás kedvezményezettek aktív vizsgálatát foglalták magukban. 

Észrevételek a gondos pénzgazdálkodásról 

3.7.19. A Közös Vállalkozás 2020. évi pályázati felhívásának kialakítása nem
biztosította a négy stratégiai demonstrációs téma teljes körű lefedését, amint azt a 
Közös Vállalkozás munkatervében szereplő kutatási menetrend előírta. Az egyik 
demonstrációs téma kapcsán több támogatható és magas pontszámot elért pályázatot 
el kellett utasítani egy másik demonstrációs téma javára, amelyre több pályázatot is 
elfogadtak társfinanszírozásra. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.7.20. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei
nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

76 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 
számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a.
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

A minimum 182,5 millió euró összegű pénzbeli hozzájárulásból77 2019 végéig csak 
3,25 millió euró került befizetésre. A BBI alapító rendeletét78 úgy módosították, 
hogy az ágazati tagok projektszinten fizethessék be pénzbeli hozzájárulásaikat. E 
módosítás ellenére továbbra is jelentős annak a kockázata, hogy az ágazati tagok a 
program végéig nem érik el az operatív tevékenységekhez szükséges pénzbeli 
hozzájárulás minimális összegét. A Bizottság (DG RTD) emiatt 2018 végén úgy 
döntött, hogy 140 millió euróval csökkenti a Közös Vállalkozás 2020. évi, 205 millió 
eurós költségvetését79. 

n.a.

2019 

A kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó természetbeni hozzájárulások teljes 
összege 2019 végén 916 millió euró. Ebből körülbelül 216 millió euró olyan 
természetbeni hozzájárulás, amely a beszámolóban 2019-re nézve szerepel, de 
amelyre vonatkozóan az igazolási folyamat a Covid19-világjárvány miatt még nem 
zárult le. 

Folyamatban 

77 A BBI Közös Vállalkozás alapokmánya (az 560/2014/EU rendelet I. melléklete) 12. cikkének (4) bekezdése. 

78 A Tanács 2018. január 23-i (EU) 2018/121 rendelete a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendelet módosításáról 
(HL L 22., 2018.1.26., 1. o.). 

79 Ez az összeg magában foglalja a 2017. évi költségvetés kapcsán bejelentett 50 millió eurós felfüggesztést és a 2018. évi költségvetésből felfüggesztett 
20 millió eurót. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.7.12. 

A kizárólag a BBI Közös Vállalkozás számára a pénzügyi hozzájárulásoknak az ágazati 
tagjaitól történő beszedésére létrehozott jogi keret végül eredménytelennek bizonyult. 
A Számvevőszék korábbi ajánlásával összhangban a jövőbeli köz- és magánszféra 
közötti partnerségek kialakításakor figyelembe kell venni a BBI Közös Vállalkozás 
konkrét tapasztalataiból levont tanulságokat. A BBI Közös Vállalkozás esetében 
azonban ez a tapasztalat arra is rámutatott, hogy az EK és a BIC tagoktól származó 
készpénzbeli hozzájárulások jelentős csökkentése ellenére sikerült elérni a 
kezdeményezés stratégiai célkitűzéseit. A finanszírozott projektek eredményei és 
hatásai már most is meghaladják a BBI stratégiai innovációs és kutatási 
menetrendjében meghatározott célkitűzések többségét, amit egy független külső 
szakértők által nemrégiben készített tanulmány is megerősített. A BBI Közös 
Vállalkozás 2020-as éves tevékenységi jelentése további részletekkel szolgál e 
tekintetben. 

3.7.13. 

A BBI Közös Vállalkozás ágazati tagjainak összes hozzájárulása valóban kissé elmarad a 
kezdeményezés jelenlegi szakaszában várt szinttől. Tulajdonképpen az IKAA és az IKOP 
tekintetében a természetbeni hozzájárulások előrejelzéseit eredetileg lineárisnak 
várták, de a közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy ezeket a beruházásokat a BBI 
Közös Vállalkozás projektjeinek végén jelentős mértékben végrehajtják. Emellett a 
Covid19-világjárvány késleltette a beruházásokat és azok külső ellenőrök általi 
tanúsítását. 

A BBI Közös Vállalkozás véleménye szerint ez a különbség az elkövetkező években 
jelentősen csökkenni fog, mivel a természetbeni hozzájárulások (IKAA és IKOP) 
bejelentése és igazolása a BBI-projektek lezárásával párhuzamosan jelentősen 
növekedni fog. Ezen túlmenően az ágazati tagok a BBI igazgatótanácsának benyújtott 
pénzügyi tervükben kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2021-re és az azt követő 
időszakra további beruházási célokat tűznek ki. 
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3.8. Shift2Rail (S2R) Közös Vállalkozás 

Bevezetés 

3.8.1. A brüsszeli székhelyű Shift2Rail (S2R) Közös Vállalkozás 2014 júniusában80 
jött létre tízéves időszakra, és 2016. május 24. óta működik önállóan. 

3.8.2. A Közös Vállalkozás a vasúti ágazatban tevékenykedő köz-magán társulás. 
Alapító tagjai az Európai Unió (EU), amelyet a Bizottság képvisel, valamint különböző 
vasúti ágazati partnerek (a fő érdekelt felek, többek között vasútiberendezés-gyártók, 
vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők és kutatóközpontok). A Közös 
Vállalkozásban társult tagként más szervezetek is részt vehetnek. 

3.8.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.8.1. táblázat 
tartalmazza81. 

                                                    
80 A Tanács 2014. június 16-i 642/2014/EU rendelete a Shift2Rail közös vállalkozás 

létrehozásáról (HL L 177., 2014.6.17., 9. o.). 

81 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.shift2rail.eu. 

http://www.shift2rail.org/
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3.8.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 72,5 61,8 

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 77,9 79,1 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió 
euró) (1) 75,8 81,6 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 84,1 83,1 

Összlétszám december 31-én (2) 24 23 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös 
Vállalkozás által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett 
bevételeket és a következő évre átvitt összegeket is magában foglalja. 

