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1. fejezet
Az uniós közös vállalkozások és a
Számvevőszék által végzett ellenőrzés

5

Bevezetés
1.1. Az Európai Számvevőszék az Európai Unió pénzügyeinek külső ellenőre . Ilyen
1

minőségünkben az Unió pénzgazdálkodásának javítását elősegítve az uniós polgárok
pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedünk. 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 2021. pénzügyi évre vonatkozó
ellenőrzésünk eredményeit mutatja be. Jelentésünk felépítése a következő:
o

az 1. fejezet a közös vállalkozásokat – beleértve a 2021 óta bekövetkezett
fejleményeket – és ellenőrzésünk jellegét ismerteti;

o

a 2. fejezet az ellenőrzés átfogó eredményeit és a közös vállalkozások
humánerőforrás-helyzetének elemzését mutatja be,

o

a 3. fejezet a kilenc közös vállalkozásra vonatkozó egyedi megbízhatósági
nyilatkozatainkat tartalmazza, a közös vállakozások éves beszámolóinak
megbízhatóságára, valamint az alapul szolgáló bevételek és kifizetések
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó véleményeinkkel, illetve az e
véleményektől független megjegyzéseinkkel és észrevételeinkkel együtt.

1.4. A közös vállalkozásokra irányuló ellenőrzésünk a 2021. december 31-ével

záruló pénzügyi évre vonatkozóan megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt

1

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285–287. cikke, HL C 202., 2016.6.7.,
1. o.
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pozitív eredményeket. Az egyes közös vállalkozások tekintetében kiadott
megbízhatósági nyilatkozatunk révén:
o

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

o

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

1.5. Az egyéb kérdésekben, illetve a figyelemfelhívó megjegyzésekben ugyanakkor
kiemeltük az olvasók számára a nagyobb jelentőségű területeket, és az ellenőri
véleménytől független észrevételekben javítási lehetőségeket is felvázoltunk.

7

Az uniós közös vállalkozások
1.6. A közös vállalkozások a Bizottság és az ipar közötti partnerségek, de néhány

esetben részesei kutatási vagy kormányközi szervezetek, illetve egyes részt vevő
államok is. A közös vállalkozások fő feladata a tudományos ismeretek piacképes,
áttörést jelentő innovációkká való átalakításának előmozdítása, az ágazat és a kutatási
partnerek által is osztott stratégiai jövőkép keretében. A közös vállalkozásoknak
emellett azokra az európai társadalmi kihívásokra is választ kell adniuk, amelyekkel az
ipar jelenleg nem kellő mértékben néz szembe.

A többéves uniós kutatási és innovációs programok keretében
működő közös vállalkozások
Az uniós kutatási és innovációs programok keretében működő közös
vállalkozások alakulása

1.7. A többéves pénzügyi keret (TPK) kutatási és innovációs programjainak

keretében a közös vállalkozások külön jogi személyiséggel rendelkeznek, és stratégiai
kutatási területükön saját kutatási és innovációs menetrendet fogadnak el, amelyet
pályázati felhívások vagy közbeszerzések útján hajtanak végre.

1.8. Az alábbi 1.1. ábra a közös vállalkozások alakulását mutatja be a 2007–2013-as

többéves pénzügyi keret hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjában
(FP7) az első hat közös vállalkozás létrehozása óta, a 2014–2020-as többéves pénzügyi
keret Horizont 2020 (H2020) programján át a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret
Horizont Európa és Digitális Európa programjáig.
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1.1. ábra. Az uniós közös vállalkozások alakulása
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Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozásokat létrehozó tanácsi rendeletek alapján.

1.9. A 2021–2027-es TPK keretében működő közös vállalkozások saját kutatási és

innovációs menetrendjüket hajtják végre a közlekedés, az energia, az egészségügy, a
bioalapú iparágak, az elektronikai alkatrészek, a szuper-számítástechnika és hálózati
rendszerek területén. Ezeket újonnan, az alább bemutatott tanácsi rendeletek alapján
hozták létre.

1.10. A Tanács 2021 novemberében fogadta el az egységes alap-jogiaktust, amely

kilenc közös vállalkozást hozott létre a Horizont Európa program – az új, 2021–2027-es
többéves pénzügyi keret szerinti többéves kutatási és innovációs program – keretében
megvalósuló, a 2031. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó fellépések
végrehajtására2. A Horizont Európa program keretében működő közös vállalkozások
általános célja, hogy a korábbi programokhoz képest célorientáltabbak legyenek, és

2

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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ambiciózusabb partnerségeket alakítsanak ki az érintett ipari ágazatokkal. A Horizont
2020 program keretében már működő hét közös vállalkozás (SESAR, ECSEL, IMI2, Tiszta
Égbolt 2, FCH2, Shift2Rail és BBI) a Horizont Európa program keretében új jogi
személyként működik, új néven és felülvizsgált feladatkörrel, két közös vállalkozást – az
Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások (SNS) és a Globális Egészségügy (GH) Közös
Vállalkozás – pedig teljesen újonnan hoztak létre, ezek az európai és fejlődő országok
klinikai vizsgálatok területén létrejött partnerségének utódai.

1.11. Az Európai Kiberbiztonsági Kompetenciaközpontot (ECCC) 2021 májusában
külön rendelet 3 hozta létre. Ezt a három új közös vállalkozást (SNS, GH és ECCC)
azonban első alkalommal csak várhatóan 2023-ban, azt követően fogjuk ellenőrizni,
hogy azok pénzügyileg függetlenné válnak.

1.12. A Tanács 2021 júliusában új alapító rendeletet

fogadott el az új,
2021–2027-es többéves pénzügyi kereten belül az Európai Nagy Teljesítményű
Számítástechnika Közös Vállalkozásról (EuroHPC), amely rendelet 2033.
december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás működését. Az EuroHPC
további mintegy 2 milliárd euró összegű finanszírozást kap a Digitális Európa
programból, valamint 200 millió eurót az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF)
a szuperszámítógépek és kvantumszámítógépek infrastruktúrájának beszerzésére,
telepítésére, korszerűsítésére és üzemeltetésére.
4

1.13. Végezetül 2022 februárjában a Bizottság javaslatot tett arra, hogy a

Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozást a jövőben Csipekkel
Foglalkozó (Csip) Közös Vállalkozássá alakítsák át. Az eddigieken túl a Közös Vállalkozás
feladata lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi kereten belül az Európai
Csipkezdeményezés kapacitásépítési tevékenységeinek végrehajtása is. A Közös
Vállalkozás ezzel kapcsolatban a Digitális Európa program költségvetését fogja

3

(EU) 2021/887 rendelet (2021. május 20.) az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és
Kutatási Kompetenciaközpontnak és a nemzeti koordinációs központok hálózatának a
létrehozásáról.

4

A Tanács (EU) 2021/1173 rendelete (2021. július 13.) az európai nagy teljesítményű
számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás létrehozásáról és az (EU) 2018/1488
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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felhasználni az innovatív új generációs félvezető technológiák fejlesztésének
előmozdítására és az európai csipgyártási kapacitások megerősítésére5.

Az uniós kutatási és innovációs programok keretében működő közös
vállalkozásoknak nyújtott hozzájárulások

1.14. Minden tag hozzájárul a közös vállalkozások kutatási és innovációs

tevékenységeinek finanszírozásához. Egyrészt a Bizottság készpénzforrásokat biztosít
az uniós kutatási és innovációs programok keretében a közös vállalkozások kutatási és
innovációs menetrendjének társfinanszírozásához. Másfelől az ágazati és kutatási
magánszférabeli tagok természetbeni hozzájárulást nyújtanak a közös vállalkozások
azon kutatási és innovációs tevékenységeinek végrehajtása révén, amelyekbe saját
pénzügyi és 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 a közös
vállalkozások magánszférabeli tagjai készpénzzel járulnak hozzá a közös vállalkozások
igazgatási költségeinek finanszírozásához (ez alól egyedül az EuroHPC kivétel). Emellett
a saját kutatási területén valamely közös vállalkozás célkitűzéseit támogatni kívánó jogi
személy vagy ország teljes jogú tagság helyett társult tagi vagy hozzájáruló partneri
státuszra is pályázhat.

1.15. Az 1.2. ábra a tagok által a közös vállalkozásoknak a korábbi, 2014–2020-as

TPK és a jelenlegi, 2021–2027-es TPK alapján nyújtott hozzájárulásokat mutatja be, a
vonatkozó alapító rendeletekben meghatározottak szerint, figyelembe véve a KDT
Közös Vállalkozás Csip Közös Vállalkozássá való átalakulását, a Bizottság javaslatának
megfelelően. A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben az EuroHPC és a javaslat
szerint a jövőben induló Csip Közös Vállalkozás esetében a legjelentősebb a
költségvetés növekedése. Az EuroHPC és a KDT a részt vevő államoktól is kap pénzügyi
hozzájárulást, és ez lesz a helyzet a jövőbeli Csip Közös Vállalkozás esetében is.

5

Javaslat tanácsi rendeletre a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő
létrehozásáról szóló (EU) 2021/2085 rendeletnek a csipekkel foglalkozó közös vállalkozás
tekintetében történő módosításáról, COM(2022) 47 final, 2022.2.8.
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1.2. ábra. Az uniós kutatási és innovációs programok keretében a tagok
által a közös vállalkozásoknak fizetett hozzájárulások (készpénz is) (millió
euró) 6
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Forrás: Európai Számvevőszék.

1.16. Elvben a magánszektorbeli tagoknak az „operatív tevékenységekhez nyújtott
természetbeni hozzájárulások” (IKOP) és a legtöbb esetben a „kiegészítő
tevékenységekhez nyújtott természetbeni hozzájárulások” (IKAA) tekintetében is a
természetbeni hozzájárulások minimális szintjét kell biztosítaniuk. Ezeket a
2.1. háttérmagyarázat ismerteti részletesebben.

1.17. Amint azt az 1.3. ábra mutatja, a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben

továbbra is a Horizont Európa és a Digitális Európa programok jelentik a közös
vállalkozások fő pénzügyi forrását, a közös vállalkozások kutatási és innovációs
tevékenységeinek társfinanszírozására fordítható összesen 15,1 milliárd eurós
költségvetéssel. A közös vállalkozások 11,6 milliárd eurót használnak fel, ami a
Horizont Európa 95,5 milliárd eurós teljes költségvetésének mintegy 12%-a. Másrészről
az EuroHPC és a javasolt jövőbeli Csip Közös Vállalkozás az európai digitális egységes
piaci stratégiához kapcsolódóan nagy kapacitásépítési, telepítési és beruházási
projekteket fog végrehajtani a Digitális Európa program keretében 7. Az EuroHPC és a
javasolt jövőbeli Csip Közös Vállalkozás 3,4 milliárd euró összegű uniós
finanszírozásban részesül e tevékenységek végrehajtására a Digitális Európa
programból, ami a program 8,6 milliárd eurós teljes finanszírozásának 39%-a.

6

Az 1.2. ábra az egységes alap-jogiaktusban előírt összegeket mutatja be, figyelembe véve a
KDT Közös Vállalkozás Csip Közös Vállalkozássá való átalakulására irányuló bizottsági
módosításjavaslatot is. A módosítást jelentésünk időpontjáig még nem fogadták el.

7

A 2021. április 29-i (EU) 2021/694 rendelet a Digitális Európa program létrehozásáról.
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1.18. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó előző többéves pénzügyi keretben

(Horizont 2020 és Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) a közös vállalkozások
7,6 milliárd euró összegű uniós finanszírozása a számukra kijelölt területeken
várhatóan mintegy 12,2 milliárd eurót (azaz 161%-ot) fog mozgósítani, miáltal mintegy
19,8 milliárd euró értékben hajthatnak végre kutatási és innovációs projekteket,
beleszámítva a részt vevő államok és nemzetközi szervezetek közvetlen hozzájárulásait
is (lásd: 2.1. táblázat). A 2021–2020-as időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi
keretben (Horizont Európa és Digitális Európa) a közös vállalkozások 15,1 milliárd euró
összegű uniós finanszírozása a számukra kijelölt területeken várhatóan mintegy
19,1 milliárd eurót (azaz 126%-ot) fog mozgósítani, miáltal mintegy 34,2 milliárd euró
értékben hajthatnak végre kutatási és innovációs projekteket, beleszámítva a részt
vevő államok és nemzetközi szervezetek közvetlen hozzájárulásait is (lásd: 1.3. ábra). A
tőkeáttételi hatás relatív csökkenése főként az Egyesült Királyság Unióból való
kilépésével magyarázható.

1.3. ábra. Teljes hozzájárulás a közös vállalkozásokhoz és az egyéb tagok
hozzájárulásai által generált tőkeáttétel 8
2014–2020-AS TPK

A KÖZÖS VÁLLALKOZÁS

2021–2027-ES TPK

A KÖZÖS VÁLLALKOZÁS
PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSAI
ÖSSZESEN
34,1 MILLIÁRD EURÓ

PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSAI
ÖSSZESEN
19,8 MILLIÁRD EURÓ

EGYÉB TAGOK

HORIZONT 2020
76,4 MILLIÁRD EURÓ

HOZZÁJÁRULÁSAI
12,2 MILLIÁRD
EURÓ

HORIZONT EURÓPA
95,5 MILLIÁRD EURÓ

EGYÉB TAGOK

HOZZÁJÁRULÁSAI
19,1 MILLIÁRD EURÓ

DIGITÁLIS EURÓPA
PROGRAM
8,6 MILLIÁRD EURÓ

UNIÓS KÉSZPÉNZ-

UNIÓS KÉSZPÉNZ-

HOZZÁJÁRULÁS
7,6 MILLIÁRD EURÓ

HOZZÁJÁRULÁS
15,1 MILLIÁRD EURÓ

Forrás: Európai Számvevőszék.

Az uniós kutatási és innovációs programok keretében működő közös
vállalkozások irányítási modelljei

1.19. A partnereikkel és az érdekelt felekkel való szoros együttműködés és

koordináció biztosítása érdekében a közös vállalkozások kiterjedt irányítási
struktúrával rendelkeznek, amely általában az irányító testületből, egy tudományos
8

Az 1.2. ábra az egységes alap-jogiaktusban előírt összegeket mutatja be, figyelembe véve a
KDT Közös Vállalkozás Csip Közös Vállalkozássá való átalakulására irányuló bizottsági
módosításjavaslatot is. A módosítást jelentésünk időpontjáig még nem fogadták el.
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tanácsadó szervből, az államok képviseleti csoportjából és a közös vállalkozás kutatási
területén tevékenykedő érdekképviseleti csoportokból áll.

1.20. Minden közös vállalkozás ugyanarra a jogi struktúrára épül, de egyedi

jellemzőkkel bír, mivel különböző, más-más piacokhoz igazodó ágazatokban ösztönzik
az innovációt és a kutatást. A közös vállalkozások többsége (CA, IHI, Tiszta H2, CBE, SNS
és EU-Rail) kétoldalú modellt követ, amelyben a Bizottság és az ágazati és kutatási
magánszférabeli tagok alkotják az irányítótestületet, és mindkét oldal hozzájárul az
adott közös vállalkozás operatív tevékenységeihez. Négy közös vállalkozás a
háromoldalú modellt követi, amelyben a részt vevő államok (KDT és EuroHPC) vagy az
adott területen vezető kormányközi szervezetek (SESAR és GH) szintén képviseltetik
magukat az irányító testületben, és hozzájárulnak a közös vállalkozás
tevékenységeihez.

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

1.21. A nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló (ITER) megállapodás

2007. október 24-én lépett hatályba, és az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési
Szervezete (ITER-IO) ezen a napon jött létre hivatalosan. Az ITER-IO feladata az ITERprojekt végrehajtása. Székhelye Saint-Paul-lès-Durance-ban (Franciaország) található, a
főbb fúziós létesítményeket pedig a szintén franciaországi Cadarache-ban építik fel.

1.22. Az ITER-projekt világszerte hét partnert tömörít: az Európai Uniót képviselő

Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) 9, az Egyesült Államokat, Oroszországot,
Japánt, Kínát, Dél-Koreát és Indiát. Az építési költségek legnagyobb részét (45,4%) az
Unió 10 vállalta fel. Az ITER többi tagjának részesedése egyenként hozzávetőleg 9,1%. A
költségek elosztása az üzemeltetési fúziós tesztelési szakaszban módosulni fog: ekkor
az Unió az üzemeltetési költségek 34%-át fogja állni 11. Az Unió azzal számol, hogy az

9

Az Euratom tagjai az uniós tagállamok, valamint 2020-ig a két társult állam, Svájc és az
Egyesült Királyság.

10

Az uniós tagállamok, valamint 2020-ig a két társult állam, Svájc és az Egyesült Királyság.

11

A „Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and
Decommissioning and Form of Party Contributions” és a „Cost Sharing for all Phases of the
ITER Project” című ITER-dokumentumok.
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ITER-megállapodásban vállalt kötelezettségeknek és a kapcsolódó tevékenységeknek a
végrehajtása kapcsán 2035-ig összesen 18,2 milliárd euróra lesz szükség (folyó áron) 12.

1.23. Hazai ügynökségeiken keresztül az ITER-IO tagjai főként azáltal járulnak hozzá

a projekthez, hogy közvetlenül az ITER-IO-nak szállítanak alkatrészeket,
berendezéseket, anyagokat, épületeket és szolgáltatásokat (természetbeni
hozzájárulások). Másrészről pénzügyi hozzájárulást is nyújtanak az ITER-IO
költségvetéséhez (pénzbeli hozzájárulások). Az ITER-tagok megosztják egymással a fő
reaktorelemek gyártásával kapcsolatos feladatokat. A természetbeni gyártási feladatok
felosztását az egyes tagok érdekei, valamint műszaki és ipari kapacitásai együttesen
alakították ki 13.

1.24. A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (F4E)

2007 áprilisában hozták létre, európai belső ügynökségként, 35 éves időtartamra. Az
F4E egyik fő feladata az ITER-projekthez való uniós hozzájárulás irányítása. Az F4E
Közös Vállalkozás tevékenységeket koordinál és végrehajtja a szükséges
közbeszerzéseket egy demonstrációs fúziós reaktor és egyes létesítmények
megépítésének előkészítése érdekében. Az F4E finanszírozását főként az Euratom
(mintegy 80%) és az ITER fogadó állama, Franciaország (körülbelül 20%) biztosítja.

1.25. A Bizottság jelenlegi becslése szerint az F4E számára az ITER-projekt és a

kapcsolódó tevékenységek végrehajtása európai részének finanszírozásához szükséges
teljes Euratom-költségvetés 2035-ig mintegy 15 milliárd eurót tesz ki (folyó áron).
Ehhez a fogadó tagállamnak (Franciaország) és az Euratom-tagállamoknak (ideértve
Svájcot és 2020-ig az Egyesült Királyságot is) összesen további 3,2 milliárd euróval kell
hozzájárulniuk 14.

1.26. Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Unióból és az

Euratomból. Az egyrészről az Európai Unió és az Euratom, másrészről az Egyesült
Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást 2020.
december 30-án fogadták el. A megállapodás kimondja, hogy az Egyesült Királyság
részt vesz az I. jegyzőkönyvben felsorolt uniós programokban, beleértve az Euratom
kutatási és képzési programját és az F4E ITER-tevékenységeit is, és hozzájárul azokhoz.
12

A becslések a COM(2017) 319 bizottsági közleményen és a kapcsolódó SWD(2017) 232
bizottsági szolgálati munkadokumentum 4. táblázatán alapulnak.

13

ITER.org.

14

A becslések a COM(2017) 319 bizottsági közleményen és a kapcsolódó SWD(2017) 232
bizottsági szolgálati munkadokumentum 4. táblázatán alapulnak.
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Mivel azonban a felek nem tudták véglegesíteni a jegyzőkönyvet, az Egyesült Királyság
még mindig nem társult az Euratom kutatási és képzési programjához, illetve az F4E
ITER-tevékenységéhez. Az Egyesült Királyság tehát jelenleg nem tagja az F4E-nek.

A közös vállalkozások kifizetési költségvetése és emberi
erőforrásai a 2021. évi pénzügyi évben

1.27. 2021-ben az összes közös vállalkozás teljes kifizetési költségvetése

1,7 milliárd eurót tett ki (2020: 2,3 milliárd euró), amelyből az F4E kifizetési
költségvetése 0,8 milliárd euró volt (2020: 0,8 milliárd euró). A 2021. évi kifizetési
költségvetés csökkenése azzal magyarázható, hogy 2021-ben a közös vállalkozások
főként az előző években fel nem használt, 2021-re átvitt kifizetési előirányzatokat
használták fel a Horizont 2020 feladatainak elvégzésére, és az új többéves pénzügyi
keret programja keretében még nem kaptak kifizetési költségvetést a projektek
előfinanszírozására. Az 1.1. táblázat áttekintést nyújt a közös vállalkozások innovációs
és kutatási területeiről, kifizetési költségvetésükről és emberi erőforrásaikról a
2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan.

1.1. táblázat. A közös vállalkozások kifizetési költségvetése és
humánerőforrásai 2021-ben

Közös vállalkozás

SESAR

CA

Kutatási terület

„Egységes európai égbolt”
légiforgalmi szolgáltatási kutatási
Légiforgalmi szolgáltatások
megvalósítására irányuló közös
vállalkozás
Tiszta Légi Közlekedés Közös
Környezetbarát légi járművek
Vállalkozás

IHI

Innovatív egészségügyre irányuló
Innovatív egészségügy
kezdeményezés

Tiszta
Hidrogén

Tiszta Hidrogén Közös Vállalkozás

Üzemanyagcella- és
hidrogéntechnológia

KDT

Kulcsfontosságú Digitális
Technológiák

CBE
EU-Rail
EuroHPC

F4E

Körforgásos és Bioalapú Európai
Gazdaság Közös Vállalkozás
Európai Vasút Közös Vállalkozás
Európai Nagy Teljesítményű
Számítástechnika Közös
Vállalkozás
Fusion for Energy (ITER)

Végleges
költségvetés
2021-ben
(millió euró)

Teljes alkalmazotti
létszám 2021 végén
(ideiglenes
alkalmazottak,
szerződéses
alkalmazottak,
kirendelt nemzeti
szakértők)

Végleges
költségvetés
2020-ban
(millió euró)

Teljes alkalmazotti
létszám 2020 végén
Kutatási és
(ideiglenes
alkalmazottak,
innovációs
keretprogram 2021.
szerződéses
évi kifizetésekkel
alkalmazottak,
kirendelt nemzeti
szakértők)

44,6

37

119,5

38

89,3

42

356,6

43

Felügyeletet ellátó
főigazgatóság

Horizont 2020, CEF
(1)

DG MOVE

H2020

DG RTD

Hetedik
keretprogram,
Horizont 2020
Hetedik
keretprogram,
Horizont 2020
Hetedik
keretprogram,
Horizont 2020

DG RTD

207,1

50

241,6

53

50

27

101,3

29

Elektronikai alkatrészek és
rendszerek

155,8

29

212,5

29

Körforgásos és bioalapú iparágak

127,2

22

191,2

23

H2020

DG RTD

Európai vasúti közlekedés

42,7

19

75,8

24

H2020

DG MOVE

Szuperszámítógépek és
nagyadathalmaz-technológiák

207,5

15

181,5

11

Horizont 2020, CEF
(1)

DG CNECT

Fúziós energia fejlesztése és
használhatóságának
demonstrálása

764,6

441

816,4

435

Euratom

DG ENER

DG RTD

DG CNECT

(1) A 2013–2020-as TPK keretében az EuroHPC 100 millió eurót kapott a CEF-alapból, a SESAR pedig kb. 10 milliót.

Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján.

1.28. 2021 végén az uniós kutatási és innovációs programok keretében működő

közös vállalkozások 234 (ideiglenes és szerződéses) alkalmazottat és nyolc kirendelt
nemzeti szakértőt (2020: 250 alkalmazott) foglalkoztatott. Az F4E 439 alkalmazottat
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(tisztviselőt, ideiglenes és szerződéses alkalmazottat) és két kirendelt nemzeti
szakértőt (2020: 435 alkalmazott) foglalkoztatott.

A költségvetési és zárszámadási intézkedések valamennyi közös
vállalkozás esetében harmonizáltak

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

1.4. ábra. Éves zárszámadási eljárás
a Számvevőszék
elfogadja a közös
vállalkozásokra
vonatkozó előzetes
észrevételeket

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

a Tanács elfogadja a közös
vállalkozások zárszámadásáról
szóló ajánlásait, és elküldi azokat
az EP-nek

n+1. év június 1-ig

n+1. év november 15-ig

n+2. év február közepéig

n+1. év március 1-ig

n+1. év július 1-ig

a közös vállalkozások
megküldik előzetes
beszámolójukat a
Számvevőszéknek

a közös vállalkozások
elfogadják végleges
beszámolójukat

Forrás: Európai Számvevőszék.

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

n+2. év március
végéig

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

az EP jelentéseinek
elfogadása a plenáris
ülésen – az EP dönt, hogy
megadja-e a mentesítést
vagy halasztja-e annak
megadását
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Ellenőrzésünk
Minden közös vállalkozásra vonatkozóan megbízhatósági
nyilatkozatot adunk ki

1.30. Az EUMSZ 287. cikke értelmében ellenőriztük a következőket:
a)

mind a kilenc közös vállalkozásnak a 2021. december 31-én záruló pénzügyi évre
vonatkozó éves beszámolója;

b)

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

1.31. 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. Adott esetben, ha
indokolt, a megbízhatósági nyilatkozatokat az ellenőri véleménytől független
ellenőrzési észrevételekkel egészítjük ki (lásd: 3. fejezet).

1.32. 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 2021. évi éves beszámolóinak megbízhatóságáról alkotott ellenőri
véleményünkben támaszkodhatunk a könyvvizsgálók munkájára.

Ellenőrzési koncepciónk a fő kockázatok értékelésén alapul

1.33. Ellenőrzéseink úgy vannak megtervezve, hogy az azonosított fő kockázatokra
összpontosítsanak. A közös vállalkozások éves beszámolói és az azok alapjául szolgáló
tranzakciók 2021. évi éves ellenőrzését úgy hajtottuk végre, hogy az figyelembe vegye
az alább röviden bemutatott, 2021-re vonatkozó kockázatértékelésünket.
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A beszámolók megbízhatóságára vonatkozó kockázat szintje az
alacsonytól a közepesig terjedt

1.34. 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. Az EuroHPC esetében a kockázatot közepesnek minősítették, mivel az
eszközök felmérésére és kezelésére, valamint a tagok természetbeni hozzájárulásairól
való beszámolásra, illetve az azok tanúsítására és validálására vonatkozó eljárások még
kidolgozásra várnak.

A bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó kockázat
összességében alacsony volt

1.35. Mivel a közös vállalkozások 2021. évi bevételei főként a Bizottság Horizont

2020 és Euratom költségvetéséből származó pénzügyi hozzájárulásokból álltak, a
bevételek jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos kockázat valamennyi
közös vállalkozás esetében alacsony. A közös vállalkozásokra vonatkozó rendeletek
értelmében a költségvetésről és az abból származó bevételekről az éves költségvetéstervezési eljárás során állapodnak meg a költségvetési hatóságokkal.

Az igazgatási kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó
kockázat összességében alacsony volt

1.36. A bérek és az igazgatási kifizetések főként rutinjellegű kifizetésekből állnak.

Ezenkívül a béreket a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala kezeli,
és azokat az igazgatási kiadásokra irányuló külön értékelések keretében ellenőrizzük.
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 munkaerőfelvételi eljárások kapcsán (F4E).
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Az operatív kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó
kockázat összességében közepes

1.37. 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 Horizont 2020 támogatási
kifizetéseinél a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat (CFS) csak a
zárókifizetéskor követelik meg a kedvezményezettől (bizalmi elv). 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. Mivel a Horizont 2020
tevékenységeire vonatkozó utolsó pályázati felhívást 2020 decemberéig közzé kellett
tenni, a közös vállalkozásoknak 2021-ben nem volt kockázata a támogatások odaítélése
kapcsán. Az EuroHPC esetében azonban a kockázatot közepesnek értékeltük, mert ez a
Közös Vállalkozás 2021-ben is jelentős mértékű pályázati felhívást tett közzé.

1.38. A szerződéses kiadások és a közbeszerzési eljárások esetében a kockázatot

alacsonynak értékeltük a kutatási és innovációs tevékenységeket végrehajtó közös
vállalkozásoknál, mivel ezek kevés ilyen eljárást folytatnak le. Az F4E és az EuroHPC
esetében a kockázat a nagy értékű szerződésekre vonatkozó összetett közbeszerzési
eljárások miatt közepesre emelkedett.

A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó kockázat szintje az
alacsonytól a közepesig terjedt

1.39. Az EuroHPC esetében a költségvetés-tervezési és a nyomonkövetési folyamat

hiányosságai, valamint a szerződések és támogatási intézkedések összetettsége és
többéves jellege miatt, az F4E esetében pedig az összetett és nagy értékű szerződések
miatt közepesnek minősítettük a kockázatot. Az összes többi közös vállalkozás
esetében a kockázatot alacsonynak értékeltük.

Egyéb kockázatok

1.40. Munkánkra a Covid19-világjárvány is hatással volt, mivel az utazási

korlátozások és az közös vállalkozásoknál és a kedvezményezetteknél bevezetett
távmunka számos esetben megakadályoztak minket abban, hogy helyszíni
ellenőrzéseket végezzünk, eredeti dokumentumokat szerezzünk be, és személyes
interjúkat készítsünk az ellenőrzött szervezetek alkalmazottaival. Munkánk legnagyobb
részét ezért a dokumentáció áttekintése és online interjúk révén végeztük el. Bár a
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helyszíni ellenőrzések elmaradása növelheti a feltárási kockázatot, az ellenőrzött
szervezetektől beszerzett bizonyítékoknak köszönhetően el tudtuk végezni munkánkat
és érdemi következtetéseket tudtunk levonni.

A csalásgyanús eseteket jelentjük az illetékes uniós szerveknek

1.41. Együttműködünk az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) az Unió pénzügyi

érdekeit sértő csalás és egyéb jogellenes cselekmény gyanúját felvető ügyekben,
továbbá az Európai Ügyészséggel (EPPO) az Unió pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekmények gyanúja esetén. Ha ellenőrzési munkánk során gyanús esettel
találkozunk, minden esetben értesítjük az OLAF-ot vagy az EPPO-t, bár ellenőrzéseinket
nem kifejezetten úgy tervezzük meg, hogy alkalmasak legyenek a csalások
felderítésére. A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozóan összesen egy értesítést küldtünk
az OLAF-nak/EPPO-nak.

A támogatáskifizetésekre vonatkozó ellenőrzési
megközelítésünk

1.42. 2018-ban és 2019-ben mintavétel alapján felülvizsgáltuk a Bizottság Kutatási

és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) és annak
szerződéses külső könyvvizsgálói által elvégzett, a közös vállalkozások
támogatáskifizetéseire irányuló utólagos ellenőrzéseket, amelyek kapcsán 2020-ban és
2021-ben hasznosulásvizsgálatokat végeztünk. Amint azt éves jelentéseink vonatkozó
fejezete15 ismerteti, e felülvizsgálatok továbbra is fennálló ellenőrzés-minőségi
hiányosságokat és módszertani eltéréseket tártak fel, amelyek a Horizont 2020
program kifizetéseire vonatkozó hibaarány alábecslését eredményezték. Ezen
túlmenően a közös vállalkozások által az éves tevékenységi jelentéseikben bejelentett
fennmaradó hibaarányt nem lehet közvetlenül összevetni az éves jelentésünkben a
Bizottság kutatási kiadásaira vonatkozóan közzétett hibaaránnyal 16.

15

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 Horizont 2020 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.

16

A Számvevőszék által kiszámított hibaaránytól eltérően a közös vállalkozások által (az
utólagos ellenőrzés eredményei alapján és a CAS Horizont 2020-ra vonatkozó utólagos
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1.43. Ezért a Horizont 2020 és a hetedik keretprogram projektjeit végrehajtó nyolc

közös vállalkozás támogatáskifizetéseinek ellenőrzését illetően az utólagos
ellenőrzésekből nyert bizonyosságot kiegészítettük egy 32 támogatáskifizetési
tranzakcióból álló mintára vonatkozóan a kedvezményezetteknél végzett részletes
ellenőrzéssel (közvetlen tételes tesztelés). Ezeket a tranzakciókat véletlenszerűen
(pénzegységalapú mintavétellel) választottuk ki az e közös vállalkozások által 2021-ben
teljesített valamennyi időközi és végső támogatási kifizetésből.

1.44. Az egyes közös vállalkozásokra vonatkozóan a mögöttes kifizetések

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó véleményünket a következő
mennyiségi elemek külön értékelésére alapoztuk:
a)

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

b)

a támogatáskifizetésekre irányuló tételes tesztelés eredményein alapuló közös
hibaarány;

c)

tételes tesztelésünkön belül az adott közös vállalkozás tranzakcióival kapcsolatos
megállapítások.

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”).
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2. fejezet
Az ellenőrzési eredmények áttekintése
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Bevezetés
2.1. Ez a fejezet áttekintést nyújt a közös vállalkozásokra irányuló, a 2021. évi

pénzügyi évre vonatkozó éves ellenőrzéseink eredményeiről, ideértve a
humánerőforrás-kérdésekkel kapcsolatos horizontális témában végzett ellenőrzést,
valamint az általunk ugyanezen év folyamán végzett, több közös vállalkozást érintő
egyéb ellenőrzésekről. Ellenőrzésünk alapján számos intézkedés megtételét javasoljuk
a közös vállalkozásoknak.
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A 2021. évi éves ellenőrzés nyomán
valamennyi közös vállalkozásról
korlátozás nélküli ellenőri véleményt
adtunk ki
2.2. A 2021. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozóan a közös

vállalkozások éves beszámolóira, valamint a beszámolók alapjául szolgáló tranzakciókra
irányuló ellenőrzésünk – az előző évekhez hasonlóan – összességében nem számolt be
jelentős problémáról.

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 2021. december 31-i pénzügyi helyzetét,
valamint a tárgyévben végzett műveleteik és pénzforgalmuk eredményeit.

Figyelemfelhívó megjegyzés az ITER számára nyújtott uniós
hozzájárulásról

2.4. Az F4E becslést készít arról, hogy az ITER-projekttel kapcsolatos teljesítési

kötelezettségeivel járó teljes költség milyen összegű lesz a projekt lezárásakor: ezt
2021-ben (2021-es értéken) 18,3 milliárd euróra értékelte. A figyelemfelhívó
megjegyzéseket tárgyaló bekezdés felhívja a figyelmet arra, hogy a becslésről és a
kockázati kitettségről 17 szóló főbb feltevések bármilyen változása jelentős
költségnövekedést, illetve további késedelmet okozhat az ITER-projekt

17

A kockázati kitettség a kockázat(ok) becsült hatásértéke, megszorozva az adott
tevékenységhez kapcsolódó kockázat(ok) valószínűségével.
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végrehajtásában18. A következő események jelentős hatással lehetnek az ITER
határidőire és költségeire: az ITER-projekt 2023 első negyedévére tervezett új
alapkoncepciója, amely figyelembe veszi a Covid19-világjárvány hatását, az alkatrészek
késedelmes rendelkezésre bocsátását, valamint az Oroszországgal szembeni
szankciókat (mivel az ország az ITER-projekt tagja); a francia Nukleáris Biztonsági
Hatóság folyamatban lévő jóváhagyása a tokamak-gödörben elhelyezendő alkatrészek
összeszereléséhez; valamint a melegcella-komplexum költségbecslésének várható
felülvizsgálata.

A közös vállalkozások által az Ukrajna elleni háborús agresszió kapcsán
közzétett adatok

2.5. A Bizottság beszámolási határidő után bekövetkező eseményekre vonatkozó,

19. számviteli szabályával összhangban Ukrajna 2022 februárja óta tartó megszállása a
2021. évi éves beszámoló szempontjából korrekciót nem igénylő eseménynek minősül.
Az összes közös vállalkozás éves beszámolója szerint az e pénzügyi kimutatások
elkészítésekor fennálló tények és körülmények, különösen a változó helyzet alapján
nem becsülhető meg megbízhatóan az Ukrajna elleni orosz háborús agressziónak a
közös vállalkozásokra gyakorolt pénzügyi hatása.

2.6. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy Oroszország az ITER-IO egyik fontos

tagja, és ily módon köteles az ITER-projektek több elemét leszállítani Franciaországba
(Cadarache), az ITER összeszerelésének a helyszínére, valamint éves hozzájárulást
nyújtani az ITER-IO-nak. Emiatt fennáll a kockázata annak, hogy az ITER-projekt
késedelmet szenved, és megnövekednek a költségek.

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

2.7. A 2021. 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

18

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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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

2.8. A 2021. 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.

2.9. A 2.1. ábra áttekintést nyújt arról, hogy 2019 és 2021 között hogyan alakult a
közös vállalkozások éves beszámolóiról, bevételeiről és kifizetéseiről alkotott éves
ellenőri véleményünk.

2.1. ábra. A közös vállalkozásokról alkotott számvevőszéki vélemény
alakulása 2019 és 2021 között
Kifizetések
Bevételek
Beszámoló

2019

2020

2021
Vélemény
Hitelesítő (korlátozás nélküli)
Korlátozott
Elutasító

Forrás: Európai Számvevőszék.
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Észrevételeink több, fejlesztésre
szoruló területre is rámutatnak
2.10. Véleményeinktől függetlenül különböző észrevételeket tettünk, hogy

kiemeljük a tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, a költségvetési és
pénzgazdálkodás, a többi tag természetbeni hozzájárulása, a kifizetések irányítási és
kontrollrendszere, valamint az emberi erőforrások terén javításra szoruló kérdéseket.
Ezeket az észrevételeket az alábbiakban foglaljuk össze, részletesen pedig a
3. fejezetben olvashatók.

A közös vállalkozások által az uniós nyugdíjrendszerbe fizetett
munkáltatói járulékok figyelmen kívül hagyása

2.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak részben

finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós nyugdíjrendszerbe a
munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott bevételeik teljes
bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 19. Mivel a Bizottság erről a kiadásról
nem rendelkezett a közös vállalkozások költségvetésében, és nem is kérte hivatalosan
a befizetéseket, a közös vállalkozások (és jogelődeik) még nem fizették be ezeket a
hozzájárulásokat.

2.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a bizottsági Személyi
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak kell kiszámítania az egyes közös vállalkozások
uniós nyugdíjrendszerbe befizetendő munkáltatói járulékait. Ezt az összeget a nem
uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes bevételéhez viszonyított százalékos
arányában számítják ki, beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós
bevételeket is20. A részt vevő államok azon pénzbeli hozzájárulásait, amelyeket nem az
uniós költségvetésen keresztül folyósítanak, szintén nem uniós bevételnek tekintik. Ez

19

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

20

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.
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az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat21 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus 22 azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlő mértékben kell fedezni az Unió és a közös vállalkozás többi tagja között; az
EuroHPC alapokmányának 23 vonatkozó rendelkezései kimondják, hogy a Közös
Vállalkozás igazgatási költségeit 100%-ban az Európai Uniónak kell fedeznie; az F4E
alapszabályának 24 vonatkozó rendelkezései pedig előírják, hogy az F4E igazgatási
költségeihez való tagsági hozzájárulások (igazgatási bevételek) teljes összege nem
haladhatja meg e költségek 10%-át. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes
jelenléte felveti annak kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös
vállalkozások munkáltatói hozzájárulása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással
járhatnak.

1. intézkedés
A közös vállalkozásoknak a személyzeti szabályzat 83a. cikke (2) bekezdésének
megfelelően a munkáltatói járulék rájuk eső részét be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe, miután a Bizottság közli velük az évre vonatkozó számítás
eredményét.
E tekintetben a közös vállalkozásoknak érdemes lenne felvenniük a kapcsolatot a
Bizottsággal, és kérniük tőle, hogy a vonatkozó jogszabályok módosítására irányuló
javaslatok előterjesztésekor hangolja jobban össze a személyzeti szabályzatnak és
a közös vállalkozások egyedi alapító rendeleteinek az uniós nyugdíjrendszerbe
fizetett munkáltatói járulékokra vonatkozó rendelkezéseit.

21

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

22

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 28. cikke.

23

Az (EU) 2021/1173 tanácsi rendelet (22) preambulumbekezdése és 1. mellékletének
15. cikke.

24

Az F4E Közös Vállalkozás alapító rendeletéhez csatolt alapszabály 12. cikke és az F4E Közös
Vállalkozás alapszabálya II. mellékletének 2. és 3. cikke.
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Az „igazgatási költségek” fogalmának nincs harmonizált
meghatározása a közös vállalkozások körében

2.13. Az egységes alap-jogiaktus előírja, hogy az „igazgatási költségeket” pénzügyi

hozzájárulásokból kell fedezni, amelyeket éves alapon egyenlően kell felosztani az Unió
és az Uniótól eltérő tagok között 25. Mivel azonban a közös vállalkozások nem
határozták meg az „igazgatási költségek” fogalmát, mindegyikük saját bevett
módszerét alkalmazta a tagok pénzügyi hozzájárulásának kiszámítására, és ez a közös
vállalkozások által a tagjaiktól kért költségvetési bevétel összegére is hatással volt. Bár
a közös vállalkozások elvben az „igazgatási költségek” kiszámítási alapjaként a tárgyév
végleges kifizetési költségvetését veszik alapul, az egyes igazgatásiköltség-kategóriák
meghatározására (például a konzultációkkal, tanulmányokkal, elemzésekkel,
értékelésekkel és technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadások) nincs harmonizált
megközelítés.

2. intézkedés
Az egységes alap-jogiaktus alapján működő közös vállalkozásoknak közös
iránymutatásokat kellene kidolgozniuk, amelyek révén harmonizálható a közös
vállalkozások igazgatási költségeinek fogalma, és amelyek alapján kiszámítható a
tagok éves pénzügyi hozzájárulása.

Míg a közös vállalkozások „Horizont 2020” kutatási és
innovációs menetrendjét teljes mértékben
kötelezettségvállalásba vették, számos projekt véglegesítésére
az új többéves pénzügyi keret programozási időszakában kerül
sor

2.14. A Horizont 2020 program keretében az Unió pénzbeli hozzájárulást, míg a

magánszektorbeli tagok saját pénzügyi és emberi erőforrásaik, eszközeik és
technológiáik befektetésével kétféle természetbeni hozzájárulást nyújtanak a közös
vállalkozásoknak (lásd: 2.1. háttérmagyarázat). A részt vevő államok közvetlenül
nyújtanak pénzbeli hozzájárulást a területükön letelepedett kedvezményezetteknek.

25

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 28. cikke.
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2.1. háttérmagyarázat
Magánszektorbeli partnerek természetbeni
hozzájárulásai a közös vállalkozások operatív
tevékenységeihez (IKOP)

Magánszektorbeli partnerek természetbeni
hozzájárulásai a kiegészítő tevékenységekhez
(IKAA)

A közös vállalkozások alapító rendeleteiben
foglaltaknak megfelelően minden
magánszektorbeli partnernek egy
minimumösszeggel hozzá kell járulnia a közös
vállalkozások kutatási és innovációs projektjeinek
költségeihez. A Horizont 2020 keretében 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. A
Horizont Európa és a Digitális Európa programok
keretében az IKOP a magánszektorbeli
partnereknél a közös vállalkozás
tevékenységeinek végrehajtása során felmerülő
összes támogatható költségnek felel meg,
amelyből levonásra kerül az e költségekhez a
közös vállalkozás, a részt vevő államok, illetve az
Unió által nyújtott minden egyéb hozzájárulás. Az
igazolt és validált IKOP teljes összegét feltüntetik
a közös vállalkozások éves beszámolójában.

A Horizont 2020 program keretében néhány
közös vállalkozás (CS, FCH, BBI, S2R)
magánszektorbeli tagjainak egy
minimumösszeget elérő természetbeni
hozzájárulást is kell nyújtaniuk az érintett közös
vállalkozás munkatervén és költségvetésén kívül
eső, de annak általános célkitűzései
megvalósulását elősegítő „kiegészítő
tevékenységek” kapcsán felmerülő költségekhez.
A Horizont Európa keretében az IKAA-hoz
tartoznak a közös vállalkozás által közvetlenül
finanszírozott tevékenységek nem támogatható
költségei is, az Unió által nyújtott minden egyéb
hozzájárulás levonásával. A közös vállalkozások
magánszférabeli tagjainak az IKOP mellett IKAA-t
is biztosítaniuk kell, de ebben az esetben a
minimumösszegek nincsenek meghatározva. Az
IKAA-összegeket a közös vállalkozások éves
kiegészítő tevékenységi tervei tartalmazzák. Az
igazolt és validált IKAA teljes összegét a közös
vállalkozások éves beszámolójának kiegészítő
mellékletében tüntetik fel. IKAA-összegek ezért
nem képezik az Európai Számvevőszék
ellenőrzésének tárgyát.

2.15. Amint a következő többéves pénzügyi keretek között megújításra kerülnek, a

közös vállalkozásoknak nincsenek határidőik a korábbi többéves pénzügyi keretekből
finanszírozott projektjeik végrehajtására. A 2.1. táblázat áttekintést nyújt a közös
vállalkozások tagjai által a Horizont 2020 tevékenységeire 2021 végéig befizetett
hozzájárulásokról. Ezek a közös vállalkozások 2021 végéig (ez volt a Horizont 2020
program nyolcadik éve) a kiegészítő tevékenységekhez nyújtott természetbeni
hozzájárulásokkal együtt tagjaik hozzájárulási célértékeinek átlagosan 73%-át (anélkül
64%-át) valósították meg. Ebből következően jelentős számú Horizont 2020 projekt
végrehajtása az új, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben zárul le.
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2.1. táblázat. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret: A tagok
hozzájárulása összesen (millió euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok
értelmében)
Egyéb
tagok: IKOP
Uniós
és pénzbeli
pénzbeli
hozzájárulás hozzájárulás
(1)
(a)
(b)

Egyéb
tagok:
IKAA (2)
(c)

Összesen
(d) = (a) +
(b) + (c)

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Közös
vállalkozások
(Horizont 2020)

Egyéb tagok:
Egyéb tagok:
Uniós
IKOP
IKOP
(validált) és
pénzbeli
(jelentett,
pénzbeli
hozzájárulás
nem validált)
hozzájárulás
(a)
(g)
(f)

IKAA
(h)

Összesen
(i) = (e) + (f) +
(g) + (h)

Teljesítési
arány (IKAAval)
(j) = (i) / (d)

Teljesítési
arány (IKAA
nélkül)
(k) = ((e) + (f) +
(g)) / ((a) + (b))

585,0
1 755,0
1 638,0

789,0
1 228,5
1 638,0

n.a.
965,3
n.a.

1 374,0
3 948,8
3 276,0

SESAR
CS2 – CA
IMI2 – IHI

536,2
1 536,0
838,0

447,8
608,7
638,2

87,1
242,5
251,0

n.a.
1 290,0
n.a.

1 071,0
3 677,2
1 727,2

n.a.
93%
n.a.

78%
80%
53%

665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 340,6

285,0
n.a.
2 225,4
120,0
n.a.
3 595,7

1 045,0
4 012,5
3 565,0
868,0
1 444,0
19 533,2

FCH2 – Clean H2
ECSEL – KDT
BBI – CBE
S2R – EU-RAIL
EuroHPC (3)
Összesen

545,5
1 058,1
728,2
339,2
307,0
5 888,2

50,0
322,8
70,1
189,6
120,3
2 447,5

51,3
968,2
79,9
96,4
17,2
1 793,6

1 039,0
n.a.
1 646,5
208,8
n.a.
4 184,3

1 685,8
2 349,1
2 524,7
834,0
444,5
14 313,6

161%
n.a.
71%
96%
n.a.
73%

85%
59%
66%
84%
31%
64%

(1) A részt vevő államok / nemzetközi szervezetek által a közös vállalkozások operatív tevékenységeihez nyújtott természetbeni és egyéb pénzügyi hozzájárulások.
(2) Természetbeni hozzájárulások a közös vállalkozások munkatervén kívüli kiegészítő tevékenységekhez.
(3) Az EuroHPC esetében az uniós hozzájáruláshoz tartozik a CEF-programból biztosított 100 millió euró is.

Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján.

2.16. A 2.1. táblázat tanúsága szerint 2021 végéig közös vállalkozások eltérő

eredményeket értek el a Horizont 2020 tevékenységeire vonatkozóan az alapító
rendeleteikben meghatározott hozzájárulási célokhoz képest. Ezek az eltérések
részben a közös vállalkozások kutatási területei közötti különbségeknek tudhatók be.
Az IHI esetében például viszonylag kis mértékben teljesültek a tagok hozzájárulási
céljai. Ez azonban az innovatív egészségügy területén végzett kutatásaik jellege miatt
szükséges hosszú projektidőtartamnak, valamint a projekteket végrehajtó globális
konzorciumok nagyságának tudható be. Az IHI-nek ezért az elkövetkező években még
84,3 millió eurót kell kifizetnie a hetedik keretprogram folyamatban lévő projektjeire.
Az IHI esetében az egyszerre több többéves pénzügyi keret alá tartozó programok
egyidejűleg végrehajtott, folyamatban lévő projekteinek növekvő száma azzal a
kockázattal jár, hogy az ezen források hatékony kezeléséhez szükséges igazgatási
erőforrások esetleg nem lesznek elegendőek. A KDT esetében az alacsonyabb
teljesítési arány nem jelent problémát, mivel a támogatási megállapodások aláírásával
a többi tag teljes mértékben kötelezettséget vállalt az operatív tevékenységekhez
nyújtott természetbeni hozzájárulás befizetésére (lásd: 2.2. táblázat).