(2) A létszámba beletartoznak az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt 
nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.8.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.8.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.8.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból82 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből83 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.8.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
82 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. 

83 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.8.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.8.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.8.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.8.11. A 3.8.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által 2020 
végéig befizetett hozzájárulásokról. 

3.8.2. táblázat. A tagok hozzájárulása az S2R költségvetéséhez (millió 
euró) 

 
Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG MOVE) 398,0 0,0 398,0 297,7 0,0 0,0 0,0 297,7
Magánszektorbeli 
tagok 350,0 120,0 470,0 9,2 121,9 93,1 204,8 429,0

Összesen 748,0 120,0 868,0 306,9 121,9 93,1 204,8 726,7

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)



137 

Shift2Rail (S2R) Közös Vállalkozás 

 

3.8.12. A Közös Vállalkozás 2020 végéig a Horizont 2020 projektekre 
rendelkezésre álló költségvetésből a kötelezettségvállalási előirányzatok 100%-át és a 
kifizetési előirányzatok 80%-át hajtotta végre. Az operatív kifizetési előirányzatok 
felhasználási aránya 2019-hez képest csökkent (88%), mivel a 2020. évi pályázati 
felhívás keretében odaítélt egyik támogatási megállapodást 2020 végéig nem lehetett 
aláírni, és a kapcsolódó előfinanszírozást ennek megfelelően későbbre kellett 
halasztani. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.8.13. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs 
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. A Közös Vállalkozás 
2020-ban végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső ellenőrzési 
keretrendszerét (ICF). A belső ellenőrzési keretrendszer által előírt éves önértékeléshez 
és a kontrolltevékenységek eredményességének nyomon követéséhez a Közös 
Vállalkozás megfelelő mutatókat dolgozott ki valamennyi belsőkontroll-elvre és 
kapcsolódó jellemzőre vonatkozóan. 

3.8.14. Az igazgatótanácsnak a Közös Vállalkozás szerveire alkalmazandó, az 
összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok elfogadásáról 
szóló 7/2018. sz. határozata előírja, hogy a Közös Vállalkozás igazgatótanácsi tagjainak 
naprakész önéletrajzát és összeférhetetlenségi nyilatkozatait közzé kell tenni a Közös 
Vállalkozás honlapján. Mivel azonban csak néhány igazgatótanácsi tag nyújtotta be 
megfelelően az információkat, 2020 végéig az összeférhetetlenségi nyilatkozatok közül 
egyet sem, az önéletrajzoknak pedig csak a felét lehetett közzétenni. 

3.8.15. A Közös Vállalkozás által a Horizont 2020 projektekkel kapcsolatban 
folyósított kifizetések utólagos ellenőrzése a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálatának 
(CAS) a feladata. Az utólagos ellenőrzések 2020 végén rendelkezésre álló eredményei 
alapján a Közös Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 2,9% reprezentatív 
hibaarányról és 1,99% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és 
zárókifizetések)84. A Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában85 úgy 
ítélte meg, hogy „a Horizont 2020 keretprogramból származó kutatásfinanszírozás 
esetében – figyelemmel az ellenőrzések költségeire, az alkalmazandó szabályok 
bonyolultságának mérséklése érdekében javasolt egyszerűsítő intézkedésekre és a 
                                                    
84 Az S2R Közös Vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése, 189. o. 

85 COM(2011) 809 végleges. 
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kutatási projektek költségeinek megtérítéséhez elkerülhetetlenül társuló kockázatokra 
– reális célkitűzés, hogy az éves hibakockázat 2% és 5% között legyen. További cél, 
hogy a többéves program lezárását követően az összes audit, valamint kiigazítási és 
visszakövetelési intézkedés pénzügyi hatásainak figyelembevételével adódó maradó 
hiba a lehető legjobban megközelítse a 2%-ot.” 

3.8.16. Az operatív kifizetések kontrolljának részeként egy véletlen mintán 
megvizsgáltuk a végső kedvezményezettek szintjén a Horizont 2020 keretében 2020-
ban teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az utólagos ellenőrzés során 
megállapított hibaarányokat86. Ezek a részletes ellenőrzések egy esetben 
rendszerszintű hibát tártak fel, amely a bejelentett személyi költségek kiszámításához 
használt hibás módszerből adódott. Egy másik esetben rendszerszintű, nem 
számszerűsíthető kontrollhiányosságot találtunk: a kedvezményezett nem alkalmazott 
validálási eljárást a projekten ledolgozott munkaórák bejelentésekor. 

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.8.17. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 

 

                                                    
86 A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a 

számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek 1%-
a. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2017 

Az értékelők ajánlásaira reagálva a Közös Vállalkozás cselekvési tervet készített, 
amelyet az irányítótestület 2018. június 28-án fogadott el. Noha a jelenlegi 
többéves pénzügyi keretprogram az időközi értékelésben megfogalmazott 
ajánlások közül nem mindegyikkel foglalkozik majd, a cselekvési tervben szereplő 
egyes intézkedések végrehajtása már megkezdődött, másokkal pedig – jellegüktől 
függően és a jelenlegi jogi kerettel összhangban – jelenleg foglalkozik a vasúti 
kutatási és innovációs európai partnerségre irányuló 2021. február 23-i bizottsági 
javaslat. 

n.a. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.8.14.  

Az S2R közös vállalkozás a következő intézkedéseket hajtotta végre: 

— Az igazgatótanács tagjait többször emlékeztették arra, hogy a hiányzó 
összeférhetetlenségi nyilatkozatokat nyújtsák be. 

— 2021 júniusában még mindig hiányzik az önéletrajzok és az 
összeférhetetlenségi nyilatkozatok 28%-a (a 43 jelenlegi aktív tag közül 12-
nek). 