2.17. Ami az EuroHPC-t illeti, 2021 végén a Közös Vállalkozás már összesen

180 millió eurót kötelezettségvállalásba vett a Horizont 2020 kutatási és innovációs
támogatásainak 50%-os társfinanszírozására, amelyet a Közös Vállalkozás alapító
rendeletében minimális célként határoztak meg 26. A részt vevő államok finanszírozzák
a teljes projektköltség fennmaradó 50%-át, a magánszektorbeli tagok pedig csak a
támogatási intézkedések maximális elszámolható költségein felül járulnak hozzá.
26

Az (EU) 2018/1488 tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése.

32
Mindeddig azonban a magánszektorbeli tagok csak 4,2 millió euró összegű
természetbeni hozzájárulást jelentettek be. Ebből következően nagy a kockázata
annak, hogy a magánszektorbeli tagoknak a Közös Vállalkozás alapító rendeletében
rögzített 420 millió euró összegű hozzájárulása nem valósul meg a támogatási
projektek végrehajtásának végéig. A Közös Vállalkozás emellett még mindig nem
dolgozott ki megbízható eljárásokat a magánszektorbeli tagok és a részt vevő államok
által bejelentett természetbeni hozzájárulások tanúsítására és validálására. Továbbá az
EuroHPC az egyetlen olyan közös vállalkozás, amely nem rendelkezik az egyéb tagok
hozzájárulásának teljesítésére vonatkozó stratégiai végrehajtási tervvel.

3. intézkedés
Az EuroHPC-nek megbízható eljárásokat kell végrehajtania a természetbeni
hozzájárulások tanúsítására és validálására, valamint programszinten stratégiai
végrehajtási tervet (ütemtervet) kell kidolgoznia, amely reális részcélokat és éves
hozzájárulási célokat határoz meg mind a részt vevő államok, mind a
magánszektorbeli tagok számára.

2.18. Amint azt a 2.2. táblázat mutatja, 2021 végéig a közös vállalkozások már a

Horizont 2020 tevékenységeik társfinanszírozására rendelkezésre álló maximális uniós
pénzbeli hozzájárulás 100%-ának megfelelő értékben ítéltek oda, illetve írtak alá
projekttámogatási megállapodásokat. Ezzel párhuzamosan a közös vállalkozások egyéb
tagjai (magánszektorbeli tagok, részt vevő államok és egyéb nemzetközi szervezetek) a
támogatási megállapodások aláírásával kötelezettséget vállaltak természetbeni
hozzájárulás (IKOP) nyújtására e projektekhez. Egyes közös vállalkozások (IHI, Tiszta H2,
KDT és EU-Rail) arra számítanak, hogy magánszektorbeli tagjaik az alapító
rendeleteikben vagy jogi határozataikban meghatározott minimális IKOP-célnál
nagyobb mértékben vesznek részt. Mivel a Horizont 2020 pályázati felhívásai már 2020
végéig lezárultak, a CBE és az EuroHPC esetében nagy a kockázata annak, hogy a
Horizont 2020 támogatási projektjei végrehajtásának lezárásáig nem érik el
magánszektorbeli tagjaik minimális IKOP-célját.
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2.2. táblázat. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret: A tagok operatív
költségekre lekötött hozzájárulásai (millió euró)
Tagok hozzájárulása az operatív költségekhez
(az alapító rendelet és a jogi határozatok
értelmében)

555,8
1 716,0
1 595,0
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 308,8

789,0
1 189,6
1 595,0
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 044,9

Közös
vállalkozások
(Horizont 2020)

Lekötött uniós
társfinanszírozá
s

SESAR
1 344,8
CS2 – CA
2 905,6
IMI2 – IHI
3 190,0
722,0 FCH2 – Clean H2
3 957,2 ECSEL – KDT (2)
1 291,1
BBI – CBE (3)
721,0 S2R – EU-RAIL
1 222,0 EuroHPC (2) (4)
15 353,7
Összesen

554,3
1 707,5
1 452,1
646,0
1 169,7
815,0
384,5
425,6
7 154,7

Összesen

%

100%
100%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
98%

Egyéb
tagok: IKOP
és pénzbeli
hozzájárulás
(becslés)
713,4
1 175,8
1 520,7
158,3
3 548,8
266,6
572,6
451,5
8 407,7

%

Összesen

90%
99%
95%
208%
127%
56%
170%
57%
105%

Programvégrehajtási
arány

Egyéb tagok:
IKOP
Uniós pénzbeli
hozzájárulás (minimum) és
pénzbeli
(maximum)
hozzájárulás (1)

Odaítélt/aláírt támogatási megállapodások és szerződések
(2021.12.31-i állapot)

1 267,7
2 883,3
2 972,8
804,3
4 718,5
1 081,6
957,1
877,1
15 562,4

94%
99%
93%
111%
119%
84%
133%
72%
101%

(1) A közös vállalkozás alapító rendeletében minimumcélként szerepel.
(2) Az egyéb tagok hozzájárulásai a részt vevő államok és a magánszektorbeli tagok hozzájárulásaiból állnak.
(3) Az IKOP-ra vonatkozó hozzájárulási célok a Közös Vállalkozás éves munkatervei szerint plusz a csökkentett operatív pénzbeli hozzájárulások.
(4) A részt vevő államok finanszírozzák az Unió által nem fedezett fennmaradó részt, a magánszektorbeli tagok pedig csak a támogatási
intézkedések maximális elszámolható költségein felül járulnak hozzá.

Forrás: Európai Számvevőszék, a közös vállalkozások adatai alapján.

A kkv-k és az új kedvezményezettek esetében nagyobb eséllyel
merül fel hiba a személyzeti költségekkel kapcsolatosan

2.19. A kedvezményezetteknél végzett 2021. évi ellenőrzéseink a korábbi évekhez

hasonlóan rendszerszintű hibákat tártak fel, főként a személyzeti költségekhez
kapcsolódóan. Amint arról korábbi éves jelentéseinkben 27 és 28/2018. sz.
különjelentésünkben beszámoltunk, a személyzeti költségek kiszámításának módszere
a Horizont 2020 program keretében bizonyos szempontból bonyolultabbá vált, ami
megnövelte a hibakockázatot. A 2021. évi támogatáskifizetéseket illetően a feltárt
hibák fő forrásai a következők voltak:
o

helytelenül közvetlen személyi költségként elszámolt alvállalkozói költségek;

o

az órabérek helytelen kiszámítása és az egységköltségekre a tervezett
költségadatok felhasználása;

o

a beszámolási időszakon kívül ledolgozott órák figyelembevétele;

27

A 2017. évi éves jelentés 5.34. bekezdése, a 2018. évi éves jelentés 5.16. bekezdése, a
2019. évi éves jelentés 4.11. bekezdése, a 2020. évi éves jelentés 4.13. bekezdése és a
2021. évi éves jelentés 4.12–4.16. bekezdése.
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o

közvetlen személyi költségek elszámolása olyan személy esetében, aki nem állt a
kedvezményezett alkalmazásában, és közvetlenül sem szerződött a projektre.

2.20. A közös vállalkozások egyik stratégiája az európai kutatás ösztönzésére a

magánszektor – különösen kkv-k és új kedvezményezettek – részvételének növelése.
A kedvezményezetteknél teljesített támogatási kifizetések közvetlen ellenőrzése során
azonban azt tapasztaltuk, hogy a számszerűsíthető hibával rendelkező 10
magánszektorbeli kedvezményezett közül az összes feltárt hiba mintegy 90%-át hat kkv
tette ki.

2.21. A Bizottság biztosít egy olyan eszközt („Personnel Costs Wizard”), amely segíti
a résztvevőket személyzeti költségeik bejelentésében, és a Bizottság rendszeresen
népszerűsíti is ennek használatát.

4. intézkedés
A közös vállalkozásoknak meg kell erősíteniük belső kontrollrendszereiket a kkv és
az új kedvezményezettek tekintetében megnövekedett kockázat kezelése
érdekében, és nyomatékosan javasolniuk kell a „Personnel Costs Wizard”
informatikai eszköz alkalmazását a hibákra hajlamosabb kedvezményezettek egyes
kategóriái, például a kkv-k és az új kedvezményezettek esetében.
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A közös vállalkozások a legtöbb
tekintetben nyomon követik az előző
években megfogalmazott
észrevételeinket
2.22. 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 mellékletekben
találhatóak.

2.23. A 2.2. háttérmagyarázat felvázolja, hogy milyen koncepciót alkalmaztunk az
előző években tett észrevételeink nyomán meghozott intézkedések értékeléséhez.

2.2. háttérmagyarázat
A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása: értékelési koncepció
Végrehajtva
A Közös Vállalkozás észszerű javításokat vezetett be észrevételünk nyomán.
Folyamatban
Észrevételünket követően a Közös Vállalkozás megkezdte az észszerű javítások
bevezetését. A folyamat azonban még nem fejeződött be, vagy a végrehajtott
javítások csak részben felelnek meg észrevételünknek.
Végrehajtandó
A Közös Vállalkozás nem reagált észrevételünkre, vagy korrekciós intézkedései
nagyrészt elégtelenek.
n.a.
Az észrevétel már nem alkalmazandó, mivel helyébe új észrevétel lépett, amely
kiegészítő vagy korrekciós elemeket tartalmazott, illetve az érintett közös
vállalkozás tevékenységei vagy jogi háttere megváltozott. Akkor is alkalmazandó,
ha a probléma kezelésének költsége meghaladja az előnyöket.
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2.24. A 2.2. ábra tanúsága szerint arra a 24 észrevételre nézve, amelyekkel 2020

végéig nem foglalkoztak kellőképpen, 2021-ben korrekciós intézkedésekre került sor,
így 18 olyan észrevétel (75%) volt, amely nem volt alkalmazandó vagy amelynek a
végrehajtása lezárult, és 2021 végéig 6 olyan észrevétel (25%) maradt, amely még
folyamatban volt, illetve amellyel még nem foglalkoztak 28.

2.2. ábra. A közös vállalkozások törekvése a korábbi évek
észrevételeinek hasznosítására

Összesen: 24

1
Végrehajtandó

5

Folyamatban

13

Végrehajtva

5

n.a.

Forrás: Európai Számvevőszék.

28

Megjegyzés: A SESAR, az IHI, a Tiszta H2, a KDT és az EU-Rail esetében a közös vállalkozások
által a 2021. évi ellenőrzés során tett korrekciós intézkedések miatt a korábbi évek
valamennyi észrevétele lezárult.
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A közös vállalkozásokat érintő
humánerőforrás-problémák
Horizontális áttekintésünk módszertana

2.25. 2021-ben megvizsgáltuk a Horizont 2020 program keretében működő közös

vállalkozások humánerőforrás-helyzetét. A vizsgálat kiterjedt a kölcsönzött
(ügynökségi) személyzet foglalkoztatására és a személyzettel kapcsolatos egyéb
szolgáltatási szerződések alkalmazására, valamint a 2021–2027-es TPK alapján
létrehozott új közös vállalkozások személyzetére vonatkozó bizottsági tervekre. Az
eredmények alapján következtetéseket vontunk le a kapcsolódó következményekről és
kockázatokról. Az F4E tekintetében külön értékelést végeztünk az F4E humánerőforráshelyzetéről, amely értékelés eredményeit e fejezet végén mutatjuk be.

2.26. Elemzésünket a Bizottság pénzügyi és elektronikus támogatáskezelési

rendszeréből, valamint a közös vállalkozások éves vezetői jelentéseiből származó
adatok alapján végeztük el. Az adatokat a közös vállalkozások és a Bizottság
munkatársaival készített interjúkkal, valamint az általuk benyújtott dokumentumok és
személyzettel kapcsolatos adatok elemzésével egészítettük ki. Elemzésünk céljából
összehasonlítottuk a közös vállalkozások helyzetét a végrehajtó ügynökségek –
különösen a közös vállalkozásokhoz hasonló programokban részt vevő Európai Kutatási
Végrehajtó Ügynökség (REA) – helyzetével.

2.27. A közös vállalkozásoktól a 2018 és 2021 közötti időszakra vonatkozóan

gyűjtött adatok és dokumentumok alapján kiszámítottunk néhány olyan fő
alapmutatót, amelyek hasznos információkkal szolgálnak a közös vállalkozások
személyzeti helyzetéről. Az eredményeket a korábbi évek idevonatkozó észrevételeivel
egészítettük ki.

A 2018 és 2021 közötti időszakban a közös vállalkozások
humánerőforrás-helyzete nehéz volt

2.28. A 4. belső ellenőrzési elv

szerint a közös vállalkozásoknak bizonyíthatóan
elkötelezetteknek kell lenniük az iránt, hogy célkitűzéseik teljesítése érdekében
hozzáértő személyeket vonzzanak, képezzenek tovább és tartsanak meg. Ennek

29

29

Internal Control Framework of the Commission.
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kapcsán a vezetésnek meg kell határoznia, hogy mely kompetenciák szükségesek a
célkitűzések megvalósításának támogatásához, és ezeket a közös vállalkozás minden
szintjén rendszeresen értékelnie kell, illetve szükség esetén intézkednie kell a
hiányosságok orvoslása érdekében. A műveletek folyamatosságának biztosítása
érdekében az operatív tevékenységekre és a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan
helyettesítési szabályokat kell bevezetni.

2.29. A referencia-időszakban a közös vállalkozások az emberi erőforrásokkal

kapcsolatos kockázatukat közepesnek vagy magasnak értékelték. Ezt elsősorban az a
kockázat indokolta, hogy a növekvő munkateher, a viszonylag nagy személyzeti
fluktuáció és néhány alkalmazott szakmai tudásától való függés miatt esetleg szükség
esetén nem áll rendelkezésre elegendő kompetens erőforrás.

2.30. A 2018 és 2021 közötti időszakban a személyzet átlagos éves fluktuációja az

F4E kivételével valamennyi közös vállalkozás esetében 10–12% között mozgott. A CBE
és az EU-Rail esetében volt az időszak alatt a legmagasabb az egyéni átlagos fluktuáció
(15%, illetve 19%). Összehasonlításképpen a REA fluktuációs aránya 2021-ben 6% volt.
A közös vállalkozások szerint ez főként a Bizottságnál és a végrehajtó ügynökségeknél
tapasztalható versenyképesebb foglalkoztatási és karrierlehetőségeknek tudható be.
Korlátozott működési idejük miatt például a közös vállalkozások csak hét év elteltével
kínálhatnak határozatlan idejű munkaszerződést munkatársaik számára, míg más uniós
szervek (például az ügynökségek) esetében a szükséges időtartam három év. Emellett a
közös vállalkozásoknál alkalmazott ideiglenes és szerződéses alkalmazottak az
ügynökségek közötti mobilitás keretében más uniós szervek által meghirdetett
állásokra is jelentkezhetnek.

2.31. A tárgyidőszak alatt a kölcsönzött munkaerő átlagos éves aránya az F4E

kivételével valamennyi közös vállalkozás esetében magas maradt, a személyzeti
szabályzat hatálya alá tartozó állomány mintegy 11%-át tette ki. Különösen magas volt
ez az arány a CA, a CBE és az EU-Rail esetében (13%, 19%, illetve 18%).
Összehasonlításképpen 2021-ben a REA esetében a kölcsönzött munkavállalók a
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottak mindössze 1%-át tették ki. A
közös vállalkozásoknál a kölcsönzött munkaerő folyamatosan magas szintje a legtöbb
esetben a magas fluktuációnak, valamint annak tudható be, hogy a személyzeti
szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottakat hosszú távú betegszabadságuk vagy a
felvételi eljárások során helyettesíteni kell (CBE, EU-Rail). Ez jelentős kockázatot
jelenthet a közös vállalkozások számára a kulcskompetenciák megtartása, a nem
egyértelmű elszámoltathatóság, az esetleges jogviták és a kisebb személyzeti
hatékonyság tekintetében, ami végső soron negatívan befolyásolhatja a közös
vállalkozások általános teljesítményét.
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2.32. A közös vállalkozások munkaterhét tovább növeli a közös vállalkozás

projektjeit végrehajtó konzorciumokban lévő viszonylag nagy számú kedvezményezett,
ami az ilyen konzorciumok által benyújtott kifizetési kérelmek nagy volumenű belső
ellenőrzését követeli meg a közös vállalkozásoktól. Ennek megfelelően a tárgyidőszak
alatt egy folyamatban lévő projektet átlagosan 21 kedvezményezett hajtott végre a
közös vállalkozásoknál (a CA kedvezményezettjeinek száma 42, a KDT-é 40 volt), míg a
folyamatban lévő REA-projekteket 2021-ben átlagosan mindössze hat
kedvezményezett hajtotta végre.

Az EuroHPC 2021 végén még nem vette fel a legfontosabb
munkaköröket betöltő alkalmazottak mindegyikét

2.33. Az EuroHPC esetében 2020-ban arról számoltunk be, hogy a Közös

Vállalkozás bizonytalan személyzeti helyzetben van, és még fel kell vennie néhány
fontos adminisztratív munkakört betöltő alkalmazottat 30. 2021 végéig azonban a Közös
Vállalkozás nem indította el az igazgatási és pénzügyi vezetői álláshely betöltésére
irányuló felvételi eljárást, és a Közös Vállalkozás új alapító rendeletének júliusi
késedelmes elfogadása miatt hét kiemelt prioritású munkakört betöltő adminisztratív
alkalmazott felvételét sem tudta lezárni. Emellett a Közös Vállalkozás a korábbi és a
jelenlegi többéves pénzügyi keretben is mindössze két tapasztalt projektfelelőssel
rendelkezett nagy infrastrukturális projektek és kutatási tevékenységek előkészítésére
és irányítására. A legfontosabb munkaköröket betöltő személyzet hiánya kedvezőtlen
hatással lehet a Közös Vállalkozás üzletmenet-folytonosságára és célkitűzéseinek
elérésére, különös tekintettel a projektek magas fokú technikai jellegére, valamint az
igen különleges ismeretekkel rendelkező, magasan képzett személyzet
szükségességére.

5. intézkedés
Az EuroHPC-nek ahhoz, hogy biztosítsa a pénzügyi és belsőkontroll-irányítását,
valamint üzletmenet-folytonosságát és fő működési célkitűzéseinek elérését, be
kell töltenie a legfontosabb munkakört betöltő alkalmazotti álláshelyeket.

30

A Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió közös
vállalkozásairól, 3.9.17. bekezdés.
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A közös vállalkozásokat jobban be lehetett volna vonni a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret humánerőforrás-tervezési
folyamatába

2.34. A közös vállalkozások önállóak, és munkaerő-felvételükért – beleértve a

személyzeti igényeket és kompetenciákat is – saját maguk felelősek. Az ügyvezető
igazgatóknak saját hatáskörükben programirodát kell létrehozniuk a közös
vállalkozások szabályzatából eredő valamennyi támogatási feladat végrehajtására.
Ennek az irodának a közös vállalkozás munkatársaiból kell állnia, és feladata elsősorban
a megfelelő számviteli rendszer támogatása, a közös vállalkozás munkaprogramja
végrehajtásának irányítása, valamint időbeni tájékoztatás és támogatás nyújtása a
közös vállalkozás tagjainak és tanácsadó csoportjainak 31.

2.35. A közös vállalkozások arról számoltak be, hogy a 2021–2027-es többéves

pénzügyi keret tekintetében a közös vállalkozások erőforrás-tervezését kizárólag a
Bizottság, azaz a közös vállalkozás felügyeletét ellátó főigazgatóság és a Költségvetési
Főigazgatóság végezte. Ennek az eljárásnak az eredményei alapján határozták meg az
egyes közös vállalkozások emberi erőforrásait, és azok a vonatkozó tanácsi rendeletre
irányuló bizottsági javaslatban 32 szereplő pénzügyi kimutatásokban szerepeltek. Ezzel
összefüggésben fontos megjegyezni azt is, hogy a Bizottságnak stabil személyzeti
feltevéseket kell alkalmaznia az uniós szervekkel kapcsolatosan. Mindezek mellett a
Tanács is megvizsgálta a közös vállalkozások ideiglenes és szerződéses
alkalmazottainak a vonatkozó bizottsági javaslatokban tervezett létszámát, mielőtt a
2021–2027-es többéves pénzügyi keretben elfogadta volna a közös vállalkozások új
alapító rendeleteit.

2.36. Ezek a pénzügyi kimutatások a teljes programidőszakra referenciapontként

szolgálnak az éves létszámtervben szereplő személyzet létszámának megvitatásához,
személyzeti kategóriánként (ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak,
kirendelt nemzeti szakértők) meghatározzák a maximális éves létszámot (teljes
munkaidős egyenértékben kifejezett létszám), valamint a megfelelő besorolási
csoportokat és besorolási fokozatokat. A legtöbb közös vállalkozás arról számolt be,
hogy a belső költségvetési és erőforrás-tervezési folyamat után vezetőiket nem vonták
be a felügyeletet ellátó főigazgatóság és a Költségvetési Főigazgatóság közötti
tárgyalási folyamatba. Arról is beszámoltak, hogy a végrehajtandó költségvetés
növelése ellenére nem kaptak megfelelő tájékoztatást sem a Bizottság

31

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 19. cikke és az (EU) 2021/1173 rendelet 9. cikke.

32

COM(2021) 87 final, 2021.2.23. és COM(2020) 569 final, 2020.9.18.
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termelékenységi modelljéről – amelyet az új többéves pénzügyi keret szerinti
programjaik végrehajtásához szükséges emberi erőforrások meghatározásához
használtak –, sem arról, hogy a személyzet maximális létszámát milyen alapon
határozták meg. Mivel a közös vállalkozások önállóan működnek és saját maguk
felelnek munkaprogramjuk végrehajtásáért, úgy véljük, hogy jobban be lehetett volna
őket vonni a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret humánerőforrás-tervezési
folyamatába.

A közös vállalkozások nem rendelkeznek közös eszközökkel és
iránymutatással a humánerőforrás-becslésekhez

2.37. A közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának biztosítania kell a szervezet

fenntartható és hatékony irányítását és munkaprogramjának hatékony végrehajtását;
továbbá el kell készítenie az éves költségvetés tervezetét és a létszámtervet, és azokat
az irányító testület elé kell terjesztenie elfogadásra 33.

2.38. A közös vállalkozások jelenleg nem rendelkeznek olyan eszközzel, amely

tevékenységenként rögzítené a munkaidőt. Ezért az egyes tevékenységekhez évente
hozzárendelendő személyzet létszáma becsléseken, nem pedig az egyes
tevékenységekkel az év során ténylegesen eltöltött időn alapul. A munkaidőnyilvántartási eszköz hiánya felveti annak kockázatát, hogy a humánerőforrás-igények
becslései nem kellően megbízhatóak, ami ahhoz vezet, hogy a szervezeten belül az
erőforrások nem hatékonyan kerülnek elosztásra a tevékenységek között.

6. intézkedés
A közös vállalkozásoknak munkaidő-nyilvántartási rendszert kellene bevezetniük
annak érdekében, hogy objektív adatokat gyűjthessenek a tevékenységenkénti
humánerőforrás-szükségletről.

2.39. A legtöbb közös vállalkozás végzett felmérést az új többéves pénzügyi keret

erőforrásigényéről (gyakran külső szakértő segítségével), és annak eredményét
megosztotta a felügyeletét ellátó főigazgatósággal. A felmérésekhez azonban nem
készült az egységenkénti személyzeti igények (és ezen belül az alapvető kompetenciák)
becslésére szolgáló hivatalos és közös módszertan. Egy ilyen módszertan segítené a
közös vállalkozásokat abban, hogy kidolgozzák azokat az objektív és jól megtervezett
munkaterhelési mutatókat (tényezőket), amelyek alapján megvalósulhat a szervezeten
33

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 19. cikke és az (EU) 2021/1173 rendelet 9. cikke.
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belül optimális forráselosztás. Ilyen módszertan hiányában a közös vállalkozások
továbbra is egymástól eltérő folyamatokat fognak alkalmazni, amelyek esetében
fennáll a veszélye annak, hogy azokat hiányosnak, illetve elfogultnak tekintik.

7. intézkedés
A közös vállalkozásoknak formalizált modellt vagy iránymutatást kellene
kidolgozniuk arra, hogy tevékenységenként és egységenként hogyan becsüljék
meg a személyzeti igényeket (beleértve az alapvető kompetenciák iránti igényt is),
azzal a céllal, hogy optimalizálják a személyzeti erőforrások felhasználását.

Hiányosságok a közös vállalkozások humánerőforrás-tervezési
modelljében a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret
tekintetében
A Bizottság a közös vállalkozások forrásait a többletfeladataikra
vonatkozó előzetes információk ismerete nélkül tervezte meg

2.40. A 2.3. ábra tanúsága szerint a Horizont 2020 program keretében működő

közös vállalkozásoktól azt várták, hogy a kötelezettségvállalási költségvetésben – teljes
munkaidős egyenértékenként (FTE) – átlagosan 28 millió euró termelékenységet
érjenek el. Ezt a közös vállalkozásonkénti termelékenységi célkitűzést úgy számították
ki, hogy az alapító rendeletekben rögzített, a közös vállalkozásnak nyújtott uniós
pénzügyi hozzájárulást (a kötelezettségvállalások folyó árain) elosztották a közös
vállalkozás 2020. évi, teljes munkaidős egyenértékben kifejezett létszámával.
A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben létrehozandó közös vállalkozások
esetében a Bizottság célja az volt, hogy az ezen időszakra vonatkozó többéves pénzügyi
keret végéig legalább az előző Horizont 2020 programhoz hasonló átlagos
termelékenységi szintet tartson fenn.
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2.3. ábra. A Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozások
humánerőforrás- és termelékenységi célkitűzései
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

2.41. A Horizont Európa program keretében létrehozandó új közös vállalkozások

bizottsági humánerőforrás-tervezése hasonló termelékenységi modellen alapult,
amelyben a közös vállalkozásra vonatkozó termelékenységi célkitűzést úgy számították
ki, hogy a közös vállalkozásnak nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást (az egységes alapjogiaktusban rögzítettek szerint, 2020. évi változatlan árakon) elosztották a közös
vállalkozás teljes munkaidős egyenértékben kifejezett végleges létszámával (lásd:
2.4. ábra). A Bizottság az összes jogelőddel rendelkező közös vállalkozás 34 átlagos
termelékenységét – teljes munkaidős egyenértékenként – 26 millió euróban határozta
meg előre. Ezt a célkitűzést 28 millió euróra kell növelni úgy, hogy 2023 végén további
10 teljes munkaidős egyenértékkel csökkentik a személyi állomány létszámát.
A csökkentés tényleges szintjét azonban a közös vállalkozások műveletei
eredményességének értékelése után kell meghatározni. E célkitűzés elérése és az új
többéves pénzügyi keretben a megnövelt uniós költségvetés kezelése érdekében a
Bizottság a közös vállalkozások által kért személyzeti létszám felső határát a 2020. évi
személyzeti szinten határozta meg. Ennek eredményeként egyes közös vállalkozások
(Sesar, EU-Rail és IHI) alacsonyabb termelékenységét ellensúlyozta más közös
vállalkozások (KDT, SNS és CA) magasabb termelékenységi szintje. Emellett a KDT és az
EuroHPC esetében a termelékenységi modell csak az uniós pénzügyi hozzájárulásokat

34

Beleértve a Globális Egészségügyi Közös Vállalkozást is.
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tartalmazta, míg az e közös vállalkozások által kezelendő bevételek magukban foglalják
mind az uniós, mind a részt vevő államoktól származó nemzeti hozzájárulásokat is.

2.4. ábra. A közös vállalkozásoknak az egységes alap-jogiaktus szerinti
humánerőforrás-becslései és termelékenységi célkitűzései
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

2.42. Megállapítottuk azonban, hogy a (létszámterveket is tartalmazó) jogszabályi

pénzügyi kimutatást a Bizottság saját stratégiai kutatási és innovációs terve és az
egységes alap-jogiaktus elfogadása előtt hagyta jóvá, holott azok további
adminisztratív és operatív feladatokkal bízták meg a közös vállalkozásokat. E feladatok
közé tartozik például új bizottságok irányítása, a tanácsadó szervek kibővített szerepe,
a kiegészítő tevékenységekhez nyújtandó természetbeni hozzájárulások kezelésének új
folyamata, a beszámolási követelmények kibővítése és egyes új operatív
tevékenységek. A tervezési folyamat idején tehát a személyzeti igények felmérése
kapcsán komoly nehézséget jelentett a jövőbeli közös vállalkozások magas szintű
kutatási célkitűzéseivel és további adminisztratív és operatív feladataival kapcsolatos
bizonytalanság.

2.43. Mivel a közös vállalkozások humánerőforrásainak tervezése nem a

munkateher szintjének felméréséhez szükséges információkon alapult, fennáll a
kockázat, hogy a tervezett humánerőforrások nem lesznek elegendőek a közös
vállalkozások számára a rájuk bízott valamennyi feladat ellátásához.
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Az EuroHPC kimaradt a termelékenységi modellből

2.44. Az új közös vállalkozások számára a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret

során rendelkezésre álló humánerőforrások tervezésekor a Bizottság az EuroHPC-t
(amelyre, a politikai prioritásokra tekintettel, már korábban elfogadták a Bizottság
alapító rendeletre irányuló javaslatát) nem foglalta bele a termelékenységi modellbe.

2.45. Annak érdekében, hogy vezető szerepet töltsön be az innovatív nagy

teljesítményű számítástechnikai és kvantum-számítástechnikai technológiák terén, az
EuroHPC Közös Vállalkozás jelentősen kibővült az új, 2021–2027-es többéves pénzügyi
keretben. A 2021 júliusában elfogadott új alapító rendelet értelmében a Közös
Vállalkozásnak több mint 7 milliárd euró összegű forrást kell felhasználnia. Ehhez
további 39 munkatársat kell felvennie annak érdekében, hogy 2023 végéig elérje a
tervezett 54 főt a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományban 35. Az új
alapító rendelet késedelmes elfogadása miatt a Közös Vállalkozás hét kiemelt
prioritású álláshely tekintetében csak 2021 végén kezdte meg a szükséges munkaerőfelvételi eljárásokat, és 2021-ben már nem tudta növelni személyzetét. Mivel a Közös
Vállalkozásnak 2021 végén mindössze 15 alkalmazottja (négy ideiglenes alkalmazott és
11 szerződéses alkalmazott) volt, a még kialakításra váró új adminisztratív és operatív
folyamatok mellett még humánerőforrás-problémákkal is szembesülhet ezen új
munkaerő-felvételek kezelése során.

2.46. A 2.5. ábra tanúsága szerint e fontos közös vállalkozás termelékenységi

szintje nagyon magas (47 millió euró / teljes munkaidős egyenérték), ami a közös
vállalkozások teljes munkaidős egyenértékenkénti átlagos termelékenységét 26 millió
euróról 31 millió euróra növeli. A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben működő
valamennyi közös vállalkozás tényleges átlagos termelékenységi szintje ezért hasonló a
végrehajtó ügynökségek 33 millió eurós átlagos termelékenységi szintjéhez, és nem
marad az alatt, ahogyan azt a tervezés idején értékelték.

2.47. Bár valamennyi közös vállalkozás hasonlóan összetett tevékenységeket

végez, termelékenységi célkitűzéseik mégis 13 millió eurótól 51 millió euróig terjednek
(lásd: 2.5. ábra), ami a SESAR és az EU-Rail esetében a legalacsonyabb, míg a KDT, az
EuroHPC és az SNS esetében a legmagasabb.

35

COM(2020) 569 final, 2020.9.18.

46

2.5. ábra. A közös vállalkozások humánerőforrás-becslései és
termelékenységi célkitűzései a 2021–2027-es többéves pénzügyi
keretben
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Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

Az erőforrás-tervezés során nem vették kellőképpen figyelembe a
méretet és a munkaterhelést befolyásoló egyéni tényezőket

2.48. Más uniós szervekkel, például a végrehajtó ügynökségekkel ellentétben a

közös vállalkozások egyik fő feladata az, hogy rábírják a magánszektorbeli tagokat,
hogy elkötelezzék magukat a közös vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységei
mellett. Ez az elkötelezettség elvben elősegíti az uniós szintű partnerségek létrehozását
az ipari és kutatási partnerekkel, felgyorsítva a tudományos ismeretek piacképes,
áttörést jelentő innovációkká való átalakítását, előmozdítva az innovációk fejlesztését a
tagokkal közösen osztott stratégiai jövőkép keretében, választ adva azokra az európai
társadalmi kihívásokra, amelyeket az ipar jelenleg nem eléggé szolgál ki, valamint
szinergiákat alakítva ki más partnerségekkel és nemzeti programokkal.

2.49. A közös vállalkozások tulajdonképpen meglehetősen kis szervezetek, amelyek

a végrehajtó ügynökségeknél kevesebb lehetőséggel rendelkeznek arra, hogy
méretgazdaságosság révén növeljék termelékenységüket. Másrészt küldetésük
teljesítésekor a közös vállalkozásoknak a tervezés és a végrehajtás szintjén olyan
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jelentős munkaterher-tényezőkkel kell megbirkózniuk, amelyek túlmutatnak a
támogatások kezelésén, és amelyek a végrehajtó ügynökségek esetében nem léteznek.
Konkrétan azt állapítottuk meg, hogy a Bizottság teljesítménymodelljében a tervezés
és a végrehajtás szintjén nem vették figyelembe a közös vállalkozások következő
konkrét munkaterhelési tényezőit.

2.50. A tervezési szakaszban a közös vállalkozás projektfelelőse munkájának

jelentős része a munkaprogramok tudományos prioritásainak és a pályázati felhívások
tartalmának összehangolása és kommunikálása. A projektfelelősöknek ezért
rendszeresen részt kell venniük a közös vállalkozás különböző irányító szerveinek
(irányító testület, tudományos tanácsadó testület, állami képviseleti csoport és a közös
vállalkozás területén tevékenykedő érdekképviseleti csoportok) ülésein, és emellett
munkacsoportokat és rendezvényeket kell szervezniük az ipari és kutatási partnerek, a
részt vevő államok és az érdekelt felek bevonásával.

2.51. A közös vállalkozások projektjeinek végrehajtása összetettebb, mint a

szokásos Horizont Európa projekteké, mivel programjaik olyan integrált projektekre
összpontosítanak, amelyek számos szereplőt fognak össze az ágazat kutatási és
innovációs életciklusa mentén. A végrehajtó ügynökségektől eltérően a közös
vállalkozásoknak tőkeáttételi hatást kell elérniük magánszektorbeli tagjaik révén. E
tőkeáttételi hatás alapja az a minimális költségszint (pénzügyi és természetbeni
hozzájárulások formájában), amelyet a magánszektorbeli tagok vállalnak a közös
vállalkozás kutatási és innovációs tevékenységeinek végrehajtása során. Ebben az
összefüggésben a közös vállalkozásoknak kell kezelniük és validálniuk a
magánszektorbeli tagok által évente bejelentett, a kiegészítő tevékenységekhez
nyújtott természetbeni hozzájárulások (IKAA) új típusát. A Horizont 2020 programmal
ellentétben az IKAA ezen új típusa a közös vállalkozás projektjeivel kapcsolatban
felmerült nem támogatható költségeket is fedezi, és csak olyan projektek esetében
számolható el, amelyek szerepelnek a közös vállalkozás éves munkaprogramjában.
A termelékenységi modell azonban csak az uniós finanszírozás kezelését veszi
figyelembe. Ezért úgy véljük, hogy a közös vállalkozás termelékenységi célkitűzésének
kiszámításakor legalább a közös vállalkozások által elérendő IKAA-t, valamint a részt
vevő államok (EuroHPC és KDT) pénzügyi hozzájárulásait is figyelembe kellett volna
venni.

2.52. A közös vállalkozásoknak az új többéves pénzügyi keret programozási

időszakában még a Horizont 2020 tevékenységeinek jelentős részét végre kell
hajtaniuk (lásd: 2.15–2.17. bekezdés). Egyes közös vállalkozások esetében a Horizont
2020 projektjei 2027-ig még folytatódnak, de ugyanakkor a Horizont Európa program
nagyobb összegű költségvetését is végre kell hajtaniuk. Emellett a felügyeletet ellátó
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főigazgatóság további projektfeladatok végrehajtásával is megbízhatja közvetlenül a
közös vállalkozásokat (pl. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz vagy a Digitális
Európa program keretében).

A tervezés során nem vették figyelembe a részt vevő államok pénzügyi
hozzájárulásainak kezelésére kialakított új központosított rendszer
erőforrásigényeit

2.53. A Horizont Európa keretprogramról szóló rendelet és a 2021–2027-es TPK-ra

vonatkozó alapító rendeleteik alapján a KDT és az EuroHPC koordinált megközelítés
révén köteles bevezetni a pénzügyi hozzájárulások központi irányítási (CMFC)
rendszerét, a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásait kezelő új központosított
irányítási folyamatot. E rendszer keretében valamennyi részt vevő állam dönthet úgy,
hogy projektszinten, az adott államban letelepedett kedvezményezettek számára fizeti
ki a közös vállalkozásnak járó pénzügyi hozzájárulást. Ennek során minden részt vevő
államnak vétójoga van minden olyan kérdésben, amely a közös vállalkozásnak nyújtott
saját nemzeti hozzájárulásának az adott részt vevő államokban székhellyel rendelkező
pályázók javára történő felhasználására vonatkozik. Ez lehetővé tenné a részt vevő
államok számára, hogy nemzeti stratégiai prioritásaik alapján döntsenek arról, hogy
támogatják-e egy kiválasztott és jóváhagyott kutatási és innovációs projekt nemzeti
kedvezményezettjeit. Ugyanakkor e közös vállalkozásoknak kell majd végrehajtaniuk a
társfinanszírozási kifizetéseket valamennyi részt vevő állam számára, amelyek
egymástól eltérő közigazgatási struktúrával rendelkeznek. Ezenkívül két alternatív
folyamatot kell irányítaniuk és nyomon követniük az igazgatási megállapodások
kapcsán.

2.54. Megjegyezzük, hogy a tervezett CMFC-rendszer bevezetéséhez szükséges

további erőforrásigényeket a Bizottság nem mérte fel, és azok nem szerepeltek a közös
vállalkozások új kutatási és innovációs menetrendjének végrehajtásához szükséges
kezdeti humánerőforrás-becsléseiben sem. A tervezés hiánya az informatikai eszközök
és a bizottsági támogatás hiányával ötvözve kedvezőtlenül befolyásolhatja a közös
vállalkozások programjainak végrehajtását és a többi tag hozzájárulásának teljesítését.
Ha a CMFC-rendszert manuálisan kell működtetni, azzal nagyon megnő a
humánerőforrás-igény.
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Az elmúlt években nőtt az F4E külső személyzettől való
függősége

2.55. Az elmúlt években az F4E egyre nagyobb mértékben kezdett függni a külső

személyzettől. 2019-ben a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottak
62%-a külső munkatársakból állt. A Közös Vállalkozás 2021–2027-es időszakra
vonatkozó jelenlegi stratégiai erőforrás-terve szerint a külső személyzet 2022-ben a
Bizottság által jóváhagyott maximális személyzeti állomány 93%-ára nő, majd 2027-re
fokozatosan 70%-ra csökken (lásd: 2.6. ábra).

2.6. ábra. A külső személyzet igénybevételének alakulása (2021–2027)
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Forrás: Európai Számvevőszék, az F4E adatai alapján.

2.56. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó stratégiai erőforrás-terve alapján az F4E
a 2023. évi költségvetési tárgyalások keretében a személyzeti állomány 34 fős
növelését kérte. A Bizottság elismerte ugyan, hogy a személyzeti állomány jelenleg az
ITER-projekt nagyfokú összetettsége miatt nem elegendő, a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó 10 további álláshelyet biztosított, a személyzeti állomány
késleltetett, a projekt vége felé megvalósuló fokozatos megszüntetése mellett, azzal a
feltétellel, hogy az újonnan felvett alkalmazottakat a kritikus esetekre irányítják, és
felülvizsgálják a közös vállalkozás szervezeti felépítését. A 2.7. ábra tanúsága szerint a
2021–2027-es többéves pénzügyi keretben a Bizottság által az F4E-nek biztosított
személyzeti állomány és a Közös Vállalkozás stratégiai erőforrás-tervében becsült
személyzeti igény közötti különbség 2023-ban éri el csúcspontját, majd 2027-ig
fokozatosan csökken.
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2.7. ábra. Az F4E-nek a 2021–2027-es többéves pénzügyi kereten belül a
személyzeti állomány hiányára vonatkozó becslése
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Forrás: Európai Számvevőszék, az F4E adatai alapján.

2.57. A Covid19-világjárvány is hatással lehetett az F4E humánerőforrás-

helyzetére, különösen amiatt, hogy nőttek a külső személyzettel kapcsolatos költségei
és lelassult a projekt előrehaladása. Az új alapkoncepció, amelyet az ITER-IO 2023 első
negyedévében hoz létre az ITER-projekt számára, ezt figyelembe fogja venni, és
átütemezést fog javasolni. Az új alapkoncepció és a hozzá kapcsolódó követelmények
az F4E jövőbeli humánerőforrás-szükségleteit és igényeit is befolyásolhatják a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keretben.

2.58. A Közös Vállalkozás külső személyzettől való nagyfokú függése kihívásokat és

kockázatokat jelent a munkakörnyezet tekintetében. 2019. évi jelentésünkben
felvázoltuk a külső személyzet ilyen magas szintjéhez kapcsolódó kockázatokat, például
a magas szintű és speciális alapkompetenciák megtartásának kockázatát, valamint a
Közös Vállalkozás személyzete és a külső erőforrások felelősségi köreinek nem
egyértelmű elkülönülése miatt a nem hatékony humánerőforrás-menedzsment
kockázatát36.

36

A Számvevőszék 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió közös
vállalkozásairól, 3.9.19. bekezdés.
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8. intézkedés
Az F4E vezetésének szigorítania kellene a külső személyzet alkalmazásával
kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében már meghozott intézkedéseket,
különös tekintettel a nem hatékony irányítás kockázatára, mivel a személyzeti
szabályzat hatálya alá tartozó és a külső személyzet felelősségi körei nem
különülnek el egymástól egyértelműen.
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A Számvevőszék által kiadott, közös
vállalkozásokat is érintő egyéb
kiadványok
2.59. A közös vállalkozások éves beszámolóihoz kapcsolódó éves ellenőrzési
jelentés mellett 2021 folyamán kiadtunk olyan ellenőrzési különjelentéseket és
áttekintéseket is, amelyek érintették a közös vállalkozásokat (lásd: 2.8. ábra).
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2.8. ábra. A közös vállalkozásokra, illetve a kutatásra irányuló, nemrégiben megjelent egyéb számvevőszéki kiadványok
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 01/2021. sz. áttekintése:
Az Unió kezdeti szerepvállalása a COVID-19 járvánnyal
kapcsolatos közegészségügyi válaszintézkedésekben

A Számvevőszék 05/2022. sz. különjelentése:
Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kiberbiztonsága:
a felkészültség szintje összességében nem áll arányban a
fenyegetésekkel

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.

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.

Az uniós szerveknél bekövetkezett jelentős kiberbiztonsági
események száma 2018 és 2021 között több mint tízszeresére
emelkedett; a távmunka miatt jelentősen megnőtt a támadók által
kihasználható potenciális hozzáférési pontok száma. A jelentős
biztonsági eseményeket általában új módszerek és technológiák
alkalmazása okozza, és a kivizsgálás és a helyreállítás hetekbe vagy
akár hónapokba telhet. Példa erre az Európai Gyógyszerügynökség
elleni kibertámadás, amelynek során érzékeny adatokat
szivárogtattak ki és manipuláltak oly módon, hogy az aláássa az
oltásokba vetett bizalmat.

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

Forrás: Európai Számvevőszék.

Áttekintettük a pandémia kapcsán 2020. 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.
A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó
ajánlások és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).

A számvevők fő következtetése az volt, hogy az uniós szervek
kiberbiztonsági felkészültsége nem egységes és összességében
nem áll arányban a fokozódó fenyegetettséggel. Az uniós szervek
nem alkalmaznak egységes megközelítést a kiberbiztonság
kérdését illetően és nem vezették be mindenütt a legfontosabb
kiberbiztonsági kontrollokat és bevált gyakorlatokat.
Bár az eltérő kiberbiztonsági felkészültséget elvben indokolhatja,
hogy a különböző szervezetek más-más kockázati profillal
rendelkeznek és különféle érzékenységű adatokat kezelnek, a
számvevők hangsúlyozzák, hogy – mivel az uniós szervek között
sok a kapcsolódási pont –, akár egyetlen uniós szerv
kiberbiztonsági gyengeségei több más szervezetet is
kiberfenyegetésnek tehetnek ki.
Végezetül jelenleg nincs hatályban olyan jogi keret, amely az uniós
intézmények, szervek és ügynökségek információbiztonságát és
kiberbiztonságát szabályozná.

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
1. intézkedés A közös vállalkozások ki fogják egyenlíteni a Bizottság Személyi
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) által kiállított számlákat, és ami a
Számvevőszék által észrevételezett jogalkotási kérdést illeti, a közös vállalkozások
megállapodnak abban, hogy együttműködnek a Bizottsággal a vonatkozó jogalapok
egyértelműbb összehangolása érdekében.
2. intézkedés Az igazgatási költségek meghatározása és újraelosztása vezérelte az egyes
közös vállalkozások költségvetésének elkészítését az egységes alap-jogiaktushoz (SBA)
csatolt hivatalos pénzügyi kimutatásokban. Ezért az „igazgatási költségeket”, illetve a
közös vállalkozások tagjainak pénzügyi hozzájárulásait most már nemcsak
meghatározzák, hanem számszerűsítik is minden egyes közös vállalkozás esetében.
Ennek megfelelően a közös vállalkozások tovább vizsgálják az „igazgatási kiadások”
részletes tartalmát, hogy lehetőségeket találjanak az osztályozás harmonizálására.
3. intézkedés A Közös Vállalkozás tudomásul veszi a Számvevőszék által javasolt
intézkedést. Mivel a Közös Vállalkozás még viszonylag fiatal, az ellenőrzési és validálási
munka nagy része a projektek élettartamának végén fog zajlani. A Közös Vállalkozás a
kellő időben foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. A javasolt – az új EuroHPC-rendelettel
bevezetett – központi finanszírozási mechanizmus várhatóan biztosítani fogja az éves
hozzájárulásoknak a részt vevő államokkal való koordinációja megerősítéséhez
szükséges eljárásokat és tervezési eszközöket.
4. intézkedés A Bizottság Közös Végrehajtási Központjával (CIC) együttműködve 2022ben valamennyi közös vállalkozás megkezdte a hibaarány csökkentésére irányuló
intézkedések végrehajtását, összhangban a Számvevőszék által javasolt fellépéssel (pl. a
Költségvetési Főigazgatóság által szintén ajánlott egyszerűsített költségformák –
egységköltségek, egyösszegű átalányok és százalékos átalányok – lehetőségeinek
feltárását is beleértve).
5. intézkedésMiután az igazgatótanács 2021. november 12-én elfogadta az EuroHPC
2021. évi módosított létszámtervét, a kulcsfontosságú személyzet felvétele a
Számvevőszék által javasolt fellépéssel összhangban 2021. december 1-jén azonnal
megkezdődött.
6. intézkedés A közös vállalkozások jelenleg a Bizottság által biztosított humánerőforrásgazdálkodási rendszer (SYSPER) munkaidő-nyilvántartási modulját használják. A SYSPER
szolgáltatójával együttműködésben megvizsgálják a SYSPER-ben nyomon követett
időnyilvántartási adatok részletességének növelésére vonatkozó lehetőségeket.
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7. intézkedés A közös vállalkozások megállapodnak abban, hogy az intézkedést a 2027
és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tervezési folyamatára
tekintettel hajtják végre azzal a céllal, hogy jobban beépüljön a Bizottság szolgálatainak
humánerőforrás-tervezési folyamatába. A közös vállalkozások készen állnak arra, hogy
ezt az intézkedést a Költségvetési Főigazgatósággal és az őket felügyelő
főigazgatóságokkal folytatott nyílt, háromoldalú megbeszélés alapján hajtsák végre. A
megbeszéléseknek ki kell terjedniük annak lehetőségére is, hogy a közös vállalkozások
bizonyos rugalmasságot kapjanak ahhoz, hogy személyzeti létszámterveiket az
ideiglenes munkaterhelési helyzetekhez igazítsák.
2.41
Háromszereplős közös vállalkozásként a SESAR 3 – az európai uniós költségvetés és a
magánszektorbeli tagok hozzájárulásai mellett – az EUROCONTROL által a Horizont
Európa program tevékenységeihez nyújtott mintegy 500 millió EUR összegű
hozzájárulást is kezeli. Mivel azonban a Bizottság a termelékenységi modelljében nem
vette figyelembe az EUROCONTROL által nyújtott hozzájárulásokat, a SESAR 3 ebből
eredő alacsonyabb termelékenységi rátája nem hasonlítható össze közvetlenül a többi
közös vállalkozás esetében megállapított szinttel.
Az EU-Rail-t megbízták az új rendszerpillérrel kapcsolatos tevékenységek
végrehajtásával, annak biztosítása érdekében, hogy a kutatásba és az innovációba
beépüljön a vasúti rendszer fejlődésének és átalakításának rendszerszintű szemlélete,
és hatást érjenek el ezeken a területeken. A közvetlenebb irányítás és felügyelet
megvalósításához ezek a tevékenységek további erőforrásokat igényelnek. Bár a
becslések szerint ez a munka a migrációs és kiépítési szakaszban több mint 30 milliárd
eurós költségvetést igényel, ez az összeg nem szerepelt a Bizottság termelékenységi
modelljében, ami alacsonyabb termelékenységi rátát eredményezett az EU-Rail
esetében.
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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 a Legfőbb Ellenőrző
Intézmények Nemzetközi Szervezete (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. Ezen túlmenően a
következő lépéseket tesszük:
—

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

59
mögöttes tranzakciókban, emellett az említett kockázatokra reagáló ellenőrzési
eljárásokat tervezünk és végzünk el. Véleményeink megalapozásához elégséges és
megfelelő ellenőrzési bizonyítékot gyűjtünk össze. 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 rendelete 37 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 közös vállalkozások által a Horizont 2020 program keretében végrehajtott

kutatási kiadások utólagos ellenőrzése a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság Közös
Ellenőrzési Szolgálatának a feladata. A Bizottság Kutatási és Innovációs
Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata által végzett utólagos ellenőrzések
eredményeit illetően a Bizottság a Horizont 2020 rendeletre irányuló javaslatában 38
úgy ítélte meg, hogy – figyelembe véve az ellenőrzések költségeit és a kutatási
projektek költségeinek visszatérítésére vonatkozó szabályok összetettségét – az éves
szinten 2–5%-os hibakockázat reális célkitűzés. A fennmaradó hibaszint tekintetében a
Bizottság végső célja, hogy az a Horizont 2020 program lezárásakor, amennyire lehet,
megközelítse a 2%-ot.