— Az igazgatótanács 2021. június 22-i ülésén egy helyzetjelentést terjesztettek az 
igazgatótanács tagjai elé. Azt is kifejtették, hogy az igazgatótanács bármely 
olyan tagja esetében, aki az összeférhetetlenségi nyilatkozat és az önéletrajz 
tekintetében nem tett eleget a követelményeknek, tényleges 
összeférhetetlenség áll fenn, ami az adott tagnak az igazgatótanács 
döntéshozatali folyamatából való kizárását vonja maga után. 

3.8.15.  

A Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) által 2020 végén, pénzügyi kiigazítás 
nélkül elvégzett utólagos ellenőrzési jelentésben azonosították azt a megállapítást, 
miszerint a kedvezményezett nem alakított ki a ténylegesen ledolgozott munkaórákra 
vonatkozó költségek kiszámításához használandó érvényesítési eljárást. A jelentés 
megállapította, hogy a kedvezményezett munkaidőnyilvántartási rendszere 
általánosságban megbízható. Ezen túlmenően a kedvezményezett megerősítette, hogy 
sor kerül a munkaidőnyilvántartási rendszer tökéletesítésére, amit a Shift2Rail közös 
vállalkozás nyomon követ majd. 
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3.9. Európai Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika (EuroHPC) Közös 
Vállalkozás 

Bevezetés 

3.9.1. A luxembourgi székhelyű Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika 
(EuroHPC) Közös Vállalkozást 2018 októberében hozták létre a 2026. december 31-ig 
tartó időszakra87. A Közös Vállalkozás 2020. szeptember 23-án kezdte meg önálló 
működését. 

3.9.2. A Közös Vállalkozás egy köz-magán társulás, amely lehetővé teszi az Európai 
Unió (EU), az európai országok és a magánszférabeli partnerek erőforrásainak a nagy 
teljesítményű számítástechnika fejlesztése érdekében történő európai szintű 
egyesítését. A Közös Vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a 
részt vevő államok88 és két magánszférabeli partner, amelyeket a Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika Európai Technológiai Platformja (ETP4HPC) és a Big Data Value 
(BDVA) szövetségek képviselnek. 

                                                    
87 A Tanács 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1488 rendelete az európai nagy teljesítményű 

számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról (HL L 252., 2018.10.8., 8. o.). 

88 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Észak-Macedónia, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Montenegró, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország (forrás: az EuroHPC weboldala). 



142 

Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika (EuroHPC) Közös Vállalkozás 

3.9.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.9.1. táblázat
tartalmazza89. 

3.9.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

2020 2019 

Új kifizetési előirányzatok (millió euró) 181,5 n.a.

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) 509,1 n.a.

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1) 181,5 n.a.

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 509,1 n.a.

Összlétszám december 31-én (2) 11 n.a.

(1) A rendelkezésre álló költségvetés a korábbi években fel nem használt, a Közös Vállalkozás
által a folyó évi költségvetésbe ismét felvett előirányzatokat, a címzett bevételeket és a
következő évre átvitt összegeket is magában foglalja.

(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a
kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.9.4. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

3.9.5. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

89 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 
weboldalán: www.eurohpc-ju.europa.eu. 

http://www.eurohpc-ju.europa.eu/
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Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.9.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból90 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből91 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.9.7. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével záruló 
évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

                                                    
90 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. 

91 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.9.8. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.9.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre vonatkozó
beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

3.9.10. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől.

Észrevételek a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról 

3.9.11. A 3.9.2. táblázat áttekintést nyújt az EuroHPC Közös Vállalkozás tagjai
által 2020 végéig befizetett hozzájárulásokról. 

3.9.2. táblázat. A tagok hozzájárulása az EuroHPC költségvetéséhez 
(millió euró) 

Tagok
A Közös 

Vállalkozás 
tevékenységei

Kiegészítő 
tevékenységek (1)

Összesen Pénzbeli Természetbeni 
(validált)

Természetbeni 
(bejelentett, 
nem validált)

Természetbeni 
(kiegészítő 

tevékenységekhez)
Összesen

EU (DG CONNECT) 536,0 n.a. 536,0 190,9 0,0 0,0 n.a. 190,9
Részt vevő államok 486,0 n.a. 486,0 28,9 0,0 0,0 n.a. 28,9
Magánszektorbeli 
tagok 422,0 n.a. 422,0 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0

Összesen 1 444,0 n.a. 1 444,0 219,8 0,0 0,0 n.a. 219,8

(1) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2020.12.31-i állapot)
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3.9.12. A Közös Vállalkozás 2020. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 95,5%, a 
kifizetési előirányzatoké pedig 22,5% volt. A kifizetési előirányzatok alacsony 
felhasználási arányára részben az ad magyarázatot, hogy a Bizottság 2020. 
szeptember 23-án, amikor a Közös Vállalkozás megkezdte pénzügyileg önálló 
működését, a teljes éves kifizetési költségvetést átvezette a Közös Vállalkozáshoz. 

3.9.13. 2020 végén a fontos munkakört betöltő alkalmazottak felvételének
késedelme, valamint a Covid19-világjárványnak az informatika, a kommunikáció, a 
kiküldetések, az ülések, rendezvények és egyéb szolgáltatások tervezett költségeire 
gyakorolt hatása jelentős mértékben, 16,5%-ra csökkentette az igazgatási kifizetési 
költségvetés felhasználási arányát (ami a teljes rendelkezésre álló költségvetés mintegy 
1,5%-át teszi ki). 