3.1.10. 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.

3.1.11. 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.

37

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete.

38

COM(2011) 809 végleges.
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3.2. Az „Egységes európai égbolt”
Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás
(SESAR 3) Megvalósítását Célzó Közös
Vállalkozás
Bevezetés

3.2.1. Az „Egységes európai égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás (SESAR)

Megvalósítását Célzó Közös Vállalkozás, amelynek székhelye Brüsszelben van, a
hetedik kutatási keretprogramon belül, 2007 februárjában jött létre nyolcéves
időtartamra 39 (SESAR 1). 2014 júniusában a Tanács módosította az alapító rendeletet,
és a Horizont 2020 program keretében 2024. december 31-ig meghosszabbította a
Közös Vállalkozás működésének időtartamát 40 (SESAR). A Tanács 2021 novemberében
elfogadta az egységes alap-jogiaktust: ez hozta létre a SESAR 3 Közös Vállalkozást,
amely a Horizont Európa program keretében a 2031. december 31-ig tartó időszakra a
SESAR helyébe lép 41.

3.2.2. A SESAR 3 a korszerűsített európai légiforgalom-irányítás fejlesztésére

létrehozott köz-magán társulás. Alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió,
az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol), valamint a teljes
légi közlekedési értékláncot lefedő több mint 50 szervezet a repülőterektől, a
légtérfelhasználók valamennyi kategóriájától, a léginavigációs szolgáltatókon át a
drónüzemeltetőkig és -szolgáltatókig.

39

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi
szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról,

40

A Tanács 721/2024/EU rendelete (2014. június 16.) 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.

41

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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3.2.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.2.1. táblázat
tartalmazza.

3.2.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

44,6

119,5

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

4,3

151,3

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

69,9

179,2

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

34,8

163,2

37

38

Összlétszám december 31-én (2)

(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.

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 161. 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
3.2.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

a SESAR 3 Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 42 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 43 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 SESAR 3 Közös Vállalkozás 2021. december 31ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven,
pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője
által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a SESAR 3 Közös
Vállalkozás 2021. 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.

42

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.

43

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

3.2.8. Véleményünk szerint a 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.2.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.2.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 44. Mivel a Bizottság
44

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
kérte hivatalosan a befizetéseket, a SESAR 3 (és elődje, a SESAR) még nem fizette be
ezeket a hozzájárulásokat.

3.2.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 45. A SESAR
esetében ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 7,7%, azaz körülbelül évi
52 221 euró. Ez az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat 46 vonatkozó
rendelkezéseit veszi figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós
költségvetésbe befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének
meghatározása során. Az egységes alap-jogiaktus 47 azonban előírja, hogy az igazgatási
költségeket évente egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a
2021. évi adatok alapján) mintegy 339 098 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a
Közös Vállalkozás számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte
felveti annak kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások
munkáltatói hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi
hatással járhatnak.

45

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

46

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

47

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 28. cikke.
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Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.2.13. A 3.2.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.2.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a kétoldalú
megállapodások értelmében)
Tagok
EU (DG MOVE)
Eurocontrol
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

Kiegészítő
Operatív
tevékenységek
tevékenységek
(1)
585,0
492,0

n.a.
n.a.

280,0

n.a.

1 357,0

n.a.

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Összesen
585,0
492,0

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(bejelentett,
(kiegészítő
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

536,2
15,7

0,0
230,8

0,0
45,0

n.a.
n.a.

536,2
291,5

280,0

8,7

192,6

42,1

n.a.

243,4

1 357,0

560,6

423,4

87,1

n.a.

1 071,0

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.2.14. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Közös Vállalkozás eredményeiről,

figyelembe kell venni a Közös Vállalkozás tagjai műveleti vonatkozású
kötelezettségeinek jelenlegi szintjét is. 2021 végéig a Közös Vállalkozás a Horizont 2020
program keretében aláírt támogatási megállapodásokkal és szerződésekkel kapcsolatos
maximális uniós hozzájárulásból 555,8 millió eurót teljes mértékben
kötelezettségvállalásba vett. Ebből mintegy 92,5 millió eurót (16,6%) az elkövetkező
években kell még kifizetni a még befejezetlen projektekre és szerződésekre. Másrészt a
magánszektorbeli tagok jogilag kötelezettséget vállaltak arra, hogy teljes egészében
biztosítják az ágazati tagsági megállapodásban meghatározott 280 millió euró összegű
természetbeni hozzájárulást, az Eurocontrol pedig arra, hogy 433,4 millió euró összegű
hozzájárulást nyújt, ami a kétoldalú megállapodásban meghatározott 475 millió eurós
operatív hozzájárulási cél 91%-ának felel meg.

3.2.15. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kifizetési költségvetésének felhasználási aránya 93% volt. A Közös
Vállalkozásnak alig volt 2021. évi operatív kötelezettségvállalási előirányzata, mivel
2020 végéig utolsó pályázati felhívását is lezárta.
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Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.2.16. A Horizont 2020 kifizetései esetében az utólagos ellenőrzésekért a

Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata felel.
Az utólagos ellenőrzések 2021 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös
Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 0,7% reprezentatív hibaarányról és
0,6% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)48.

3.2.17. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 49. Hibát találtunk és
számszerűsítettünk egy olyan esetben, amikor a kedvezményezett olyan közvetlen
személyi költségeket jelentett be, amelyeket alvállalkozói költségként kellett volna
elszámolni. Mivel azonban a támogatási megállapodás nem irányozott elő ilyen
kiadásokat a kedvezményezett számára, ezek a felmerült költségek nem voltak
támogathatók.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.2.18. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

48

A SESAR Közös Vállalkozás 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése, 4.3. fejezet.

49

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

2020

A Számvevőszék megjegyzései
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 (nagyon nagy szabású
demonstrációs tevékenységek megvalósítása) tényleges igényeinek tervezésekor
sem vette figyelembe azokat. Következésképpen a 3700. költségvetési tétel
(nagyon nagy szabású demonstrációs tevékenységek megvalósítása) 36,8 millió
eurót kitevő teljes végleges rendelkezésre álló kifizetési előirányzataiból a Közös
Vállalkozás csak 21,2 millió eurót (azaz 58%-ot) használt fel 2020 végéig.

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

n.a.
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Az „Egységes európai égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás (SESAR) Megvalósítását
Célzó Közös Vállalkozás

A Közös Vállalkozás válasza
3.2.12. A SESAR 3 Közös Vállalkozásnak szándékában áll a Költségvetési Főigazgatóság
2022 júniusában a közös vállalkozások által fizetendő munkáltatói nyugdíjjárulékok
kiszámítására vonatkozóan kiadott útmutatását követni. Az útmutatás kizárólag a
személyzeti szabályzaton alapul, amely nem tesz különbséget az igazgatási és a
működési bevételek között. A SESAR 3 Közös Vállalkozás be fogja fizetni a Bizottság által
kiszámlázott összeget.
3.2.17. Úgy véljük, hogy a költségek (személyi költségként történő) kimutatásának
módja a kedvezményezett által nem szándékosan elkövetett hibából ered. A
kedvezményezett egy kis szervezet, amely első alkalommal vett részt H2020 projektben.
A SESAR 3 Közös Vállalkozás el fogja utasítani a 11 400 euró összegű költségtétel és a
kapcsolódó, 2850 euró összegű közvetett költségek kifizetését.
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3.3. Tiszta Légi Közlekedés (CA) Közös
Vállalkozás
Bevezetés

3.3.1. A Repüléstechnikára Irányuló Közös Technológiai Kezdeményezés

Megvalósítására Irányuló Közös Vállalkozás, amelynek székhelye Brüsszelben van, a
hetedik kutatási keretprogramon (FP7) belül 2007 decemberében jött létre tízéves
időszakra 50 (Tiszta Égbolt 1). 2014 májusában a Tanács a Horizont 2020 program
keretében 2024. december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének
időtartamát 51 (Tiszta Égbolt 2). A Tanács 2021 novemberében elfogadta az egységes
alap-jogiaktust: ez hozta létre a Tiszta Légi Közlekedés (CA) Közös Vállalkozást, amely a
Horizont Európa program keretében a 2031. december 31-ig tartó időszakra a Tiszta
Égbolt 2 helyébe lép 52.

3.3.2. A CA köz-magán társulás, amelynek célja a légi közlekedés fenntartható és

klímasemleges jövőre való átállása. Alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai
Unió, valamint a légi közlekedési ágazatban tevékenykedő, a megbízható és
klímasemleges légi közlekedési rendszerekre vonatkozó új globális szabvány
kidolgozásában részt vevő szervezetek.

3.3.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.3.1. táblázat
tartalmazza.

50

A Tanács 71/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a Tiszta Égbolt közös vállalkozás
létrehozásáról.

51

A Tanács 558/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
létrehozásáról.

52

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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3.3.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

89,3

315,6

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

4,3

315,7

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

189,9

356,6

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió
euró) (1)

182,6

346,7

42

43

Összlétszám december 31-én (2)

(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 161. 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
3.3.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

a Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 53 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 54 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 CA Közös Vállalkozás 2021. 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 CA Közös Vállalkozás
2021. 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.

53

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.

54

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 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.3.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.3.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 55. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
55

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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kérte hivatalosan a befizetéseket, a CA (és elődje, a Tiszta Égbolt 2) még nem fizette be
ezeket a hozzájárulásokat.

3.3.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 56. A CA esetében
ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 2,3%, azaz körülbelül évi 16 581 euró. Ez az
iránymutatás csak a személyzeti szabályzat57 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a 2021. évi adatok
alapján) mintegy 360 453 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a Közös Vállalkozás
számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

56

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

57

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.3.13. A 3.3.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.3.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok
értelmében)
Tagok
EU (DG RTD)
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Vállalkozás
tevékenységei

Kiegészítő
tevékenységek
(1)

Összesen

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(kiegészítő
(bejelentett,
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

1 755,0

0,0

1 755,0

1 536,0

n.a.

n.a.

n.a.

1 536,0

1 228,5

965,3

2 193,8

27,4

581,3

242,5

1 290,0

2 141,2

2 983,5

965,3

3 948,8

1 563,4

581,3

242,5

1 290,0

3 677,2

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.3.14. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Közös Vállalkozás eredményeiről,

figyelembe kell venni a Közös Vállalkozás tagjai műveleti vonatkozású
kötelezettségeinek jelenlegi szintjét is. 2021 végéig a Közös Vállalkozás a Horizont 2020
program keretében aláírt támogatási megállapodásokkal kapcsolatos maximális uniós
hozzájárulásból 1716 millió eurót csaknem teljes mértékben kötelezettségvállalásba
vett. Ebből mintegy 273 millió eurót (16%) az elkövetkező években kell még kifizetni.
A magánszektorbeli tagok emellett jogi kötelezettséget vállaltak arra, hogy
2113,8 millió euró összegű természetbeni hozzájárulást nyújtanak.

3.3.15. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kötelezettségvállalási és kifizetési költségvetésének felhasználási aránya
100%, illetve 83% volt.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.3.16. A Horizont 2020 kifizetései esetében az utólagos ellenőrzésekért a

Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata felel.
Az utólagos ellenőrzések 2021 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös
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Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 1,8% reprezentatív hibaarányról és
1,0% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)58.

3.3.17. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 59. Egy esetben rendszerszintű
hibát találtunk és számszerűsítettünk a személyi költségek kapcsán feltüntetett
óradíjak helytelen kiszámításával kapcsolatban.

3.3.18. 2021-ben több fontos dokumentumot (például az értékelő bizottság

tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozata, közbeszerzések értékeléséről szóló
jelentések, a munkaerő-felvétel értékeléséről szóló jelentések, a felvételi
bizottságokkal kapcsolatos határozatok, közbeszerzések odaítéléséről szóló
határozatok és munkaszerződések) úgy hagytak jóvá, hogy az illetékes engedélyezésre
jogosult tisztviselő aláírását Word formátumú dokumentumba másolták, majd a fájlt
PDF-formátumúvá alakították. Ez a gyakorlat jogi kockázatot jelenthet, mivel az
elutasított pályázók megkérdőjelezhetik az aláírt értékelési dokumentumok
szabályszerűségét.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.3.19. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

58

A CA Közös Vállalkozás 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése, 43. fejezet.

59

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

2020

A Számvevőszék megjegyzései
A Közös Vállalkozás jelentősen növelte a kölcsönmunkaerő igénybevételét. Az
ilyen gyakorlat 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.

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

Végrehajtandó

79
Tiszta Légi Közlekedés (CA) Közös Vállalkozás

A Közös Vállalkozás válasza
3.3.11. Nyitottak és hajlandóak vagyunk a kérdés rendezésére, az Európai Bizottság
szervezeti egységeivel együttműködésben. A közös vállalkozások közösen kértek
pontosítást és iránymutatást a Bizottságtól a Számvevőszék megállapításával
kapcsolatban.
3.3.12. A 3.3.11. pontban említettek szerint a CA Közös Vállalkozás vállalja, hogy a
kérdést a Bizottság szervezeti egységeivel együttműködve rendezi. Ugyanakkor nem
vagyunk felhatalmazva annak elfogadására, hogy ellentmondás áll fenn az uniós szervek
által a nyugdíjrendszerbe befizetendő munkáltatói járulékok mértékének
meghatározására vonatkozó, a személyzeti szabályzatban foglalt rendelkezések alapján
az Európai Bizottság szervezeti egységei által alkalmazott becslési megközelítés,
valamint az egységes alap-jogiaktus hivatkozott rendelkezései között.
3.3.18. A megállapítás a Közös Vállalkozás napi működésének csak egy korlátozott
részére vonatkozik, mivel a támogatások és a szakértők kezelésével kapcsolatos
valamennyi feladat feldolgozása az elektronikus támogatáskezelési rendszereken
keresztül történik. A megállapítással érintett hiányosságokat 2022-ben kijavítottuk. A
Közös Vállalkozás bevezette az EU Sign hitelesített elektronikus aláírást (amely jogilag
egyenértékű a saját kezű aláírással).
3.3.19. A helyzet az előző évhez képest nem változott. A Közös Vállalkozásnak az elmúlt
években egyre gyakrabban kellett kölcsönmunkaerőt alkalmaznia, hogy a személyzeti
létszámterv korlátai mellett képes legyen ellátni egyre növekvő számú feladatait és
megbirkózzon a növekvő munkateherrel. A Közös Vállalkozás jelenleg is jelentős
munkaterheléssel járó időszakon megy keresztül, mivel a két program – a Tiszta Égbolt
2 és az új Európai partnerség a tiszta légi közlekedésért – párhuzamosan fut. A Közös
Vállalkozás nyílt pályázati eljárást hirdetett külső tanácsadó cég operatív támogatással
(programok, pénzügyi és ellenőrzési tevekénységek irányítása, jogi szolgáltatások)
kapcsolatos szolgáltatásaira irányuló szerződéskötésre. Ennek a támogatásnak
köszönhetően várhatóan stabilizálódni fognak a munkahelyi erőforrások. Optimálisabb
megoldás lenne, ha a Közös Vállalkozás számára nagyobb rugalmasságot biztosítanának
a létszámtervben szereplő szerződéses alkalmazottak számát illetően.
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3.4. Innovatív Egészségügy (IHI) Közös
Vállalkozás
Bevezetés

3.4.1. Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító

Közös Vállalkozás, amelynek székhelye Brüsszelben található, 2007 decemberében 60, a
hetedik kutatási keretprogramon belül jött létre tízéves időtartamra (IMI 1). 2014
májusában a Tanács a Horizont 2020 program keretében 2024. december 31-ig
meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének időtartamát 61 (IMI 2). A Tanács
2021 novemberében elfogadta az egységes alap-jogiaktust62: ez hozta létre az
Innovatív Egészségügy (IHI) Közös Vállalkozást, amely a Horizont Európa program
keretében a 2031. december 31-ig tartó időszakra az IMI 2 helyébe lép.

3.4.2. Az IHI egészségügyi kutatási és innovációs köz-magán társulás. Az IHI célja,

hogy hozzájáruljon egy, az Unió egészére kiterjedő egészségügyi kutatási és innovációs
ökoszisztéma létrehozásához, amely elősegíti a tudományos ismeretek kézzelfogható
innovációkká alakítását a megelőzés, a diagnosztika, a kezelés és a
betegségmenedzsment terén. Az IHI alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai
Unió, a COCIR Advancing Healthcare, a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége
(EFPIA) és más szövetségek, többek között a Vaccines Europe (EFPIA), az EuropaBio és
a MedTech Europe.

60

A Tanács 73/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az innovatív gyógyszerek kutatására
irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról.

61

A Tanács 557/2014/EU rendelete (2014. május 6.) az innovatív gyógyszerek kutatására
irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról.

62

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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3.4.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.4.1. táblázat
tartalmazza.

3.4.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

207,1

233,8

9,1

260,5

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

210,4

241,6

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

11,0

276,5

50

53

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)
Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

Összlétszám december 31-én (2)

(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 161. 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
3.4.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

az IHI Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 63 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 64 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 az IHI Közös Vállalkozás 2021. december 31-ével

záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által
elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az IHI Közös Vállalkozás
2021. 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.

63

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.

64

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 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.4.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.4.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 65. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
65

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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kérte hivatalosan a befizetéseket, az IHI (és elődje, az IMI 2) még nem fizette be ezeket
a hozzájárulásokat.

3.4.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 66. Az IHI esetében
ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 2,5%, azaz körülbelül évi 19 693 euró. Ez az
iránymutatás csak a személyzeti szabályzat67 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus 68 azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a 2021. évi adatok
alapján) mintegy 393 856 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a Közös Vállalkozás
számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A hetedik keretprogram végrehajtása

3.4.13. A 3.4.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a hetedik
keretprogramra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

66

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

67

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

68

Az 557/2014/EU tanácsi rendelet 1. mellékletének 13. cikke és az (EU) 2021/2085 tanácsi
rendelet 28. cikke.
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3.4.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a hetedik keretprogramhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok
EU (DG RTD)
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Kiegészítő
Vállalkozás tevékenységek
tevékenységei
(1)

Összesen

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Pénzbeli

Természetbeni
Természetbeni
(bejelentett,
(kiegészítő
nem validált) tevékenységekhez)

Természetbeni
(validált)

Összesen

1 000,0

n.a.

1 000,0

938,4

0,0

0,0

n.a.

1 000,0

n.a.

1 000,0

21,9

766,7

38,0

n.a.

938,4
826,6

2 000,0

n.a.

2 000,0

960,3

766,7

38,0

n.a.

1 765,0

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.4.14. Ami a Közös Vállalkozás 2021 végi műveleti vonatkozású kötelezettségeit

illeti, a Közös Vállalkozás a hetedik keretprogram aláírt támogatási megállapodásaival
kapcsolatos maximális uniós hozzájárulásból 966 millió eurót teljes mértékben
kötelezettségvállalásba vett. Ebből mintegy 84,3 millió eurót (8,7%) az elkövetkező
években kell még kifizetni. A magánszektorbeli tagok megegyező szinten nyújtottak
természetbeni hozzájárulást. A Közös Vállalkozásnak a hetedik keretprogram
projektjeire rendelkezésre álló 2021. évi kifizetési költségvetésének felhasználási
aránya 80% volt. A Közös Vállalkozásnak alig volt 2021. évi operatív
kötelezettségvállalási előirányzata, mivel 2014 végéig utolsó pályázati felhívását is
lezárta.

A Horizont 2020 keretprogram végrehajtása

3.4.15. A 3.4.3. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a

Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.4.3. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok
EU (DG RTD)
EFPIA és társult
partnerek
Összesen

A Közös
Kiegészítő
tevékenységek
Vállalkozás
(1)
tevékenységei

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Összesen

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(kiegészítő
(bejelentett,
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

1 638,0

n.a.

1 638,0

838,0

0,0

0,0

n.a.

838,0

1 638,0

n.a.

1 638,0

31,9

606,3

251,0

n.a.

889,2

3 276,0

n.a.

3 276,0

869,9

606,3

251,0

n.a.

1 727,2

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.
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3.4.16. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Közös Vállalkozás eredményeiről,

figyelembe kell venni a Közös Vállalkozás tagjai műveleti vonatkozású
kötelezettségeinek jelenlegi szintjét is. 2021 végéig a Közös Vállalkozás 1452,1 millió
eurót kötött le, ez az aláírt Horizont 2020 támogatási megállapodásokhoz kapcsolódó
1595,4 millió euró összegű maximális uniós hozzájárulás 91%-ának felel meg. Ezt a
helyzetet főként az okozta, hogy a 2019. évi pályázati felhívás nem tudta lefedni az
összes tervezett témát, és emiatt az uniós költségvetést az irányító testület határozat
útján csökkentette. Ebből a lekötött összegből mintegy 616,8 millió eurót (42,5%) az
elkövetkező években kell még kifizetni. A magánszektorbeli tagok emellett jogi
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 1520,7 millió euró összegű természetbeni
hozzájárulást nyújtanak,.

3.4.17. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kifizetési költségvetésének felhasználási aránya 97% volt. A Közös
Vállalkozásnak alig volt 2021. évi operatív kötelezettségvállalási előirányzata, mivel
2020 végéig utolsó pályázati felhívását is lezárta.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.4.18. A hetedik keretprogram időközi és záró kifizetései kapcsán a Közös

Vállalkozás végez utólagos ellenőrzéseket, míg a Horizont 2020 projektek kifizetéseit
illetően a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési
Szolgálata felelős az utólagos ellenőrzésekért. Az utólagos ellenőrzések 2021 végén
rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös Vállalkozás 1,9% reprezentatív
hibaarányról és 0,8% fennmaradó hibaarányról számolt be a hetedik keretprogram
projektjeinek esetében 69, illetve 0,97% reprezentatív hibaarányról és 0,6% fennmaradó
hibaarányról a Horizont 2020 projektek esetében (elszámolások és zárókifizetések)70.

3.4.19. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 71. Egy esetben a személyi
69

Az IHI Közös Vállalkozás 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése, 2.7.2. fejezet.

70

Az IHI Közös Vállalkozás 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése, 2.7.2. fejezet.

71

A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a
számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek
1%-a.
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költségekhez kapcsolódó – helytelen (nem lezárt pénzügyi éven alapuló) óradíjak
alkalmazásából eredő – rendszerhibát, egy másik esetben pedig a bejelentett
felszerelésekkel és utazási költségekkel kapcsolatos megfelelő alátámasztó
bizonyítékok hiányából eredő hibát találtunk és számszerűsítettünk.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.4.20. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink 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.)

2020

A Közös Vállalkozás igazgatási költségvetését elkülönített költségvetésként kezelik
(vagyis a kötelezettségvállalási költségvetés összege eltér a kifizetési költségvetés
összegétől), 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).

Végrehajtva
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A Közös Vállalkozás válasza
3.4.11. Az Innovatív Egészségügy Közös Vállalkozás (IHI JU) elkötelezett ezügyben és
kész arra, hogy az Európai Bizottság szolgálataival szoros együttműködésben megoldja
ezt a helyzetet.
Követni fogjuk a Bizottság iránymutatásait (a legutóbbi, 2022. június 20-i változat), és a
terhelési értesítés kézhezvételét követően azonnal feldolgozzuk a kifizetést.
3.4.12. A nyugdíjjárulék munkáltató által történő fizetése tekintetében az IHI Közös
Vállalkozás a Költségvetési Főigazgatóság által kidolgozott bizottsági iránymutatáshoz
igazodik.
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3.5. Tiszta Hidrogén (Tiszta H2) Közös
Vállalkozás
Bevezetés

3.5.1. Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai

kezdeményezést megvalósító, brüsszeli székhelyű Üzemanyagcella- és
Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás a hetedik kutatási keretprogramon (FP7)
belül, 2008 májusában jött létre a 2017. december 31-ig tartó időszakra (FCH 1) 72.
2014 májusában a Tanács új alapító rendeletet fogadott el, amely a Horizont 2020
program keretében 2024. december 31-ig meghosszabbította a Közös Vállalkozás
működésének időtartamát 73 (FCH 2). A Tanács 2021 novemberében elfogadta az
egységes alap-jogiaktust: ez hozta létre a Tiszta Hidrogén (Tiszta H2) Közös
Vállalkozást, amely a Horizont Európa program keretében a 2031. december 31-ig
tartó időszakra az FCH 2 helyébe lép 74.

3.5.2. A Tiszta H2 egy üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai kutatással és

innovációval foglalkozó köz-magán társulás. Alapító tagjai a Bizottság által képviselt
Európai Unió (EU), valamint az Industry Grouping (Hydrogen Europe) és a Research
Grouping (Hydrogen Europe Research) ágazati és kutatási társulások.

72

A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az Üzemanyagcella- és
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról.

73

A Tanács 559/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a második üzemanyagcella- és
hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról.

74

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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3.5.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.5.1. táblázat
tartalmazza.

3.5.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

50,0

85,4

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

5,3

86,3

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

56,2

103,8

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

15,8

104,2

27

29

Összlétszám december 31-én (2)

(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 161. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.

92
Tiszta Hidrogén (Tiszta H2) Közös Vállalkozás

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 Tiszta H2 Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 75 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 76 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 Tiszta H2 Közös Vállalkozás 2021. december 31ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven,
pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője
által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Tiszta H2 Közös
Vállalkozás 2021. 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.

75

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.

76

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 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.5.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.5.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 77. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
77

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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kérte hivatalosan a befizetéseket, a Tiszta H2 (és elődje, az FCH 2) még nem fizette be
ezeket a hozzájárulásokat.

3.5.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 78. A Tiszta H2
esetében ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 2,9%, azaz körülbelül évi
12 971 euró. Ez az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat 79 vonatkozó
rendelkezéseit veszi figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós
költségvetésbe befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének
meghatározása során. Az egységes alap-jogiaktus 80 azonban előírja, hogy az igazgatási
költségeket évente egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a
2021. évi adatok alapján) mintegy 223 642 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a
Közös Vállalkozás számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte
felveti annak kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások
munkáltatói hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi
hatással járhatnak.

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtása

3.5.13. A 3.5.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a hetedik
keretprogramra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

78

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

79

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

80

Az 559/2014/EU tanácsi rendelet 1. mellékletének 15. cikke és az (EU) 2021/2085 tanácsi
rendelet 28. cikke.
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3.5.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a hetedik keretprogramhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok
értelmében)
Tagok
EU (DG RTD)
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Vállalkozás
tevékenységei

Kiegészítő
tevékenységek
(1)

Összesen

470,0

n.a.

470,0

470,0

n.a.

940,0

n.a.

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(kiegészítő
(bejelentett,
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

407,4

19,1

0,0

n.a.

426,5

470,0

17,9

443,9

4,2

n.a.

466,0

940,0

425,3

463,0

4,2

n.a.

892,5

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.5.14. 2021 végéig a Közös Vállalkozás 425,5 millió eurót kötött le, ez a hetedik

keretprogram aláírt támogatási megállapodásaival kapcsolatos 450 millió euró összegű
maximális uniós hozzájárulás 95%-ának felel meg. Ebből mintegy 3,0 millió eurót
(0,7%) az elkövetkező években kell még kifizetni. A magánszektorbeli partnerek
megegyező szinten nyújtottak természetbeni hozzájárulást. A Közös Vállalkozás
hetedik keretprogram projektjeire rendelkezésre álló 2021. évi kifizetési
költségvetésének felhasználási aránya 97,8% volt. A Közös Vállalkozásnak alig volt
2021. évi operatív kötelezettségvállalási előirányzata, mivel 2014 végéig utolsó
pályázati felhívását is lezárta.

A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.5.15. A 3.5.3. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.5.3. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok
értelmében)
Tagok
EU (DG RTD)
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Vállalkozás
tevékenységei

Kiegészítő
tevékenységek
(1)

Összesen

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
(bejelentett,
nem validált)

Természetbeni
(kiegészítő
tevékenységekhez)

Összesen

665,0

0,0

665,0

545,5

0,0

0,0

0,0

545,5

95,0

285,0

380,0

11,4

38,6

51,3

1 039,0

1 140,3

760,0

285,0

1 045,0

556,9

38,6

51,3

1 039,0

1 685,8

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.5.16. A magánszektorbeli tagok által az operatív tevékenységekhez nyújtott,

38,6 millió euró összegű validált természetbeni hozzájárulások alacsony szintje annak
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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.

3.5.17. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Közös Vállalkozás eredményeiről,

figyelembe kell venni a Közös Vállalkozás tagjai műveleti vonatkozású
kötelezettségeinek jelenlegi szintjét is. 2021 végéig a Közös Vállalkozás a Horizont 2020
program keretében aláírt támogatási megállapodásokkal és szerződésekkel kapcsolatos
maximális uniós hozzájárulásból 646 millió eurót teljes mértékben
kötelezettségvállalásba vett. Ebből mintegy 112,6 millió eurót (17,8%) az elkövetkező
években kell még kifizetni. A magánszektorbeli tagok emellett jogi kötelezettséget
vállaltak arra, hogy 158,3 millió euró összegű természetbeni hozzájárulást nyújtanak.

3.5.18. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kötelezettségvállalási és kifizetési költségvetésének felhasználási aránya 98%,
illetve 87,8% volt.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.5.19. A hetedik keretprogram időközi és záró kifizetései kapcsán a Közös

Vállalkozás végez utólagos ellenőrzéseket a kedvezményezetteknél, míg a Horizont
2020 projektek kifizetéseit illetően a Bizottság Kutatási és Innovációs
Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata felelős az utólagos ellenőrzésekért. Az
utólagos ellenőrzések 2021 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös
Vállalkozás 2,0% reprezentatív hibaarányról és 1,0% fennmaradó hibaarányról számolt
be a hetedik keretprogram projektjeinek esetében 81, illetve 2,16% reprezentatív
hibaarányról és 1,3% fennmaradó hibaarányról a Horizont 2020 projektek esetében
(elszámolások és zárókifizetések)82.

3.5.20. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az

81

A Tiszta H2 Közös Vállalkozás 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 4.3. fejezet.

82

A Tiszta H2 Közös Vállalkozás 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 4.3. fejezet.
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utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 83. Egy esetben találtunk és
számszerűsítettünk egy, a személyzeti költségek elírás miatti túligényléséből eredő
hibát, egy másik esetben pedig egy rendszerszintű, nem számszerűsíthető
kontrollhiányosságot, nevezetesen azt, hogy a kedvezményezett nem alkalmazott
validálási eljárást a projekt keretében ledolgozott órákra vonatkozóan.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.5.21. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

83

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.)

2020

A Közös Vállalkozás igazgatási költségvetését elkülönített költségvetésként
kezelik (vagyis a kötelezettségvállalási költségvetés összege eltér a
kifizetési költségvetés összegétől), 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).

Végrehajtva
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84

Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

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 vonatkozóan 84. 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.
A tudáselőny-helyzetben alkalmazott nyílt közbeszerzési eljárás miatt nem
volt teljes mértékben bizonyítható, hogy sikerült elérni a legjobb árminőség 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.

n.a.

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

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

A Közös Vállalkozásnál a „Szolgáltatási tudásmenedzsment” álláshelyet
körülbelül 2,5 évig 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.

Végrehajtva
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A Közös Vállalkozás válasza
3.5.11. A közös vállalkozások közösen kértek pontosítást és iránymutatást a Bizottságtól
a Számvevőszék megállapításával kapcsolatban. Nyitottak és hajlandóak vagyunk arra,
hogy a Bizottság szolgálataitól kapott iránymutatást követve megoldjuk az ügyet.
3.5.12. A nyugdíjjárulék munkáltatói részének kifizetése tekintetében a Tiszta Hidrogén
Közös Vállalkozás követni fogja a Bizottság szolgálatainak utasításait. Mindazonáltal
megjegyzendő, hogy a közös vállalkozások már megállapították többéves
költségvetésüket, amely az egységes alap-jogiaktusban meghatározott igazgatási
kiadásokból származó összbevételen alapul. Mivel ezeknek a bevételeknek a felső
határát az egységes alap-jogiaktusban rögzítették, és nem léphetők túl, a
nyugdíjrendszerhez való hozzájárulással kapcsolatban előirányzott összegre vonatkozó
végső döntés igen jelentős hatással lehet a közös vállalkozás tervezett tevékenységeinek
végrehajtására és a kapcsolódó kiadásokra.
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3.6. Kulcsfontosságú Digitális
Technológiák (KDT) Közös Vállalkozás
Bevezetés

3.6.1. A Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) Közös

Vállalkozást, amelynek székhelye Brüsszelben található, a Horizont 2020 program
keretében, 2014 májusában hozták létre a 2024. december 31-ig tartó időszakra 85. Az
ECSEL Közös Vállalkozás az ENIAC, illetve az ARTEMIS közös vállalkozások helyébe
lépett és azok jogutódjaként működik; a két utóbbi közös vállalkozás lezárására 2014.
június 26-án került sor. A Tanács 2021 novemberében elfogadta az egységes alapjogiaktust: ez hozta létre a Kulcsfontosságú Digitális Technológiák (KDT) Közös
Vállalkozást, amely a Horizont Európa program keretében a 2031. december 31-ig
tartó időszakra az ECSEL helyébe lép 86.

3.6.2. A KDT Közös Vállalkozás egy kutatási és innovációs programot irányító köz-

magán társulás, amelynek célja az Unió stratégiai autonómiájának megerősítése az
elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában. Alapító tagjai a Bizottság által
képviselt Európai Unió, a részt vevő államok, valamint a mikro- és nanoelektronika, az
intelligens integrált rendszerek és a beágyazott/kiberfizikai rendszerek érdekeltjeit
képviselő három ipari szövetség: az Intelligens Ágazati Integráció Európai Szövetsége
(EPoSS), az Európai Nanoelektronikai Tevékenységek Szövetsége (AENEAS) és az Inside
Industry Association.

85

A Tanács 561/2014/EU rendelete (2014. május 6.) az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról.

86

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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3.6.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.6.1. táblázat
tartalmazza.

3.6.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

155,8

137,4

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

212,4

209,0

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

199,3

215,8

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

214,0

218,3

29

29

Összlétszám december 31-én (2)

(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

3.6.4. 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 161. 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
3.6.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

a KDT Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 87 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 88 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 KDT Közös Vállalkozás 2021. 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 KDT Közös Vállalkozás
2021. 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.

87

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.

88

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

3.6.8. Véleményünk szerint a 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.6.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.6.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 89. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
89

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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kérte hivatalosan a befizetéseket, a KDT Közös Vállalkozás (és elődje, az ECSEL Közös
Vállalkozás) még nem fizette be ezeket a hozzájárulásokat.

3.6.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 90; a részt vevő
államok azon pénzbeli hozzájárulásait, amelyeket nem az uniós költségvetésen
keresztül folyósítanak, szintén nem uniós bevételnek kell tekinteni. A KDT esetében ez
az arány (a 2021. évi adatok alapján) 50,1%, azaz körülbelül évi 243 904 euró. Ez az
iránymutatás csak a személyzeti szabályzat91 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus 92 azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a 2021. évi adatok
alapján) mintegy 243 417 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a Közös Vállalkozás
számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

90

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

91

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

92

Az (EU) 2021/2085 tanácsi rendelet 28. cikke.
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Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A hetedik keretprogram költségvetésének végrehajtása

3.6.13. A Közös Vállalkozás a 2014. június 26-án lezárt ENIAC és ARTEMIS közös
vállalkozások helyébe lépett, és átvette a hetedik keretprogramban végzett
tevékenységeik végrehajtását.

3.6.14. 2021 végéig a Közös Vállalkozás valamennyi a hetedik keretprogramhoz

tartozó, folyamatban lévő projektet pénzügyileg lezárt. A hetedik keretprogram aláírt
tevékenységeinek összköltsége, valamint a Közös Vállalkozás (és elődjei, az ENIAC,
ARTEMIS és ECSEL közös vállalkozások) által e tevékenységek társfinanszírozására
teljesített tényleges kifizetések alapján a tagok hozzájárulásának végleges összege a
következőképpen becsülhető: Európai Unió: 564,3 millió euró, részt vevő államok:
812,5 millió euró és a magánszektorbeli tagok természetbeni hozzájárulásai:
2202,4 millió euró.

A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.6.15. A 3.6.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.6.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok
EU (DG CNECT)
Magánszektorbeli
tagok
Részt vevő államok (2)
Összesen

A Közös
Kiegészítő
Vállalkozás tevékenységek
tevékenységei
(1)

Összesen

1 185,0

n.a.

1 185,0

1 657,5

n.a.

1 170,0
4 012,5

n.a.
n.a.

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(bejelentett,
(kiegészítő
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

1 058,1

n.a.

n.a.

n.a.

1 058,1

1 657,5

22,2

300,6

968,2

n.a.

1 291,0

1 170,0
4 012,5

450,2
1 530,5

n.a.
300,6

n.a.
968,2

n.a.
n.a.

450,2
2 799,3

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.6.16. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a Közös Vállalkozás eredményeiről,

figyelembe kell venni a Közös Vállalkozás tagjai műveleti vonatkozású
kötelezettségeinek jelenlegi szintjét is. 2021 végéig a Közös Vállalkozás a Horizont 2020
program keretében aláírt támogatási megállapodásokkal kapcsolatos maximális uniós
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hozzájárulásból 1170 millió eurót teljes mértékben kötelezettségvállalásba vett. Ebből
mintegy 190,3 millió eurót (16,6%) az elkövetkező években kell még kifizetni.

3.6.17. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kifizetési költségvetésének felhasználási aránya 85% volt. A Közös
Vállalkozásnak alig volt 2021. évi operatív kötelezettségvállalási előirányzata, mivel
2020 végéig utolsó pályázati felhívását is lezárta.

3.6.18. 2021 végén a magánszektorbeli tagoknak a Horizont 2020 operatív

tevékenységeihez való potenciális végleges természetbeni hozzájárulását 1594,2 millió
euróra becsülték. Meg kell jegyezni, hogy a Közös Vállalkozás csak akkor tudja
kiszámítani és validálni a magánszektorbeli tagok természetbeni hozzájárulásainak
tényleges összegét, ha mind a Közös Vállalkozás, mind a részt vevő államok
teljesítették az összes kifizetést, és a Közös Vállalkozás megkapta valamennyi
projektlezáró tanúsítványt és a kapcsolódó információkat. Ebben az összefüggésben és
tekintettel arra, hogy 2021 végéig csak korlátozott számú Horizont 2020 projekt zárult
le, az ágazati természetbeni hozzájárulások validált összege 300,6 millió eurót tett ki.
2021 végén a magánszektorbeli tagok – a Közös Vállalkozás irányító testülete által
elfogadott „pro rata temporis” módszertan alapján – becsült és (még nem validált)
természetbeni hozzájárulásainak halmozott összege 968,2 millió euró volt.

3.6.19. 2021 végén a részt vevő államok 1106,2 millió euró

összegű szerződéses
kötelezettségvállalást írtak alá, és összesen 450,2 millió euró összegű pénzügyi
hozzájárulást jelentettek be, amelyet közvetlenül az általuk támogatott Horizont 2020
projektek tagállami kedvezményezettjeinek fizettek ki. A részt vevő államok pénzügyi
hozzájárulásának, illetve az Unió 2021 végéig teljesített pénzügyi hozzájárulásának
összege közötti különbség (1058,1 millió euró) 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.
93

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.6.20. Az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások által a nemzeti finanszírozó

hatóságokkal kötött igazgatási megállapodások az ECSEL Közös Vállalkozásnak az
említett közös vállalkozások összeolvadásával történt létrejötte után is alkalmazandók.

93

Ez az összeg a Közös Vállalkozáson belül a hatóságok testülete által a 2014 és 2020 közötti
pályázati felhívásokról hozott finanszírozási határozatok alapján került megbecslésre.
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Az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások utólagos ellenőrzési stratégiája e
megállapodások értelmében nagymértékben támaszkodott a nemzeti finanszírozó
hatóságokra a projektek kifizetési kérelmeinek ellenőrzésében 94. 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. Mivel a
Közös Vállalkozás által a hetedik keretprogram fennmaradó projektjeinek lezárásához
2021-ben teljesített kifizetések teljes összege csak 0,6 millió eurót tett ki (az összes
operatív kifizetés 0,4%-a), ez 2021-ben nem jelentett lényeges hibakockázatot.

3.6.21. A Horizont 2020 kifizetések esetében az utólagos ellenőrzések elvégzése a

Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága Közös Ellenőrzési Szolgálatának a
feladata. A 2021. év végi ellenőrzési eredmények alapján a Közös Vállalkozás 2,2%-os
reprezentatív hibaarányról és 1,2%-os fennmaradó hibaarányról számolt be a Horizont
2020 esetében 95.

3.6.22. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 96. Két esetben találtunk és
számszerűsítettünk a személyzeti költségek túligényléséből adódó hibákat.

Új központosított rendszer a részt vevő államok pénzügyi
hozzájárulásainak kezelésére

3.6.23. A Horizont Európa keretprogramról szóló rendelet és az egységes alapjogiaktus alapján a Közös Vállalkozás köteles bevezetni a pénzügyi hozzájárulások

94

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.

95

A KDT Közös Vállalkozás 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 8.2.3. fejezet.

96

A kedvezményezetteknél tesztelt támogatáskifizetési tranzakciók esetében a
számszerűsíthető hibákra vonatkozó beszámolási küszöbérték az ellenőrzött költségek
1%-a.
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központi irányítási rendszerét (CMFC), a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásait
kezelő új központosított irányítási folyamatot.

3.6.24. A tervezett CMFC rendszer keretében valamennyi részt vevő állam

dönthet úgy, hogy projektszinten, az adott államban letelepedett kedvezményezettek
számára fizeti ki a közös vállalkozásnak járó pénzügyi hozzájárulást. Ennek során – az
Unió pénzügyi és versenyszabályaival összhangban – minden részt vevő államnak
vétójoga van minden olyan kérdésben, amely a közös vállalkozásnak nyújtott saját
nemzeti hozzájárulásának az adott részt vevő államokban székhellyel rendelkező
pályázók javára történő felhasználására vonatkozik. Ez lehetővé teszi a részt vevő
államok számára, hogy nemzeti stratégiai prioritásaik alapján döntsenek arról, hogy
támogatják-e egy kiválasztott és jóváhagyott kutatási és innovációs projekt nemzeti
kedvezményezettjeit.

3.6.25. Emellett a Közös Vállalkozásnak kell majd végrehajtania a

társfinanszírozási kifizetéseket minden olyan részt vevő állam számára, amely úgy
dönt, hogy a Közös Vállalkozást bízza meg pénzügyi hozzájárulásával. Ezenkívül két
alternatív folyamatot kell irányítania és nyomon követnie a részt vevő államokkal
kötött igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos támogatás vonatkozásában. Minden
részt vevő állam nemzeti finanszírozó hatóságának (NFA) igazgatási megállapodást kell
aláírnia a Közös Vállalkozással, amely útján vagy meg kell bíznia a Közös Vállalkozást a
nemzeti hozzájárulások kifizetésével, vagy össze kell hangolnia a
kedvezményezetteknek történő kifizetésekre vonatkozó nemzeti pénzátutalási
megállapodásokat és a hozzájárulásokkal kapcsolatos beszámolást.

3.6.26. Megjegyezzük, hogy a Közös Vállalkozásnak a tervezett CMFC rendszer

végrehajtásához szükséges további erőforrásigényeit a Bizottság nem értékelte, és
nem szerepeltette a Közös Vállalkozásnak a Horizont Európa program végrehajtására
vonatkozó eredeti személyzetierőforrás-becsléseiben sem. A CMFC rendszer
bevezetésével kapcsolatos tervezés hiánya, valamint a személyzettel kapcsolatos
helyzet és az informatikai eszközök és támogatás hiánya együttesen negatív hatással
lehet a Közös Vállalkozás programjainak végrehajtására és a többi tag hozzájárulásának
teljesítésére. Ha a CMFC-t manuálisan kell működtetni, azzal nagyon megnő a
humánerőforrás-igény.
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Egyéb témakörökkel kapcsolatos észrevételek
A Közös Vállalkozás humánerőforrás-helyzete

3.6.27. Az egységes alap-jogiaktus módosítására irányuló bizottsági javaslattal

a
KDT Közös Vállalkozás a jövőben Csip Közös Vállalkozássá alakul át, amely az új, 2021–
2027-es többéves pénzügyi keretben az Európai Csipkezdeményezés végrehajtásával
kapcsolatos új hatáskörrel rendelkezik majd. Ennek kapcsán a Közös Vállalkozás
támogatni fogja az innovatív, új generációs félvezető technológiák kifejlesztését,
amelyek az Unió csipgyártási képességeit hivatottak megerősíteni. E javaslat szerint a
Közös Vállalkozás a 2021–2027-es új többéves pénzügyi keretben mintegy 10,9 milliárd
euró összegű projektet fog végrehajtani, és további 19 alkalmazottat kell felvennie,
hogy 2025-re elérje a tervezett 50 fős hivatali személyzeti létszámot. Mivel a Közös
Vállalkozásnak 2021 végén mindössze 29 alkalmazottja (13 ideiglenes alkalmazott és
16 szerződéses alkalmazott) volt, a még kialakításra váró új adminisztratív és operatív
folyamatok mellett jelentős humánerőforrás-problémákkal szembesülhet ezen új
munkaerő-felvételek kezelése során is.
97

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.6.28. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.
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Javaslat tanácsi rendeletre a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő
létrehozásáról szóló (EU) 2021/2085 rendeletnek a csipekkel foglalkozó közös vállalkozás
tekintetében történő módosításáról, COM(2022) 47 final, 2022.2.8.
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása
Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

Sem a Közös Vállalkozás 2020. évi előzetes éves beszámolója, sem 2020. évi
költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése nem tartalmazza a következő
becsléseket:
— a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásai az ARTEMIS és az ENIAC hetedik
keretprogrambeli projektjeihez, valamint
— az ARTEMIS és az ENIAC hetedik keretprogrambeli projektjeiben részt vevő
kutatási és fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásai.

Végrehajtva
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A Közös Vállalkozás válasza
3.6.11. és 3.6.12. A KDT Közös Vállalkozás készen áll a probléma megoldására, valamint
arra, hogy az Európai Bizottság érintett szervezeti egységeivel együttműködésben
gondoskodjon valamennyi vonatkozó rendeletnek való megfelelésről. Annak nyomán,
hogy valamennyi közös vállalkozás általános kérelmet intézett a Bizottság szervezeti
egységeihez, a Bizottság 2022 júniusában útmutatást adott ki a közös vállalkozások
által fizetendő munkáltatói nyugdíjjárulékok kiszámítására vonatkozóan. A KDT Közös
Vállalkozás jelenleg vizsgálja a Bizottság javaslatát és a kiadott útmutatás szerinti
számítási módot. Folyamatban vannak a részt vevő államok hozzájárulásaival
kapcsolatos megbeszélések, mivel ezeket a hozzájárulásokat a közös vállalkozás helyett
közvetlenül a kedvezményezetteknek fizetik ki, és nem kapcsolódnak az igazgatási
költségekhez. Az igazgatótanácsot a kellő időben értesíteni kell a fejleményekről.
3.6.26. A KDT Közös Vállalkozás nem rendelkezik további humán erőforrásokkal a CFMrendszer kezeléséhez (a közös vállalkozás új, összetett feladatának elvégzéséhez), és az
éves kockázatértékelés során következetesen felhívta a figyelmet az erőforráshiány
kockázatára. A közös vállalkozás már kérte az erőforrások bővítését. A közös
vállalkozás belső eljárásokat vezet be a CFM-rendszer megfelelő működésének
biztosítása érdekében, és megvizsgálja a szükséges erőforrások elosztását. A CFMrendszer végrehajtása legkorábban a 2023-as projektekre vonatkozó pályázati
felhívással veheti kezdetét.
3.6.27. A közös vállalkozás elismeri, hogy további 19 alkalmazott 2025-ig történő
felvétele kihívást jelent, így a kialakítandó új adminisztratív és operatív folyamatok
mellett párhuzamos nehézségeket okoz. Fontos pontosítani az ütemezést, mivel a
folyamat során késedelmek merültek fel, és a csipekről szóló európai jogszabályt a
tervek szerint csak 2023 második felében fogadják majd el. Figyelembe véve ezt az
időkeretet, az első munkaerő-felvételekre csak 2023 végétől fog sor kerülni.
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3.7. Körforgásos és Bioalapú Európai
Gazdaság (CBE) Közös Vállalkozás
Bevezetés

3.7.1. A brüsszeli székhelyű Bioalapú Iparágak (BBI) Közös Vállalkozást a Horizont

2020 program keretében, 2014 májusában hozták létre a 2024. december 31-ig tartó
időszakra 98. A Tanács 2021 novemberében elfogadta az egységes alap-jogiaktust: ez
hozta létre a Körforgásos és Bioalapú Európai Gazdaság (CBE) Közös Vállalkozást, amely
a Horizont Európa program keretében a 2031. december 31-ig tartó időszakra a BBI
helyébe lép 99.

3.7.2. A CBE a bioalapú iparágak ágazatában tevékenykedő köz-magán társulás.
Alapító tagjai az Európai Unió, 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
tartalmazza.