3.9.14. 2020-ra a Közös Vállalkozás operatív kifizetési költségvetését három
exaflophoz közeli és öt petaflop teljesítmény-nagyságrendű szuperszámítógép 
beszerzéséhez kapcsolódó előfinanszírozásra (mintegy 135 millió euró), valamint a 
lezárt pályázati felhívásokra (mintegy 44 millió euró) irányozták elő. 2020 végén 
azonban csak a LEONARDO és PetaSC szuperszámítógépekkel kapcsolatban aláírt, 
mintegy 34 millió euró összegű szerződések, valamint az aláírt, mintegy 6 millió euró 
összegű támogatási megállapodások tekintetében lehetett előfinanszírozási 
kifizetéseket teljesíteni. Ez az operatív kifizetési előirányzatok alacsony, 22,6%-os 
felhasználási arányát eredményezte. 

Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.9.15. A Közös Vállalkozás megbízható pénzügyi és operatív dokumentációs
áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be. 2020 végéig a Közös 
Vállalkozás nagyrészt végrehajtotta a Bizottság 17 belsőkontroll-elven alapuló belső 
ellenőrzési keretrendszerét (ICF). A Közös Vállalkozásnak azonban még számos 
intézkedést kell végrehajtania a kockázatértékelésre, valamint a kontroll- és 
monitoringtevékenységekre vonatkozó ellenőrzési alapelvek eredményes 
működésének biztosítása érdekében. 
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3.9.16. 2020 végéig a Közös Vállalkozás nem dolgozott ki megbízható eljárásokat 
a magánszektorbeli tagok és a részt vevő államok által bejelentett természetbeni 
hozzájárulások validálására és tanúsítására, és nem hozott létre megfelelő számviteli 
eljárást e természetbeni hozzájárulások elismerésére. Emiatt a Közös Vállalkozás nem 
tudja irányítani és nyomon követni az e magánszektorbeli tagok és részt vevő államok 
által nyújtandó természetbeni hozzájárulások minimális szintjének elérését, és nem tud 
beszámolni sem erről. 

Egyéb témakörök 

3.9.17. Figyelembe véve a Közös Vállalkozás igazgatási és operatív folyamatokkal 
kapcsolatos jelenlegi munkaterhelését és első fontos tevékenységeinek megkezdését, 
úgy véljük, hogy a Közös Vállalkozás jelenleg nem rendelkezik elegendő személyzettel. 
A 2020. évi szervezeti felépítés során a Közös Vállalkozás elsősorban a fő operatív 
folyamatok és feladatok biztosítására összpontosított, ugyanakkor figyelmen kívül 
hagyta a fontos adminisztratív munkakört betöltő alkalmazottak, különösen az 
igazgatási és pénzügyi vezető, valamint a belsőkontroll- és ellenőrzési koordinációs 
vezető szükségességét. E forráshiány kezelése nélkül fennáll a kockázata annak, hogy a 
Közös Vállalkozás hiányosságokkal szembesül a pénzügyi, költségvetési és személyzeti 
irányítás, valamint az operatív kifizetések és a természetbeni hozzájárulások 
belsőkontroll-folyamatai terén. Végezetül a szerződéses alkalmazottak magas aránya 
(74%) a közeljövőben jelentős személyzeti fluktuációhoz vezethet, ami még tovább 
nehezítheti a Közös Vállalkozás egyébként is bizonytalan személyzeti helyzetét. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
A Közös Vállalkozás tudomásul veszi a Számvevőszék jelentését. 
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Az EURATOM keretében működő közös 

vállalkozás 
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3.10. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER 
(F4E) Európai Közös Vállalkozás 

Bevezetés 

3.10.1. A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER92 Európai Közös Vállalkozást (F4E) 
2007 áprilisában hozták létre93 35 éves időtartamra. A Közös Vállalkozás egyik fő 
feladata, hogy biztosítsa az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását az 
ITER projekt végrehajtásáért felelős ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési 
Szervezethez (ITER-IO). Míg a fő magfúziós létesítményeket a franciaországi 
Cadarache-ban fogják kiépíteni, a Közös Vállalkozás székhelye Barcelonában van. 

3.10.2. A Közös Vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, 
valamint az Euratom tagállamai és Svájc (amely együttműködési megállapodást kötött 
az Euratommal). 

                                                    
92 Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor (International Thermonuclear Experimental 

Reactor). 

93 A 2013. december 13-i 2013/791/Euratom tanácsi határozattal (HL L 349., 2013.12.21., 
100. o.), a 2015. február 10-i 2015/224/Euratom tanácsi határozattal (HL L 37., 2015.2.13., 
8. o.), és a 2021. február 22-i 2021/281/Euratom tanácsi határozattal (HL L 62., 2021.2.23., 
41. o.) módosított, a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 
létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 
2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.). 
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3.10.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.10.1. táblázat 
tartalmazza94. 

3.10.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok 

 2020 2019 

Költségvetési kifizetési előirányzatok (millió euró) 794,8 721,1 

Költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatok (millió 
euró) 878 689,5 

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió 
euró) (1) 816,5 761,2 

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
(millió euró) (1) 885,7 729,7 

Összlétszám december 31-én (2) 435 439 

(1) A rendelkezésre álló költségvetés az igazgatási kötelezettségvállalások és a címzett 
bevételek átvitt, az igazgatótanács által még nem jóváhagyott összegeit is tartalmazza. 

(2) A létszámba beletartoznak az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt 
nemzeti szakértők. 

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok. 

3.10.4. 2020 végére a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok 
felhasználási aránya elérte a 100%-ot, a kifizetési előirányzatoké pedig a 98%-ot. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

3.10.5. Ellenőrzési módszerünk analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 
közvetlen tételes tesztelését a Közös Vállalkozás és a kedvezményezettek szintjén, 
valamint a Közös Vállalkozás felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő 
kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Ennek a munkának az 
eredménye kiegészült más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a 
Közös Vállalkozás vezetősége által szolgáltatott információk elemzésével. 

                                                    
94 A Közös Vállalkozás hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a 

weboldalán: www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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3.10.6. Véleményünk alapja, a vezetőség és az irányítással megbízott személyek 
felelőssége, valamint az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége tekintetében lásd jelentésünk 3.1. 
szakaszát. A 164. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi. 

Az Európai Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a független ellenőr 
jelentése 

Vélemény 
3.10.7. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte: 

a) a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2020. december 31-ével záruló 
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból95 és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentésekből96 áll; 

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 
értelmében. 

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

3.10.8. Véleményünk szerint a Közös Vállalkozás 2020. december 31-ével 
záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Közös Vállalkozás 2020. 
december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 

                                                    
95 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. 

96 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő 
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak. 
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pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.10.9. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek. 

Kifizetések 
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

3.10.10. Véleményünk szerint a 2020. december 31-ével záruló évre 
vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek. 

Figyelemfelhívó megjegyzés 

3.10.11. Függetlenül a 3.10.8 és 3.10.10. bekezdésben ismertetett 
véleménytől, a Számvevőszék felhívja a figyelmet a 3.10.13–3.10.15. 
bekezdésekre, amelyek arról tájékoztatnak, hogy a Közös Vállalkozás 2020. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója tartalmazza a Közös Vállalkozásnak az 
ITER projekttel kapcsolatos teljesítési kötelezettségeivel járó teljes költségre 
vonatkozó becslését (17,97 milliárd euró). A becslésre és a kockázati kitettségre 
vonatkozó főbb feltevések változásai azonban jelentős költségnövekedést, illetve 
további késedelmet okozhatnak az ITER-projekt végrehajtásában. 

3.10.12. A Számvevőszék véleménye független az alábbi észrevételektől. 
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Észrevételek az ITER előzetes becsült összköltségéről 

3.10.13. A Közös Vállalkozás becslést készít arról, hogy az ITER-projekttel 
kapcsolatos teljesítési kötelezettségeivel járó teljes költség milyen összegű lesz a 
projekt 2042. évi lezárásakor: ez az úgynevezett előzetes becsült összköltség (estimate 
at completion, EaC). 2020 végén a Közös Vállalkozás ezt az összköltséget 17 968 millió 
euróra becsülte (2020-as értéken). Ez a 2020. év végéig folyósított összes kifizetés 
(összesen 7345 millió euró) és a becsült jövőbeli kifizetések (2020-as értéken 
10 623 millió euró) összege. 

3.10.14. A 2019. évi éves beszámolóhoz képest, amely csak ITER-kreditekben 
tüntette fel az ETC összegét, a Közös Vállalkozás nagymértékben javította a 2020. évi 
éves beszámolóban szereplő információk minőségét, az ETC összegének euróban és 
2020-as értéken történő bemutatásával, feltüntetve a brexit és a Covid19-járvány 
hatását is. A becslésre és a kockázati kitettségre vonatkozó főbb feltevések változásai 
azonban jelentős költségnövekedést, illetve további késedelmet okozhatnak a projekt 
végrehajtásában. Ezt az alább felsorolt példák szemléltetik: 

o Nukleáris biztonsági követelmények: Bár a Közös Vállalkozás együttműködik az 
ITER-IO-val annak biztosítása érdekében, hogy a tervek megfeleljenek a különböző 
nukleáris biztonsági követelményeknek, a végső hatáskörrel a francia Nukleáris 
Biztonsági Hatóság rendelkezik és a biztonsági követelmények bármely jövőbeli 
módosítása jelentős költségvonzattal járhat. 

o A Hot Cell Complex-re vonatkozó költségbecslés: Ezt nem vizsgálták felül, és az 
ITER-IO tervezési követelményeinek jelenlegi fejlettségi szakasza nem teszi 
lehetővé az F4E számára, hogy hiteles költségbecslést készítsen. 

o A követelmények módosítása: Bár a szükséges változtatásokat a rendkívüli 
tartalékeszközökből (azaz az ITER tartalékalapjából vagy az ITER fel nem osztott 
költségvetéséből) finanszírozzák, és a Közös Vállalkozás felhívta a figyelmet e 
megközelítés pozitív hatására, azokat lehetetlen nullára csökkenteni. Ezek a 
változások további késedelmeket és költségnövekedést okozhatnak a folyamatban 
lévő és jövőbeli építési tevékenységek esetében. 

3.10.15. A Közös Vállalkozás úgy ítélte meg, hogy a Covid19-világjárvány hatása 
súlyos volt, de nem jelentős. 2021 áprilisáig a világjárvány néhány teljesítés esetében 
akár négy hónapos késedelmet is okozott, aminek következtében a teljes ITER-projekt 
költségei 47 millió euróval emelkedtek (2008-as értéken). Amennyiben a világjárvány 
2021-ben tovább súlyosbodik, további következményekre lehet számítani. 
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Észrevételek a belső kontrollmechanizmusokról 

3.10.16. Az alábbi észrevételek a Közös Vállalkozás jogi kötelezettségvállalások 
és szerződések kezelésére, valamint dokumentumkezelésre használt helyi informatikai 
alkalmazásaival (DACC és IDM) kapcsolatosak97, a Bizottság központi pénzügyi 
információs rendszerének (ABAC) rendszereire és munkafolyamataira nem 
alkalmazandók. Az észrevételek érintik a Közös Vállalkozás illetékes engedélyezésre 
jogosult tisztviselőjét minden szinten, valamint a Közös Vállalkozás helyettes 
tisztviselőit. 

3.10.17. Az utóbbi években a Közös Vállalkozás jelentős erőfeszítéseket tett egy 
elektronikus dokumentumkezelési rendszer bevezetése érdekében. 2020. március 
végén a Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója úgy határozott, hogy a DACC 
alkalmazásban a fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat a Covid19-világjárvány 
alatt nemcsak a szerződésmódosítások kezelésekor és aláírásakor kell használni, 
hanem ideiglenes adminisztratív intézkedésként az eredeti szerződések esetében is. 