3.7.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

127,1

191,2

4,6

72,2

174,8

196,6

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

5,3

111,7

Összlétszám december 31-én (2)

22

23

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)
Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

(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.

98

A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
létrehozásáról.

99

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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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 161. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.

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 CBE Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 100 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 101 áll;

b)

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

100

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.

101

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.
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A beszámoló megbízhatósága
Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

3.7.7. Véleményünk szerint a CBE Közös Vállalkozás 2021. 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 CBE Közös Vállalkozás
2021. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események
eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a
szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és
szabályszerűsége
Bevételek
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és
szabályszerűségéről

3.7.8. Véleményünk szerint a 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.7.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
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Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.7.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 102. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
kérte hivatalosan a befizetéseket, a CBE (és elődje, a BBI) még nem fizette be ezeket a
hozzájárulásokat.

3.7.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 103. A CBE esetében
ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 2,3%, azaz körülbelül évi 8085 euró. Ez az
iránymutatás csak a személyzeti szabályzat104 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus 105 azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a 2021. évi adatok
102

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

103

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

104

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

105

Az 560/2014/EU tanácsi rendelet 1. mellékletének 12. cikke és az (EU) 2021/2085 tanácsi
rendelet 28. cikke.
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alapján) mintegy 175 756 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a Közös Vállalkozás
számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.7.13. A 3.7.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.7.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet és a jogi határozatok értelmében)

Tagok
EU (DG RTD)
Magánszektorbeli
partnerek
(természetbeni
hozzájárulások és az
igazgatási költségekhez
fizetett pénzbeli
hozzájárulások)
Magánszektorbeli
partnerek (az operatív
költségekhez fizetett
pénzbeli
hozzájárulások)
Összesen

A Közös
Kiegészítő
Vállalkozás
tevékenységek Csökkentések
tevékenységei
(2)
(1)
n.a.
-140,0
975,0

Összesen

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(kiegészítő
(bejelentett,
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

835,0

728,2

n.a.

n.a.

n.a.

728,2

462,1

2 225,4

n.a.

2 687,5

14,6

52,2

79,9

1 646,5

1 793,2

182,5

n.a.

-140,0

42,5

3,3

n.a.

n.a.

n.a.

3,3

1 619,6

2 225,4

-280,0

3 565,0

746,0

52,2

79,9

1 646,5

2 524,6

(1) Az IKOP-ra és az igazgatási költségekre vonatkozó hozzájárulási célkitűzések a Közös Vállalkozás éves munkatervei szerint.
(2) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe. A magánszektorbeli tagok esetében az 1755 millió eurós minimumcélt 2225,4 millió euróra
növelték annak érdekében, hogy elérhető legyen a kötelező minimális hozzájárulás összege (legalább 2730 millió euró).

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.7.14. Ami a Közös Vállalkozás 2021 végi műveleti vonatkozású kötelezettségeit

illeti, a Közös Vállalkozás a Horizont 2020 program aláírt támogatási megállapodásaival
kapcsolatos maximális uniós hozzájárulásból 815,8 millió eurót csaknem teljes
mértékben kötelezettségvállalásba vett. Ebből mintegy 159,6 millió eurót (19,6%) az
elkövetkező években kell még kifizetni. A magánszektorbeli tagok emellett jogi
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 266,5 millió euró összegű természetbeni és
pénzügyi hozzájárulást nyújtanak, ami a Közös Vállalkozás elfogadott éves
munkaprogramjaiban meghatározott 475,3 millió eurós indikatív cél 56%-ának felel
meg. Mivel 2020 végéig valamennyi Horizont 2020 pályázati felhívás lezárásra került, a
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Közös Vállalkozás a programidőszak végéig nem fogja elérni a magánszektorbeli
tagjaira vonatkozó indikatív célt.

3.7.15. A Közös Vállalkozás Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kifizetési költségvetésének felhasználási aránya 71% volt. Ez elsősorban az
újabb Horizont 2020 projekteknek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált
felfüggesztésével, illetve meghosszabbításával, valamint egy Horizont 2020 program
keretében végrehajtott nagyprojekt váratlan lezárásával magyarázható, miután a fő
kedvezményezett 2021-ben csődbe ment. A Közös Vállalkozásnak nem volt 2021. évi
operatív kötelezettségvállalási előirányzata, mivel 2020 végéig utolsó pályázati
felhívását is lezárta.

3.7.16. 2021 végén az ágazati tagok arról számoltak be, hogy a kiegészítő

tevékenységekhez összesen 1646,5 millió euró értékű természetbeni hozzájárulást
nyújtottak, ami a 2225,4 millió eurós cél 74%-ának felel meg. 715,6 millió euró, azaz a
bejelentett összeg 43%-a esetében azonban nem zárult le az igazolási folyamat. Hogy a
program végéig teljesítse a célértéket, a Közös Vállalkozás irányító testülete 2022
februárjában jóváhagyta, hogy az ágazati tagok további 658 millió euró összegű
beruházást hajtsanak végre a Közös Vállalkozás stratégiai célkitűzéseihez szorosan
kapcsolódó 2022. évi tevékenységekbe. A magánszektorbeli tagok e
kötelezettségvállalása csökkentheti annak kockázatát a Közös Vállalkozás számára,
hogy a Horizont 2020 program végéig nem érik el a kiegészítő tevékenységekhez
nyújtott természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó célkitűzést.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.7.17. A Horizont 2020 kifizetései esetében az utólagos ellenőrzésért a Bizottság

Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata felel. Az
utólagos ellenőrzések 2021 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös
Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 1,9% reprezentatív hibaarányról és
1,2% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)106.

3.7.18. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az

106

A CBE Közös Vállalkozás 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 4.3. fejezet.
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utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 107. Egy esetben találtunk és
számszerűsítettünk egy olyan személy esetében elszámolt közvetlen személyi
költségekhez kapcsolódó hibát, aki nem állt a kedvezményezett alkalmazásában, és
közvetlenül sem szerződött a projektre.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.7.19. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

107

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 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.

Végrehajtva

2020

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 pénzbeli
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.

n.a.
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

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.

Folyamatban

2020

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.

n.a.
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A Közös Vállalkozás válasza
3.7.11. és 3.7.12. A CBE Közös Vállalkozás nyitott és hajlandó a kérdésnek a Bizottság
szervezeti egységeivel együttműködésben történő rendezésére. A közös vállalkozások
közösen kértek pontosítást és iránymutatást a Bizottságtól a Számvevőszék
megállapításával kapcsolatban.

3.7.14. A támogatási megállapodásokban vállalt IKOP ebből eredő, az éves
munkaprogramokban meghatározott várható szinteknél alacsonyabb szintje elsősorban
annak tudható be, hogy a CBE Közös Vállalkozás csak nyílt pályázati felhívásokat
hajthat végre, ami idővel a CBE Közös Vállalkozás magánszektorbeli tagjaiból álló BICkonzorciumban
részt
nem
vevő
kedvezményezettek
nagyobb
mértékű
társfinanszírozásához vezetett. Mivel a sikeres kedvezményezettek nem kötelesek
csatlakozni a BIC-konzorciumhoz, a CBE Közös Vállalkozás nem tudta figyelembe venni
a Közös Vállalkozás IKOP-céljának eléréséhez nyújtott hozzájárulásukat.
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3.8. Európai Vasút (EU-Rail) Közös
Vállalkozás
Bevezetés

3.8.1. A brüsszeli székhelyű Shift2Rail (S2R) Közös Vállalkozást a Horizont 2020

program keretében, 2014 júniusában hozták létre a 2024. december 31-ig tartó
időszakra 108. A Tanács 2021 novemberében elfogadta az egységes alap-jogiaktust: ez
hozta létre az Európai Vasút (EU-Rail) Közös Vállalkozást, amely a Horizont Európa
program keretében a 2031. december 31-ig tartó időszakra az S2R helyébe lép 109.

3.8.2. Az EU-Rail a vasúti ágazatban tevékenykedő kutatási és innovációs köz-

magán társulás. Alapító tagjai az Európai Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint
különböző vasúti ágazati partnerek (a fő érdekelt felek, többek között
vasútiberendezés-gyártók, vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők és
kutatóközpontok).

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

3.8.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

42,7

72,5

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

1,2

77,9

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

68,4

75,8

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

13,6

84,1

19

24

Összlétszám december 31-én (2)

(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.

108

A Tanács 642/2014/EU rendelete (2014. június 16.) a Shift2Rail közös vállalkozás
létrehozásáról.

109

A Tanács (EU) 2021/2085 rendelete (2021. november 19.) a közös vállalkozásoknak a
Horizont Európa keretében történő létrehozásáról.
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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 161. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.

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)

az EU-Rail Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 110 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 111 áll;

b)

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

110

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.

111

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.
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A beszámoló megbízhatósága
Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

3.8.7. Véleményünk szerint az EU-Rail Közös Vállalkozás 2021. december 31ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven,
pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője
által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az EU-Rail Közös
Vállalkozás 2021. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait.
Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain
alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és
szabályszerűsége
Bevételek
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és
szabályszerűségéről

3.8.8. Véleményünk szerint a 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.8.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
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Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.8.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 112. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
kérte hivatalosan a befizetéseket, az EU-Rail (és elődje, az S2R) még nem fizette be
ezeket a hozzájárulásokat.

3.8.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 113. Az EU-Rail
esetében ez az arány (a 2021. évi adatok alapján) 3,8%, azaz körülbelül évi 10 445 euró.
Ez az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat114 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
egységes alap-jogiaktus 115 azonban előírja, hogy az igazgatási költségeket évente
egyenlően kell megosztani az Unió és a többi tag között, ami (a 2021. évi adatok
112

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

113

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

114

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

115

A 642/2014/EU tanácsi rendelet 1. mellékletének 15. cikke és az (EU) 2021/2085 tanácsi
rendelet 28. cikke.
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alapján) mintegy 137 435 euró munkáltatói hozzájárulást jelent a Közös Vállalkozás
számára. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A Horizont 2020 költségvetésének végrehajtása

3.8.13. A 3.8.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 programra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

3.8.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 programhoz (millió
euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok
EU (DG MOVE)
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Kiegészítő
Vállalkozás tevékenységek
tevékenységei
(1)

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Összesen

398,0

0,0

398,0

350,0

120,0

748,0

120,0

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(bejelentett,
(kiegészítő
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

339,2

0,0

0,0

0,0

339,2

470,0

10,5

179,1

96,4

208,8

494,8

868,0

349,7

179,1

96,4

208,8

834,0

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

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.8.14. 2021 áprilisában a Közös Vállalkozás 2021. évi éves munkatervének

végleges módosítását követően a „Technológiák egy fenntartható és vonzó európai
vasúti árufuvarozás szolgálatában” elnevezésű innovációs programjának befejezése
érdekében végső nyílt pályázati felhívást tett közzé a Horizont 2020 programra
vonatkozóan. Ezzel a felhívással 2021 végéig a Közös Vállalkozás a Horizont 2020
program keretében aláírt támogatási megállapodásokkal kapcsolatos maximális uniós
hozzájárulásból 385,5 millió eurót csaknem teljes mértékben kötelezettségvállalásba
vett. Ebből mintegy 96,4 millió eurót (25%) az elkövetkező években kell még kifizetni.
A magánszektorbeli tagok emellett jogi kötelezettséget vállaltak arra, hogy 572,6 millió
euró összegű természetbeni hozzájárulást nyújtanak.

3.8.15. A Közös Vállalkozás a Horizont 2020 projektekre rendelkezésre álló

2021. évi kötelezettségvállalási költségvetésének 100%-át végrehajtotta. A Közös
Vállalkozás 2021. évi operatív kifizetési költségvetésének (beleértve a fel nem használt
és újraallokált operatív előirányzatokat is) felhasználási aránya 61%-ra csökkent (2020:
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76%). Ezt főként a kedvezményezettek technikai jelentéseinek nem megfelelő
minősége, illetve az okozta, hogy a kedvezményezettektől további bizonyítékokat
kellett bekérni a projekteredmények megvalósulásának alátámasztásához. A Közös
Vállalkozás kifizetéseinek nagy része több kedvezményezett által megfelelően
végrehajtott projektmunkacsomagokra fizetett átalányösszeget jelent. Emiatt egyetlen
kedvezményezett késedelme is hatással van a munkacsomaghoz kapcsolódó teljes
átalányösszeg kifizetésére.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.8.16. A Horizont 2020 kifizetései esetében az utólagos ellenőrzésért a Bizottság

Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának Közös Ellenőrzési Szolgálata felel. Az
utólagos ellenőrzések 2021 végén rendelkezésre álló eredményei alapján a Közös
Vállalkozás a Horizont 2020 projektek esetében 2,3% reprezentatív hibaarányról és
1,6% fennmaradó hibaarányról számolt be (elszámolások és zárókifizetések)116.

3.8.17. A Közös Vállalkozás operatív kifizetésekre vonatkozó kontrolljának

értékeléséhez a végső kedvezményezettek szintjén egy véletlen mintán megvizsgáltuk
a Horizont 2020 keretében 2021-ben teljesített kifizetéseket, hogy megerősítsük az
utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat 117. A Közös Vállalkozás
mintánkban szereplő kedvezményezettjeinél nem találtunk hibákat vagy
kontrollhiányosságokat.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.8.18. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

116

Az EU-Rail Közös Vállalkozás 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése, 4.3. fejezet.

117

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

2020

A Számvevőszék megjegyzései
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.

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

Végrehajtva
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A Közös Vállalkozás válasza
3.8.12. Az EU-Rail vállalja, hogy a munkáltatói nyugdíjjárulékait a Bizottság szervezeti
egységei által rendelkezésre bocsátandó számításokkal összhangban befizeti, amint
megállapítást nyernek a jogszabályi szempontok, és a Személyi Juttatásokat Kezelő és
Kifizető Hivatal kiállítja a számlákat. Bár nem rendelkezünk felhatalmazással annak
elfogadására, hogy ellentmondás áll fenn a Bizottság szervezeti egységei által
alkalmazott becslési megközelítés és az egységes alap-jogiaktus hivatkozott
rendelkezései között, az EU-Rail nyitott és hajlandó a kérdésnek a Bizottság szervezeti
egységeivel együttműködésben történő rendezésére.
Az egységes alap-jogiaktus 28. cikkében foglalt meghatározás értelmében a közös
vállalkozások működési költségeit az EU és a magánszektorbeli tagok pénzügyi
hozzájárulásaiból kell fedezni. A közös vállalkozás véleménye szerint ez ellentmond a
személyzeti szabályzat 83. cikke (2) bekezdésének, amely az európai uniós szervek
(ügynökségek) által az európai uniós nyugdíjrendszerbe fizetendő munkáltatói
hozzájárulások kiszámítását a bevételekre alapozza.
3.8.15. A közös vállalkozás 2021-ben több mint 70, operatív pályázatokhoz és
támogatási megállapodásokhoz kapcsolódó kifizetést teljesített sikeresen, összesen
39,3 millió EUR értékben. A közös vállalkozás felhívta az irányító testület figyelmét a
kedvezményezettek által benyújtott jelentések minőségének a fontosságára, valamint
arra, hogy a kedvezményezetteknek és/vagy a vállalkozóknak be kell tartaniuk a
határidőket. 2021 novemberében arról tájékoztatta az irányító testületet, hogy – mivel
a kedvezményezettek késedelmesen nyújtották be a kifizetési kérelmeket és az
alátámasztó dokumentumokat – az év végén mintegy 17,5 millió EUR összegű kifizetési
előirányzat marad felhasználatlanul. Végül a közös vállalkozásnak ezt az összeget át
kellett csoportosítania a fel nem használt előirányzatokhoz annak érdekében, hogy újra
bekerülhessen a 2022. évi kifizetési előirányzatok összegébe. A közös vállalkozás
meglátása szerint ezzel az átcsoportosítással 84%-os végrehajtási arányt ért el az
operatív kifizetések (3. cím) tekintetében.
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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 időszakra 118. A Közös Vállalkozás 2020. szeptember 23-án kezdte meg önálló
működését. 2021 júliusában a Tanács új alapító rendeletet fogadott el, amely a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keretbe (TPK) tartozó programok keretében, a 2033.
december 31-ig tartó időszakra meghosszabbította a Közös Vállalkozás működésének
időtartamát 119.

3.9.2. Az EuroHPC egy köz-magán társulás, amely lehetővé teszi az Európai Unió, a

részt vevő országok és a magánszférabeli partnerek erőforrásainak a nagy
teljesítményű számítástechnika fejlesztése érdekében történő európai szintű
egyesítését. Alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a részt vevő államok
és két magánszférabeli partner, amelyeket a Nagy Teljesítményű Számítástechnika
Európai Technológiai Platformja (ETP4HPC) és a Big Data Value (BDVA) szövetségek
képviselnek. 2021 végén a Közös Vállalkozás irányító testülete elfogadta egy harmadik
magánszférabeli partner, a European Quantum Industry Consortium (QuIC) tagsági
kérelmét.

118

A Tanács (EU) 2018/1488 rendelete (2018. szeptember 28.) az európai nagy teljesítményű
számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról.

119

A Tanács (EU) 2021/1173 rendelete (2021. július 13.) az európai nagy teljesítményű
számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás létrehozásáról és az (EU) 2018/1488
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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3.9.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.9.1. táblázat
tartalmazza.

3.9.1. táblázat. A közös vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
2021

2020

Új kifizetési előirányzatok (millió euró)

207,5

181,5

Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)

722,4

509,1

Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)

348,2

181,5

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)

753,4

509,1

15

11

Összlétszám december 31-én (2)

(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 161. 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
3.9.6. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

az EuroHPC Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 120 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 121 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 az EuroHPC Közös Vállalkozás 2021.

december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért
felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az
EuroHPC Közös Vállalkozás 2021. 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.

120

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.

121

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 2021. 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 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek
és szabályszerűek.

3.9.10. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.9.11. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 122. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
122

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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kérte hivatalosan a befizetéseket, az EuroHPC még nem fizette be ezeket a
hozzájárulásokat.

3.9.12. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással kapcsolatos

álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös vállalkozások uniós
nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági Személyi Juttatásokat
Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös vállalkozás teljes
bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez utóbbiba
beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 123; a részt vevő
államok azon pénzbeli hozzájárulásait, amelyeket nem az uniós költségvetésen
keresztül folyósítanak, szintén nem uniós bevételnek kell tekinteni. Az EuroHPC
esetében ez az arány 41,2%. Ez az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat 124
vonatkozó rendelkezéseit veszi figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek
alapján az uniós költségvetésbe befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási
módszerének meghatározása során. Az EuroHPC Közös Vállalkozás alapokmánya 125
szerint azonban a Közös Vállalkozás igazgatási költségeit 100%-ban az Európai Uniónak
kell fedeznie. E különböző jogszabályi rendelkezések együttes jelenléte felveti annak
kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a közös vállalkozások munkáltatói
hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek különböző pénzügyi hatással járhatnak.

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról
A Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
költségvetésének végrehajtása

3.9.13. A 3.9.2. táblázat áttekintést nyújt a Közös Vállalkozás tagjai által a
Horizont 2020 és CEF programokra 2021 végéig befizetett hozzájárulásokról.

123

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

124

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

125

Az (EU) 2021/1173 tanácsi rendelet (22) preambulumbekezdése és 1. mellékletének
15. cikke.
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3.9.2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 és a CEF
programokhoz (millió euró)
Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok
EU (DG CNECT)
Részt vevő államok
Magánszektorbeli
tagok
Összesen

A Közös
Kiegészítő
Vállalkozás
tevékenységek
tevékenységei
(2)
(1)
536,0
n.a.
n.a.
486,0

Tagok hozzájárulása
(2021.12.31-i állapot)

Összesen

Pénzbeli

Természetbeni
(validált)

Természetbeni
Természetbeni
(bejelentett,
(kiegészítő
nem validált) tevékenységekhez)

Összesen

536,0
486,0

307,0
120,3

0,0
0,0

0,0
13,0

n.a.
n.a.

307,0
133,3

422,0

n.a.

422,0

0,0

0,0

4,2

n.a.

4,2

1 444,0

n.a.

1 444,0

427,3

0,0

17,2

n.a.

444,5

(1) Az uniós hozzájáruláshoz tartozik a CEF-programból biztosított 100 millió euró is.
(2) A kiegészítő tevékenységek nem tartoznak a Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe.

Forrás: A Közös Vállalkozástól származó adatok.

3.9.14. 2021 végéig a magánszektorbeli tagok csak 4,2 millió euró értékű

természetbeni hozzájárulásról számoltak be. A Közös Vállalkozás azonban ebben az
időpontban már összesen 180 millió eurót teljes mértékben kötelezettségvállalásba
vett a Horizont 2020 kutatási és innovációs támogatásainak 50%-os
társfinanszírozására, amelyet a Közös Vállalkozás alapító rendeletében 126 minimális
célként határoztak meg. A részt vevő államok finanszírozzák a teljes projektköltség
fennmaradó 50%-át, a magánpartnerek pedig csak a támogatási intézkedések
maximális elszámolható költségein felül járulnak hozzá. Ebből következően nagy a
kockázata annak, hogy a Közös Vállalkozásnak a támogatási projektek végrehajtásának
végéig nem sikerül majd megvalósítania a Közös Vállalkozás alapító rendeletében a
magánszektorbeli tagok hozzájárulásai tekintetében kitűzött, 420 millió eurós célt.

3.9.15. A Tanács 2021 júliusában elfogadta az EuroHPC Közös Vállalkozás új

alapító rendeletét. E rendelet értelmében a Közös Vállalkozásnak 7 milliárd euró
összegben kell projekteket végrehajtania, amelyből 3,1 milliárd eurót a részt vevő
államoknak, 900 millió eurót pedig magánszektorbeli tagoknak kell biztosítaniuk
pénzbeli és természetbeni hozzájárulások formájában. Ez jelentős növekedést jelent az
előző TPK programjához képest, amelynek keretében a Közös Vállalkozásnak mintegy
1,4 milliárd euró összegben kell projekteket végrehajtania. Ezért jóval nagyobb annak a
kockázata, hogy a Közös Vállalkozás esetében nem fognak teljesülni a többi tag új
alapító rendelet szerinti hozzájárulási célértékei.

3.9.16. A Közös Vállalkozás 2021. évi, operatív projektekre fordítható

költségvetésén belül az operatív (3. cím) kötelezettségvállalási, illetve kifizetési
előirányzatok felhasználási aránya 2%, illetve 47% volt. A kötelezettségvállalási
126

Az (EU) 2018/1488 tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése.
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előirányzatok nagyon alacsony felhasználási aránya nagyrészt azzal magyarázható,
hogy a Közös Vállalkozás az új, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben késve, 2021
júliusában kezdte meg működését, valamint azzal, hogy a Bizottság és a részt vevő
államok 700 millió euró összegű forrást 2021 decemberében utaltak át a Közös
Vállalkozáshoz. A már beszerzett szuperszámítógépek fogadásához és üzemeltetéséhez
szükséges épületek (adatközpontok) felépítése kapcsán tapasztalt nehézségek – egyes
kulcskomponensek kapcsán a világjárványhelyzetnek betudható ellátási problémák és
a fogadó egységeknél felmerült késedelmek – szintén hozzájárultak az alacsony
felhasználási arányhoz.

3.9.17. Az operatív kifizetési előirányzatok alacsony végrehajtási arányát egyrészt

néhány új infrastrukturális projekt késedelmes elindítása okozta, ami a 2021-re
tervezett előfinanszírozási kifizetések késedelmét eredményezte, másrészt a Horizont
2020 projektek első időközi támogatási kifizetéseihez kapcsolódó eredmények előzetes
kontrolljához szükséges váratlan többletidő.

3.9.18. Ami az igazgatási kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat (1. és

2. cím) illeti, a Közös Vállalkozás a 2021. évi igazgatási költségvetésének tervezésekor
nem vette kellőképpen figyelembe a korábbi évek jelentős összegű fel nem használt
kifizetési előirányzatainak átcsoportosítását. Ezenkívül az összes költségvetési cím
tekintetében elmondható, hogy az előző évekből átcsoportosított költségvetési
előirányzatokat nem használták fel az év új előirányzatait megelőzően.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről
A Közös Vállalkozás belsőkontroll-keretrendszere

3.9.19. 2020-ban a Közös Vállalkozás cselekvési tervet dolgozott ki arra, hogy

2021-ben végrehajtsa a Bizottság belsőkontroll-keretrendszerének 17 belsőkontrollelvéhez kapcsolódó, fennmaradó intézkedéseket. A kulcsfontosságú adminisztrációs
személyi állomány (mint például a pénzügyi és igazgatási vezető, valamint a belső
ellenőrzési részleg vezetője) hiánya miatt azonban a Közös Vállalkozás több fontos
belsőkontroll-intézkedést még nem hagyott jóvá a cselekvési tervében meghatározott
2021. évi határidőkön belül. Bár a Közös Vállalkozás a megnövelt költségvetése miatt
többletkockázatokkal szembesül, csak egyszerűsített éves kockázatértékelést végzett.
2021 végéig a Közös Vállalkozás még nem fejezte be teljes mértékben a kontroll- és
monitoringstratégia, valamint az üzletmenet-folytonossági és informatikai biztonsági
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terv kidolgozását. Ezek a késedelmek megnövelték a Közös Vállalkozás 2021. évi
belsőkontroll-kockázatát.

Új központosított rendszer a részt vevő államok pénzügyi
hozzájárulásainak kezelésére

3.9.20. A Horizont Európa keretprogramról szóló rendelet és az EuroHPC új, a

2021–2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozó alapító rendelete alapján a Közös
Vállalkozás köteles bevezetni a központi pénzügyi irányítási (CMFC) rendszert, a részt
vevő államok pénzügyi hozzájárulásait kezelő új központosított irányítási folyamatot.

3.9.21. A tervezett CMFC rendszer keretében valamennyi részt vevő állam

dönthet úgy, hogy projektszinten, az adott államban letelepedett kedvezményezettek
számára fizeti ki a közös vállalkozásnak járó pénzügyi hozzájárulást. Ennek során – az
Unió pénzügyi és versenyszabályaival összhangban – minden részt vevő államnak
vétójoga van minden olyan kérdésben, amely a közös vállalkozásnak nyújtott saját
nemzeti hozzájárulásának az adott részt vevő államokban székhellyel rendelkező
pályázók javára történő felhasználására vonatkozik. Ez lehetővé teszi a részt vevő
államok számára, hogy nemzeti stratégiai prioritásaik alapján döntsenek arról, hogy
támogatják-e egy kiválasztott és jóváhagyott kutatási és innovációs projekt nemzeti
kedvezményezettjeit.

3.9.22. Emellett a Közös Vállalkozásnak kell majd végrehajtania a

társfinanszírozási kifizetéseket minden olyan részt vevő állam számára, amelyek úgy
döntöttek, hogy a Közös Vállalkozást bízzák meg pénzügyi hozzájárulásukkal. Ezenkívül
két alternatív folyamatot kell irányítania és nyomon követnie a részt vevő államokkal
kötött igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos támogatás vonatkozásában. Minden
részt vevő állam nemzeti finanszírozó hatóságának (NFA) megállapodást kell aláírnia a
Közös Vállalkozással, amely útján vagy meg kell bíznia a Közös Vállalkozást a nemzeti
hozzájárulások kifizetésével, vagy össze kell hangolnia a kedvezményezetteknek
történő kifizetésekre vonatkozó nemzeti pénzátutalási megállapodásokat és a
hozzájárulásokkal kapcsolatos beszámolást. A Közös Vállalkozás ütemterve szerint a
megállapodásokat még azelőtt alá kell írni, hogy a Közös Vállalkozás aláírná az új TPK
keretében, 2022 végén indítandó pályázatokra vonatkozó első támogatási
szerződéseket.

3.9.23. Megjegyezzük, hogy a tervezett CMFC rendszer végrehajtásához

szükséges további erőforrásigényeket a Bizottság nem mérte fel, és a Közös Vállalkozás
sem szerepeltette az új kutatási és innovációs menetrendjének végrehajtásához
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szükséges kezdeti személyzetierőforrás-becsléseiben. A CMFC rendszer bevezetésével
kapcsolatos tervezés hiánya, valamint a személyzettel kapcsolatos helyzet és az
informatikai eszközök és támogatás hiánya együttesen negatív hatással lehet a Közös
Vállalkozás programjainak végrehajtására és a többi tag hozzájárulásának teljesítésére.
Ha a CMFC-t manuálisan kell működtetni, azzal nagyon megnő a humánerőforrásigény.

Egyéb témakörökkel kapcsolatos észrevételek
A Közös Vállalkozás humánerőforrás-helyzete

3.9.24. A Közös Vállalkozás személyi állományának helyzete, amely már 2020-ban

is bizonytalan volt, a megnövekedett munkateher miatt 2021-ben tovább romlott,
amin az sem segített, hogy a személyzet létszáma az év során 11-ről 15 főre nőtt.
Annak érdekében, hogy vezető szerepet töltsön be az innovatív nagy teljesítményű
számítástechnikai és kvantum-számítástechnikai technológiák terén, az EuroHPC Közös
Vállalkozás jelentősen kibővült az új, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben.
A 2021 júliusában elfogadott új alapító rendelet értelmében a Közös Vállalkozásnak
több mint 7 milliárd euró összegű forrást kell felhasználnia az új, 2021–2027-es
többéves pénzügyi keretben. Ehhez 2023-ig további 39 alkalmazottat kell felvennie. Az
új alapító rendelet késedelmes elfogadása miatt a Közös Vállalkozás csak 2021 végén
kezdhette meg a szükséges munkaerő-felvételi eljárásokat, és 2021-ben már nem
tudta növelni személyzetét. Mivel a Közös Vállalkozásnak 2021 végén mindössze 15
alkalmazottja (négy ideiglenes alkalmazott és 11 szerződéses alkalmazott) volt, a még
kialakításra váró új adminisztratív és operatív folyamatok mellett jelentős
humánerőforrás-problémákkal szembesülhet ezen új munkaerő-felvételek kezelése
során is.

3.9.25. Amint azt a 2020. évi ellenőrzési jelentésünkben

is megjegyeztük, 2021
végén két kulcsfontosságú pozíciót (programvezető, valamint igazgatási és pénzügyi
vezető) továbbra is egy személyben a programokkal foglalkozó vezető tisztviselő töltött
be. Emellett a Közös Vállalkozás még mindig nem indította meg az igazgatási és
pénzügyi vezetői állás betöltésére irányuló felvételi eljárást. A Közös Vállalkozásnak
ezenfelül csak egy tapasztalt projektfelelőse volt, aki mind az előző, mind a jelenlegi
többéves pénzügyi keret szerint elő tudta készíteni és irányítani tudta az összes nagy
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A Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése az Európai Unió közös
vállalkozásairól, 3.9.17. bekezdés.

141
Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika (EuroHPC) Közös Vállalkozás
infrastrukturális projektet (a szuperszámítógépek beszerzése és telepítése). Egy másik
tapasztalt tisztviselő irányította a Horizont 2020 program 2019–2021-es pályázati
felhívásaihoz és az új Horizont Európa pályázati felhívásokhoz kapcsolódó, folyamatban
lévő tevékenységeket. A kulcsfontosságú személyzet hiánya kedvezőtlen hatással lehet
a Közös Vállalkozás üzletmenet-folytonosságára és célkitűzéseinek elérésére, különös
tekintettel a szuperszámítógépekre vonatkozó infrastrukturális projektek magas fokú
technikai jellegére, valamint az igen különleges ismeretekkel rendelkező, magasan
képzett személyzet szükségességére.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.9.26. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott
észrevételeink 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.)

2020

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).

Folyamatban

2020

2020-ra a Közös Vállalkozás operatív kifizetési költségvetését három
szuperszámítógéphez közeli számítógép és öt 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. Mindez az operatív kifizetési előirányzatok
alacsony, 22,6%-os felhasználási arányát eredményezte.

Végrehajtva

2020

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-

Folyamatban
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

elven alapuló belső ellenőrzési keretrendszerét. A Közös Vállalkozásnak
azonban még számos intézkedést kell végrehajtania a kockázatértékelésre,
valamint a kontroll- és monitoringtevékenységekre vonatkozó ellenőrzési
alapelvek eredményes működésének biztosítása érdekében.

2020

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.

Folyamatban

2020

Tekintettel a Közös Vállalkozás igazgatási és operatív folyamatokkal
kapcsolatos jelenlegi munkaterhelésére és első fontos tevékenységeinek
megkezdésére, 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

Folyamatban
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Év

A Számvevőszék megjegyzései
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.

A korrekciós intézkedés állapota
(végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.)
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A Közös Vállalkozás válasza
A Közös Vállalkozás tudomásul vette 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 ITER (nemzetközi termonukleáris kísérleti

reaktor) Európai Közös Vállalkozást (F4E) 2007 áprilisában hozták létre 128 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
létesítmények a franciaországi Cadarache-ban találhatók, a Közös Vállalkozás székhelye
Barcelonában van.

3.10.2. A Közös Vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az

Euratom tagállamai, valamint az Egyesült Királyság és Svájc, amelyek 2020-ig érvényes
együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal.

3.10.3. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatokat a 3.10.1. táblázat
tartalmazza.

3.10.1. táblázat. A Közös Vállalkozásra vonatkozó főbb adatok
Új kifizetési előirányzatok (millió euró)
Új kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok (millió euró) (1)
Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró) (1)
Összlétszám december 31-én (2)

2021

2020

742,7

794,8

1 048,7

878,0

764,8

816,5

1 069,9

885,7

441

435

(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.
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A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és
ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról.
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A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk

3.10.4. 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.
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
161. oldalon található aláírás véleményünk szerves részét képezi.

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

Vélemény
3.10.5. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:
a)

az F4E Közös Vállalkozás beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló
pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból 129 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből 130 áll;

b)

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

129

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.

130

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő
jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.
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A beszámoló megbízhatósága
Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

3.10.6. Véleményünk szerint az F4E Közös Vállalkozás 2021. december 31-

ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven,
pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője
által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az F4E Közös
Vállalkozás 2021. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait.
Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain
alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és
szabályszerűsége
Bevételek
Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és
szabályszerűségéről

3.10.7. Véleményünk szerint a 2021. 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

3.10.8. Véleményünk szerint a 2021. december 31-ével záruló évre

vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból
jogszerűek és szabályszerűek.

Figyelemfelhívó megjegyzés

3.10.9. Függetlenül a 3.10.6. és 3.10.8. bekezdésben ismertetett

véleménytől, felhívjuk a figyelmet a 3.10.12– 3.10.13. bekezdésekre, amelyek
arról tájékoztatnak, hogy az F4E Közös Vállalkozás 2021. évi pénzügyi évre
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vonatkozó éves beszámolója tartalmazza az F4E Közös Vállalkozásnak az ITER
projekttel kapcsolatos teljesítési kötelezettségeivel járó teljes költségre vonatkozó
becslését (2021-es értéken 18,3 milliárd euró). A becslésre és a kockázati
kitettségre vonatkozó főbb feltevések változásai azonban jelentős
költségnövekedést, illetve további késedelmet okozhatnak az ITER-projekt
végrehajtásában.

Egyéb

3.10.10. A 3.10.6. bekezdésben kifejtett vélemény megkérdőjelezése nélkül
felhívjuk a figyelmet arra, hogy Oroszország az ITER-IO tagja, és ily módon köteles
az ITER-projektek több elemét leszállítani Franciaországba (Cadarache), az ITER
összeszerelésének a helyszínére, valamint éves hozzájárulást nyújtani az ITER-IOnak. Emiatt fennáll a kockázata annak, hogy az ITER-projekt további késedelmet
szenved, és megnövekednek a költségek.

3.10.11. Véleményünk független az alábbi észrevételektől.
Észrevételek az ITER előzetes becsült összköltségéről

3.10.12. A Közös Vállalkozás becslést készít arról, hogy az ITER-projekttel

kapcsolatos teljesítési kötelezettségeivel járó teljes költség milyen összegű lesz a
projekt lezárásakor: ez az úgynevezett előzetes becsült összköltség (estimate at
completion, EaC). Ez magában foglalja az építési és üzemeltetési szakasz 2035-ig,
valamint a leszerelési és deaktiválási szakasz 2042-ig felmerülő költségeit. 2021 végén
a Közös Vállalkozás ezt az összköltséget 18,3 milliárd euróra becsülte (2021-es
értéken). Ez a 2021. év végéig folyósított összes kifizetés (összesen 8,3 milliárd euró) és
a becsült jövőbeli kifizetések (2021-es értéken 10 milliárd euró) összege.

3.10.13. A fenti becslésre vonatkozó főbb feltevések és a kockázati kitettség

változásai azonban további költségnövekedést, illetve késedelmet okozhatnak a
projekt végrehajtásában. 2021-re nézve a következő esemény komoly hatást
gyakorolhat az EaC-ra:
o

Az ITER-projekt új alapkoncepciója: Az EaC alapját az ITER-projekt alkalmazandó
alapkoncepciója képezi, amelyet az ITER Tanácsa 2016 novemberében hagyott
jóvá. Az ITER Tanács azonban 2023 első negyedévében új alapkoncepció
elfogadását tervezi, amely várhatóan jelentős hatást gyakorol majd a lehető
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legkorábbi, technikailag megvalósítható időpontra és ily módon az EaC becsült
értékére is.
o

Nukleáris biztonsági követelmények: Végső soron a Francia Nukleáris Biztonsági
Hatóság (NSA) hatásköre a tervek minden olyan jövőbeli módosításának
jóváhagyása, amely hatással lehet a nukleáris biztonsági követelményekre. A
Közös Vállalkozás ezért 2021 elején hivatalosan kérte az NSA jóváhagyását a
tokamak-gödör alkatrészeinek összeszereléséhez kapcsolódó új hegesztési tervre
és technológiára, mivel egy visszafordíthatatlan folyamatról van szó. Az NSA csak
2022 januárjában kért kiegészítő információkat a Közös Vállalkozástól ahhoz, hogy
véglegesíteni tudja elemzését. Bár az NSA jóváhagyása az ITER-IO rendes
összeszerelési folyamatának része, ez további több hónapos késedelmet okozhat,
és így hatással lehet az EaC-ra is.

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 megbízható költségbecslést készítsen.

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és
szabályszerűségéről
A Közös Vállalkozás uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói
járulékai

3.10.14. 2016 januárjától azoknak a közös vállalkozásoknak, amelyeket csak

részben finanszíroznak az uniós költségvetésből, be kell fizetniük az uniós
nyugdíjrendszerbe a munkáltatói járulékok azon részét, amely a nem uniós támogatott
bevételeik teljes bevételükhöz viszonyított arányának felel meg 131. Mivel a Bizottság
erről a kiadásról nem rendelkezett a Közös Vállalkozás költségvetésében, és nem is
kérte hivatalosan a befizetéseket, az F4E még nem fizette be ezeket a
hozzájárulásokat.

3.10.15. A Bizottság a közös vállalkozásoknak szóló, a megállapítással

kapcsolatos álláspontját ismertető iránymutatásával összhangban a közös
vállalkozások uniós nyugdíjrendszerbe fizetett munkáltatói járulékait a bizottsági
131

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.
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Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a nem uniós bevételeknek a közös
vállalkozás teljes bevételéhez viszonyított százalékos arányában kell kiszámítania, ez
utóbbiba beleszámítva az operatív kiadásokra szánt nem uniós bevételeket is 132. Az F4E
esetében ezt az arányt a 2017–2020-as időszakra 21,6%-ban, azaz körülbelül 5,8 millió
euróban, 2021-re pedig 19,8%-ban, azaz körülbelül 1,5 millió euróban határozták meg.
Ez az iránymutatás csak a személyzeti szabályzat133 vonatkozó rendelkezéseit veszi
figyelembe a közös vállalkozások által a bevételek alapján az uniós költségvetésbe
befizetendő munkáltatói járulékok kiszámítási módszerének meghatározása során. Az
F4E alapszabályának 134 vonatkozó rendelkezései azonban előírják, hogy a tagsági
hozzájárulások teljes összege nem haladhatja meg a Közös Vállalkozás éves igazgatási
költségeinek 10%-át, ami a Közös Vállalkozás esetében (a 2021. évi adatok alapján)
körülbelül évi 740 013 eurónak felel meg. E különböző jogszabályi rendelkezések
együttes jelenléte felveti annak kockázatát, hogy eltérő értelmezések születhetnek a
közös vállalkozások munkáltatói hozzájárulásának kiszámítása kapcsán, amelyek
különböző pénzügyi hatással járhatnak.

Észrevételek az irányítási és kontrollrendszerekről

3.10.16. 2021-ben a Közös Vállalkozás megváltoztatta szervezeti felépítését,

különösen az Antennas program projektirányítási struktúrája tekintetében.

3.10.17. 2020 és 2021 során a Közös Vállalkozásra nézve külső szakértők által

végzett rendszeres éves értékelések és intenzív belső ellenőrzések is készültek, ezek
tevékenységeinek legtöbb kritikus területét lefedték. Az ellenőrzések és értékelések
nyomán kidolgozott, az azonosított kockázatok kezelését célzó korrekciós intézkedések
végrehajtása miatt nőttek az adminisztratív terhek, ugyanakkor nem volt nyilvánvaló,
hogy az új kontrollok hatékonyak és jobbá teszik a rendszert.

132

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy a közös vállalkozások
munkáltatói nyugdíjjárulékait a közös vállalkozás teljes működési idejére vonatkozóan
egyetlen százalékos arányban becsüljék meg, amelyet a közös vállalkozás vonatkozó jogi
aktusában előirányzott uniós és nem uniós tagok hozzájárulásai alapján állapítanak meg.

133

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 31. EGK
és 11. Euratom tanácsi rendelet 83a. cikke.

134

Az F4E alapító rendeletéhez csatolt alapszabály 12. cikke és II. mellékletének 2. és 3. cikke.
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3.10.18. 2021 novemberében az F4E személyzete sztrájkolni kezdett. A belső és

külső vezetői értékelések, valamint több belső felmérés szerint a Közös Vállalkozás
munkakörnyezetében bekövetkezett romlás hátterében főként felső vezetői szintű
hiányosságok álltak (pl. nem átlátható és rosszul működő döntéshozatal, valamint a
szociális párbeszéd hiánya). Ezenkívül a külsős személyzeti erőforrások aránytalan
alkalmazása növelte a munkakörnyezettel kapcsolatos nehézségeket és kockázatokat,
amit a Közös Vállalkozás személyzetének képviselői és az illetékes biztosoknak küldött
hivatalos leveleik is megerősítettek. A Bizottság (DG ENER) a levelekre adott válaszában
kijelentette, hogy az F4E 2022. évi éves értékelése kizárólag az emberierőforrásmenedzsmenttel kapcsolatos kérdésekre fog összpontosítani, és javasolta az F4E-nek,
hogy végezze el a vezetőség 360 fokos irányítási értékelését.

3.10.19. A helyzetre reagálva a Közös Vállalkozás számos intézkedést hozott a

munkakörnyezet és a személyzet jóllétének javítása érdekében. Ezeket a fellépéseket
egy változtatási programban fogták össze, amely a túlzott munkaterhelést, a rossz
munkahelyi légkört és a tervezett szervezeti változásokkal kapcsolatos vezetői
kommunikáció hiányát volt hivatott kezelni.

A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása

3.10.20. A melléklet áttekintést ad a korábbi években megfogalmazott

észrevételeink nyomán tett korrekciós intézkedésekről.
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Melléklet. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása
Év

A Számvevőszék megjegyzései

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.

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.

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

Végrehajtandó
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

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.

Folyamatban

2020

Az ABAC munkafolyamattal ellentétben a Közös Vállalkozás Eltérések és
Szerződésmódosítások alkalmazása nem tudja bizonyítani, hogy a személyzet
megfelelően megértette egy dokumentum tartalmát, és beleegyezett abba, hogy
azt saját aláírásával ellenjegyezze.

Végrehajtva

2020

A szerződések kezelésére szolgáló központi hitelesítési rendszerében a Közös
Vállalkozás helyi informatikai alkalmazásai 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.

Végrehajtva
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

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 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.

Végrehajtva

2020

Végezetül, az ABAC-munkafolyamattal ellentétben az Eltérések és
Szerződésmódosítások alkalmazást még nem vetették alá belsőkontrollellenőrzésnek 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.

Végrehajtva
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

Bár 2016-ban a Közös Vállalkozás megkezdte az Eltérések és
Szerződésmódosítások 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.

Végrehajtva

2020

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.

Végrehajtva

2020

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.

Végrehajtva
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Év

A Számvevőszék megjegyzései

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

2020

A Közös Vállalkozás a saját e-közbeszerzési portálját használja, amely nincs teljes
mértékben összehangolva a Bizottság e-közbeszerzési megoldásával. Az F4E eközbeszerzési 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.

n.a.
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A Közös Vállalkozás válasza
3.10.9. Lásd a 3.10.13. bekezdésre adott választ.
3.10.10. Az F4E közös vállalkozás szoros figyelemmel kíséri a helyzetet. Értesülésünk szerint
Oroszország minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megoldást találjon az ITERhez nyújtott természetbeni és pénzbeli hozzájárulásának biztosítására. Az ütemtervre és a
költségekre gyakorolt lehetséges hatást ebben a szakaszban nem lehet számszerűsíteni.

3.10.13. Mindhárom azonosított területen továbbra is fennállnak mind az ütemezési, mind a
költségkockázatok, amelyeket az F4E közös vállalkozás aktívan kezel. A kockázatban
bekövetkező változásokat nyomon követik, és tájékoztatják róluk az F4E irányító testületét.
Még mindig fennáll a további késedelem kockázata, amely a tűréshatárokon kívül eső
vákuumtartály-szakaszok hegesztése során felmerülő nehézségekkel függ össze: ezek közé
tartozik elsősorban a hegesztési tevékenységek megkezdését érintő megállási pont nemzeti
biztonsági hatóság általi késedelmes feloldása, valamint magának a hegesztési műveletnek a
késedelme, ha nem végeznek megfelelő javítást. A melegkamrák (HC) esetében az F4E közös
vállalkozás a Bizottsággal együtt jelenleg azon dolgozik, hogy a HC-épületekre vonatkozó
követelményeket és előírásokat a lehetséges elfogadható mértékig csökkentse. A költségek
csak az előzetes tervezés elvégzése után lesznek kellő pontossággal (3. osztály) ismertek.

3.10.14. Az F4E 2016 óta nem fizetett hozzájárulást az uniós nyugdíjrendszerbe, mivel azt
feltételezték, hogy a hozzájárulási kötelezettség csak azokra az uniós szervekre vonatkozik,
amelyeket díjbeszedésből finanszíroznak, vagy amelyek a magánszektorból kapnak
hozzájárulást.

3.10.15. Az F4E közös vállalkozás a Költségvetési Főigazgatóság iránymutatásai alapján,
valamint a Költségvetési Főigazgatósággal és az Energiaügyi Főigazgatósággal folytatott
konzultációt követően kiszámítja a nyugdíjrendszerhez nyújtandó munkáltatói hozzájárulás
összegét.

3.10.16. A projektirányításon alapuló mátrixszervezet bevezetését 2011-ben kezdeményezték
az Európai Unió Versenyképességi Tanácsának kérésére. A szervezet az elmúlt évtized során
fejlődött, 2016-ban tovább bővült a mátrixstruktúra, majd létrejött a projektirányítási, a
kereskedelmi és az ITER-teljesítési részleg. 2019-ben a kereskedelmi vezetői, a projektvezetői
és a programvezetői funkciók bevezetésével megerősítették és optimalizálták a
mátrixszerkezetet. Az F4E közös vállalkozás irányító testülete munkacsoportot hozott létre,
amelynek célja a szervezeti struktúra lehetséges optimalizálásának elemzése, amelyet
megfontolásra az F4E közös vállalkozás új igazgatója elé kell terjeszteni.

3.10.17. 2015 óta az F4E közös vállalkozás 711 intézkedést hajtott végre, amelyek a belső
ellenőrzésekre (a belső ellenőrzési részleg és a Belső Ellenőrzési Szolgálat), a külső ellenőrök (a
Számvevőszék) megállapításaira és az irányító testület éves értékelésére válaszul születtek. Ez
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az esetek többségében további és összetettebb ellenőrzéseket jelentett, de mindig a
megbízhatóságot szavatoló független szervek ajánlásainak megfelelően. Ezenkívül a belső
kontrollrendszert és az ajánlások végrehajtását mindig is az F4E közös vállalkozás ellenőrző
bizottsága felügyelte az irányító testület nevében. A jelenlegi belsőkontroll-stratégia, amelyet
2021 júniusában mutattak be az ellenőrző bizottságnak, részletesen ismerteti a rendszert és
annak elemeit.
Az ellenőrzési és értékelési ajánlások végrehajtásának megerősített nyomon követése a 2014ben bevezetett RAPID-eszközbe történő beépítése révén valósul meg. A RAPID központosítja a
megbízhatóságot szavatoló különböző szervektől érkező összes ajánlás nyomon követését,
elkerülve a párhuzamosságokat és az egymásnak ellentmondó követelményeket.
A jobb koordinációnak és megbízhatóságot szavatoló különböző szervek ajánlásaira és
észrevételeire adott válaszoknak köszönhetően a „folyamatban lévő” ajánlások és
intézkedések száma az évek során jelentősen csökkent, ami a belsőkontroll-rendszer
működésében és érettségi szintjében elért fejlődést mutatja. A fejlesztési intézkedéseket az
F4E közös vállalkozás 2016-ban létrehozott fejlesztési irányítóbizottsága is figyelemmel kíséri,
amelynek célja koherens és összehangolt fejlesztési kezdeményezések kidolgozása és az
optimalizálás.

3.10.19. Fontos hangsúlyozni, hogy átalakítási törekvéseink újdonsága a szükséges változások
holisztikus megközelítésében rejlik.
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A jelentést 2022. szeptember 20-i luxembourgi ülésén fogadta el a Mihails KOZLOVS
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.
a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök
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