3.10.18. Ez az intézkedés általában véve lehetővé tette a Közös Vállalkozás 
számára az üzletmenet folytonosságának fenntartását és azt, hogy alkalmazottai a 
Covid19-világjárvány kezdetétől fogva távmunkát végezzenek. A Közös Vállalkozás 
azonban helyi informatikai alkalmazásait nem igazította teljes mértékben a 
felhatalmazásokra vonatkozó belső eljárásaihoz. Amint a következő bekezdések 
ismertetik, még jelentős hiányosságok várnak megoldásra a következők tekintetében: 

o a Közös Vállalkozás felhatalmazási keretének végrehajtásával és a fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás használatával kapcsolatos jogi vonatkozások; 

o a DACC és az IDM alkalmazások műszaki felépítésével kapcsolatos műszaki 
szempontok (felhasználói hozzáférési jogok) az illetékes engedélyezésre jogosult 
tisztviselők számára; virtuális személyazonosságú fiókok használata és az 
alkalmazások interfészei, valamint 

o a következőkre vonatkozó belsőkontroll-szempontok: a helyi informatikai 
rendszerek megfelelősége az engedélyezéshez való jogok átruházása 
szempontjából, valamint a Közös Vállalkozás számviteli rendszerében szereplő 
számviteli és pénzügyi adatok helyessége. 

                                                    
97 Az észrevételek nem veszik figyelembe a Közös Vállalkozás által a feltárt kockázatok 

csökkentése érdekében 2021-ben végrehajtott új változtatásokat. 
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3.10.19. Az ABAC munkafolyamattal ellentétben a DACC alkalmazás nem tudja 
bizonyítani, hogy a személyzet megfelelően megértette egy dokumentum tartalmát, és 
beleegyezett abba, hogy azt saját aláírásával aláírja. 

3.10.20. A szerződések kezelésére szolgáló központi hitelesítési rendszerében a 
Közös Vállalkozás helyi informatikai alkalmazásai (DACC, IDM) kezelésének 
megkönnyítése érdekében az egyéni felhasználói fiókok mellett virtuális 
személyazonosságú felhasználói fiókokat is létrehozott. 2020 végéig azonban az F4E 
igazgatója számára létrehozott funkcionális csoportos fiókot számos fontos 
dokumentum jóváhagyására és aláírására is felhasználták. Ez a gyakorlat ellentétes a 
Közös Vállalkozás IKT-val kapcsolatos hozzáférés-kezelési alapelveivel, azok ugyanis 
egyértelműen előírják, hogy a felhasználói fiókoknak egyedinek kell lenniük, és 
egyetlen felhasználóhoz kell kapcsolódniuk. Ez tehát kritikus belsőkontroll-
hiányosságnak minősül, mivel lehetővé teszi, hogy a csoportos fiókban szereplő 
bármely személy végrehajtsa a kizárólag az illetékes engedélyezésre jogosult 
tisztviselőnek fenntartott tevékenységeket. 

3.10.21. A Közös Vállalkozás felhatalmazási keretének az a célja, hogy a 
felhatalmazásokat központosítva az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselők 
kezeljék, emellett többek között naprakész áttekintést is nyújt az F4E-nél jóváhagyott 
összes felhatalmazásról és a helyettesítésre vonatkozó rendelkezésekről. 2020 végéig 
azonban a Közös Vállalkozás helyi informatikai alkalmazásaiban (DACC és IDM) a 
felhatalmazási keret nem hozta automatikusan létre a technikai felhatalmazásokat 
(azaz a tranzakciók engedélyezéséhez szükséges felhasználói jogokat), hanem ehelyett 
– a Közös Vállalkozás igazgatója által jóváhagyott keret alapján – az egyes illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselőknek kellett kiválasztaniuk a megfelelő 
felhatalmazandó személyt. Ezenkívül a Közös Vállalkozás az illetékes engedélyezésre 
jogosult tisztviselőkön (azaz a szerződésért felelős tisztviselőkön) kívül más 
alkalmazottaknak is ad a szerződésekben meghatározott felhatalmazást (bizonyos 
feltételek mellett kötelező erejű határozatok aláírására). A Közös Vállalkozás 
felhatalmazási keretében azonban ez nem szerepel. 

3.10.22. Végezetül, az ABAC-munkafolyamattal ellentétben a DACC alkalmazást 
soha nem vetették alá belsőkontroll-ellenőrzésnek annak biztosítása érdekében, hogy 
a tranzakciók engedélyezéséhez szükséges felhasználói jogok megfeleljenek az 
alkalmazottakat megillető felhatalmazásoknak. Így tehát nagy a kockázata annak, hogy 
nem tártak fel és nem orvosoltak a Közös Vállalkozás felhatalmazási szabályainak 
megsértésével kapcsolatos problémákat. 



156 

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER (F4E) Európai Közös Vállalkozás 

 

3.10.23. Bár 2016-ban a Közös Vállalkozás megkezdte a DACC informatikai 
alkalmazás használatát a jogi kötelezettségvállalások, illetve szerződések kezelésére 
(2020-ban pedig már az eredeti szerződések esetében is), amely így újabb forrásként 
szolgált a számviteli és pénzügyi adatokhoz, 2013 óta nem került sor a Közös 
Vállalkozás számviteli rendszerének validálására. Ez a helyzet nem felel meg a Közös 
Vállalkozás pénzügyi szabályzatának, amely jelentős változás esetén a számviteli 
rendszer validálását írja elő. 

3.10.24. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 
2021. június elejétől ellenőrzést tervez a hatáskör-átruházásokra, az F4E-n belüli 
döntéshozatal hatékonyságára és a Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságával való 
együttműködési mechanizmusokra vonatkozóan. 

Észrevételek a felvételi eljárásokra vonatkozóan 

3.10.25. A Közös Vállalkozás 2020. évi felvételi eljárásai nem voltak kellően 
átláthatóak a következő értékelési szakaszra (interjúk és írásbeli vizsgák) meghívandó 
jelöltek végleges listájának összeállítása tekintetében. Elsősorban az nem világos, hogy 
a felvételi bizottság hogyan vette figyelembe az előválogatott jelöltek kiválasztása 
során az előnyt biztosító kritériumokat. 

Egyéb témakörök 

3.10.26. A Közös Vállalkozás 2020. évi éves tagdíjakra vonatkozó számítási 
módszere nem felelt meg a Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzata vonatkozó 
rendelkezéseinek. A Közös Vállalkozás az igazgatótanácsa által elfogadott, becsült 
hozzájárulási összegek felhasználása helyett egy még elfogadásra váró becsléstervezet 
alapján szabta ki a hozzájárulásokat. 

3.10.27. A Közös Vállalkozás a saját e-közbeszerzési portálját használja, amely 
nincs teljes mértékben összehangolva a Bizottság e-közbeszerzési megoldásával. Az 
F4E e-közbeszerzési eszközének jövőbeli fejlesztése szükségtelen átfedéseket 
eredményezhet a Bizottság fejlesztési tevékenységével és beruházásaival. Ez nem felel 
meg a résztvevők számára az uniós költségvetési rendeletben előírt egységes 
„elektronikus adatcsereközpont” elvének. 
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A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

3.10.28. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki észrevételei 
nyomán tett korrekciós intézkedésekről. 
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

A 3.4. fejezetre (Egyéb operatív kiadások) elkülönített költségvetés különféle 
kiadási kategóriákat fed le (szerződéses és visszaszervezett humán erőforrásokra 
vonatkozó kiadások, kiküldetési költségek, jogi támogatási kiadások stb.). Az 
átláthatóság és az egyediség költségvetési alapelvei betartásának biztosítása 
érdekében külön kiadási fejezetet kell létrehozni minden kiadási kategóriára. 

Végrehajtva 

2019 

Egy nagyértékű közbeszerzési eljárás esetében az eredetileg közzétett ütemtervek 
és határidők nem voltak reálisak. Egy esetben a kiválasztási kritériumok részét 
képező azon követelménynek az adminisztratív terhe, hogy igazolják az adott 
tanúsítással való egyenértékűséget, visszatarthatta az egyenértékű tanúsítvánnyal 
rendelkező potenciális vállalkozókat az ajánlat benyújtásától. 

n.a. 

2019 

A Közös Vállalkozást évente külső szakértői testület értékeli. A szakértői testület 
több problémát és kockázatot azonosított a felső vezetés és a vállalati kultúra 
szintjén. Ha ez a helyzet megoldatlan marad, az kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
alkalmazottak teljesítményét. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

Az F4E egyre nagyobb mértékben folyamodik szerződéses vagy visszaszervezett 
humán erőforrásokhoz, hogy kikerülje az állományban lévő alkalmazottakra 
vonatkozó létszámtervi korlátokat. 2019-ben már az ilyen munkaerő tette ki a 
Közös Vállalkozás személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottainak 
körülbelül 62%-át. A Közös Vállalkozás humánerőforrás-menedzsmentje nem 
rendelkezik naprakész információkkal ezeknek a humánerőforrásoknak a 
nagyságáról, mivel azok irányítása az egységek, illetve igazgatóságok szintjén 
decentralizálva van. Ez a helyzet jelentős kockázattal jár a Közös Vállalkozás 
számára a kulcskompetenciák megtartása terén az elszámoltathatóság 
bizonytalansága, a lehetséges jogviták és a munkaerőnek a decentralizált igazgatás 
miatti alacsonyabb hatékonysága miatt. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék megjegyzései A korrekciós intézkedés állapota 
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.) 

2019 

2019-ben az F4E irányítótestülete kinevezett egy ad hoc csoportot a Közös 
Vállalkozás beszámolási rendszerének felülvizsgálatára és a szükséges 
változtatások előterjesztésére. A csoport javasolta egy új megtermeltérték-
menedzsment (EVM) rendszer bevezetését, amit az F4E irányítótestülete 2019 
áprilisában jóváhagyott98. A javasolt EVM rendszer azonban nem veszi figyelembe 
az összes független szakértői ajánlást99, és nem nyújt egyértelmű információt 
arról, hogy az eddig felmerült költségekhez képest milyen technikai haladást 
sikerült elérni a Közös Vállalkozás ITER projekttel kapcsolatos valamennyi 
teljesítési kötelezettségére nézve. Tekintettel az új EVM rendszer jelentőségére a 
teljesítmény nyomon követése szempontjából, alapvető fontosságú, hogy a Közös 
Vállalkozás a rendszer végrehajtási szakaszában nyomon kövesse annak 
eredményességét, és hogy az irányítótestületet minden jelentős kérdés 
felmerülésekor tájékoztassa. 

Végrehajtva 

                                                    
98 Az F4E irányítótestülete, 43. sz. ülés, 2019. április 5. 

99 A független felülvizsgálati csoport hetedik éves értékelése (2018. november 30.), 30–31. o. 
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A Közös Vállalkozás válasza 
3.10.16–3.10.19-ig 

Az F4E szerződéskezelési platformja (DACC, Deviations, Amendments and Contract 
Changes) olyan elektronikus információcsere-rendszer, amelyet az F4E az Európai 
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által 2014-ben a szerződésmódosításokkal 
kapcsolatban megfogalmazott kritikus ajánlásokra válaszul fejlesztett ki. Az eszköz első 
verziója 2016-ban készült el azzal a céllal, hogy egységesítse az eltérést/változást a 
módosítással (jogi kötelezettségvállalás), és biztosítsa az F4E-szerződések 
módosításainak ellenőrzését. Az eszköz figyelemmel kíséri a szerződéses változások 
költségét is az előzetes becsült összköltséghez (EaC) és kockázati céltartalékaihoz 
képest. A második fázisban az eszköz továbbfejlesztésére került sor oly módon, hogy az 
kiterjedjen a kereskedelmi módosításokra (pl. levélváltás), a kereskedelmi 
aktiválásokra (pl. opciók felszabadítása), a keretszerződések módosításaira stb. 
A Covid19 által kiváltott helyzet miatt egy további modult kellett sürgősen kifejleszteni, 
amely lehetővé teszi a szerződések közvetlen online aláírását. Az operatív 
szerződéseket lefedő új modult 2020 áprilisában adták ki. Az igazgatási szerződések 
esetében a különböző modulok bevezetése 2021 eleje óta folyamatban van. Az ilyen 
elektronikus rendszer technikai követelményeit illetően az F4E az F4E pénzügyi 
szabályzatában (jelenlegi 88. cikk) meghatározott követelményekre támaszkodott, az 
általános költségvetési rendeletet (jelenlegi 148. cikk) is figyelembe véve. 2021 elején, 
az F4E belsőkontroll-rendszerének éves értékelése keretében az F4E belsőkontroll-
koordinátora hibákat tárt fel egyes operatív szerződések DACC alkalmazásban való 
aláírásának szakaszában. Az F4E néhány olyan tranzakciót azonosított, ahol a vezetők 
egy másik személyt kértek fel arra, hogy nevükben a DACC alkalmazásban hagyjon jóvá 
jogi kötelezettségvállalást. Az F4E pénzügyi felhatalmazásra és helyettesítésre 
vonatkozó belső pénzügyi kerete nem rendelkezik ilyen eljárásról, így az nincs 
összhangban az F4E pénzügyi szabályzatával. 

Bár a szerződéseket a spanyol és a francia jog alapján továbbra is jogszerűnek tekintik, 
a probléma súlyos hiányosságokra vetett fényt az F4E belsőkontroll-rendszereiben. 
Következésképpen az F4E igazgatója a 2020. évre vonatkozó éves vezetői 
nyilatkozatában nem számszerűsített reputációs fenntartást fogalmazott meg. 

Mindazonáltal az F4E megerősíti, hogy 2021-től kezdődően az F4E belső ellenőrzése 
kiterjeszti az ABAC-hozzáférési jogok éves felülvizsgálatának hatókörét a DACC-ra is. 
Emellett a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2021 júniusában ellenőrzést indított 
„Felhatalmazások és a döntéshozatal hatékonysága az F4E Közös Vállalkozásnál, 
valamint együttműködési mechanizmusok az Energiaügyi Főigazgatósággal” témában. 
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Mindkét kötelezettségvállalás hozzá fog járulni az F4E felhatalmazási politikájának és 
belsőkontroll-rendszerének való megfeleléssel kapcsolatos jelenlegi bizonyosság 
növeléséhez. 

Időközben az F4E azonnali korrekciós intézkedéseket hozott e hiányosságok orvoslása 
és annak biztosítása érdekében, hogy ezek a hibák ne ismétlődjenek meg. Ezek közé 
tartozik a DACC keretében végzett pénzügyi ellenőrzések és kontrollok megerősítése, 
valamint az F4E személyzetének tájékoztatása. 

3.10.21.  

Ami a szerződések alapján az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőtől eltérő 
alkalmazottaknak biztosított felhatalmazásokat illeti, ezek kizárólag a szerződés napi 
szintű kezelésére vonatkoznak, és magát a szerződést nem módosítják. Az F4E Közös 
Vállalkozás frissíteni fogja a szerződésminta vonatkozó rendelkezését. 

3.10.22.  

Az F4E megerősíti, hogy biztonsági okokból a felhasználói jog ellenőrzését harmadik fél 
végzi. 

3.10.23.  

Az F4E megerősíti, hogy 2021-ben megkezdődik a számviteli rendszerek validálása. Az 
F4E azonban hangsúlyozni kívánja, hogy a DACC nincs automatikusan szinkronizálva az 
ABAC-kal. A számviteli rendszerbe bevitt adatokat a belsőkontroll-rendszernek 
megfelelően validálják: a számviteli adatok minőségének biztosítása érdekében 
előzetes és utólagos kontrollok vannak érvényben. 

3.10.25.  

Az F4E folytatja munkaerőfelvételi eljárásainak továbbfejlesztését. 2021 eleje óta ezek 
magukban foglalják a pályázatok teljes körű mennyiségi értékelését. 

3.10.26.  

Ezen probléma újbóli felmerülésének elkerülése érdekében az F4E intézkedéseket 
fogadott el; ezek körében az év utolsó igazgatótanácsa jóváhagyta a következő évre 
vonatkozó egységes programozási dokumentum tervezetét. 
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3.10.27.  

Az F4E úgy döntött, hogy kereskedelmi forgalomban kapható e-benyújtási eszközt kezd 
alkalmazni a Bizottság eszközének korlátozott alkalmazási köre (csak nyílt eljárások), 
valamint a bejelentett incidensek és stabilitási problémák nagy száma miatt. Amikor a 
Bizottság által kínált eszköz az F4E szempontjából releváns valamennyi közbeszerzési 
eljárástípust lefed és az incidensek aránya csökken, az F4E értékelni fogja a bizottsági 
eszköztárra való áttérés lehetőségét, és döntést hoz az F4E működési követelményei 
alapján. Ezenkívül az F4E kereskedelmi forgalomban kapható eszköze teljes mértékben 
megfelel a közbeszerzésről szóló uniós irányelvek rendelkezéseinek. Ingyenes 
elektronikus hozzáférést biztosít az F4E által közzétett pályázati felhívásokhoz, és 
integrálódik a TED e-Notices és a TED weboldalába, ahol az F4E közbeszerzési 
hirdetményeit közzéteszik. 
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A jelentést 2021. szeptember 21-i luxembourgi ülésén fogadta el a Mihails KOZLOVS 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

a Számvevőszék nevében 

Klaus-Heiner LEHNE 
elnök 
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