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Európai Számvevőszék: az Európai Unió ügynökségeinek 
beszámolói hitelesek, tranzakcióik a legtöbb esetben 
szabályszerűek 

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió 41 ügynökségének beszámolójáról hitelesítő 
véleményt adott ki és ellenjegyezte a beszámolókat. Számvevőink az ügynökségek közül 40 
esetében hitelesítő ellenőri véleményt adtak ki a pénzügyi tranzakciókról is. Egy ügynökség 
esetében korlátozott vélemény született. 

Az uniós ügynökségek önálló jogi személyek, amelyeket másodlagos jogszabály hozott létre olyan 
műszaki, tudományos vagy irányítási feladatok elvégzésére, amelyek segítséget nyújtanak az 
uniós intézményeknek szakpolitikáik kialakításában és végrehajtásában.  

„Az uniós ügynökségek jelentős mértékben hozzájárulnak a szakpolitikák és a programok 
végrehajtásához olyan, az uniós polgárok mindennapi életében alapvető fontosságú területeken, 
mint az egészségügy, a biztonság, a védelem, a szabadság és jogérvényesülés – jelentette ki 
Rimantas Šadžius, az ügynökségekről kiadott éves jelentésért felelős számvevőszéki tag. Mi, 
számvevők, ezért örömmel jelentjük, hogy beszámolóik valós képet adtak pénzügyi  helyzetükről, 
és a legtöbb esetben a bevételi és kifizetési tranzakciók is szabályszerűek voltak. Mégis 
megfogalmaztunk egy sor ajánlást, elsősorban a működési hatékonyság további javítása 
érdekében.” 

Számvevőink megállapították, hogy mind a 41 ügynökség beszámolói megbízhatóak voltak, azaz 
minden lényeges szempontból híven tükrözték a pénzügyi helyzetet, a 2016-os gazdasági 
események eredményét és a pénzforgalmat. 40 ügynökség esetében megállapították azt is, hogy 
a beszámolók alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek voltak, vagyis 
megfeleltek a vonatkozó szabályoknak. Az  Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal esetében a 
közbeszerzési szabályok be nem tartása miatt számvevőink korlátozott véleményt bocsátottak ki. 

Néhány ügynökségre nézve a számvevők megjelöltek javítási lehetőségeket is, ez azonban nem 
befolyásolja az általuk kiadott véleményeket. A közbeszerzés általában véve még mindig hibára 
hajlamos terület, amelynek esetében nem mindig valósul meg az értékarányosság. Több 
ügynökségnél az emberierőforrás-menedzsment területén merültek fel problémák. Számvevőink 
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azt javasolják, hogy a költséghatékonyság növelése és a kontrollkockázatok csökkentése 
érdekében az ügynökségek fontolják meg a szerződések kezelése és az emberierőforrás-
menedzsment területén alkalmazott információs rendszereik harmonizálását. 

Az ellenőrzések nem a teljesítményre összpontosítottak ugyan, de a számvevők figyelembe vették 
a gyenge teljesítményből, illetve nem megfelelő pénzgazdálkodásból eredő kockázatokat. 
Megállapították, hogy az ügynökségeknél általában véve javul a költségvetési gazdálkodás, 
ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy tartósan nagy a következő évre átvitt pénzösszegek  
volumene, illetve hogy egyes ügynökségek esetében túlbecsültek a költségvetési igények. 
Kitértek továbbá arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépése milyen lehetséges 
hatásokkal jár egyes ügynökségek bevételeire és tevékenységeire, továbbá hangsúlyozták, hogy a 
két londoni székhelyű ügynökség számára mindeddig nem volt lehetséges megbízható becslést 
adni az ezzel kapcsolatos jövőbeni költségekről.  

Az ügynökségek külső értékelése általában véve pozitív volt, és számvevőink nyilatkozata szerint 
az azokban foglaltakra az érintett ügynökségek cselekvési tervekkel reagáltak. Egyes 
ügynökségekre nézve azonban vagy nincsenek külső értékeléssel kapcsolatos követelmények, 
vagy azok túl ritkán esedékesek. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék 32 decentralizált ügynökséget, hat végrehajtó ügynökséget és három 
egyéb szervet ellenőrzött a 2016-os pénzügyi évre nézve. A számvevők elemzéseket végeztek, 
bevételi és kifizetési tranzakciókat teszteltek, értékelték az ügynökségek felügyeleti és 
kontrollrendszereinek fő kontrollmechanizmusait, és – ahol lehetett – felhasználták más 
ellenőrök korábbi munkáinak eredményeit. A Számvevőszék a mai napon tett közzé egy 
összefoglalót a megállapításokról, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács, valamint a 
zárszámadásban részt vevő más hatóságok is felhasználnak. 

Az összes ügynökség rendelkezésére álló teljes 2016-os költségvetés mintegy 3,4 milliárd euró 
volt (ebbe nem számít bele az Egységes Szanálási Testület, amely hitelintézetek hozzájárulásaiból 
közel 12 milliárd eurót szerepeltetett a költségvetésében). Mintegy 2,4 milliárd eurót az Unió 
általános költségvetése finanszírozott, míg kb. 1 milliárd eurót a gazdasági szereplők, a 
tagállamok és más országok által fizetett díjak és közvetlen hozzájárulások fedeztek. 2016 végén 
az ügynökségek 10 364 személyt foglalkoztattak, ez 2015-höz képest kb. 500 alkalmazottal többet 
jelent, és új feladatok bevezetéséhez kapcsolódik. 

Az Európai Unió ügynökségeiről kiadott és azok válaszait is tartalmazó éves jelentések a „2016: 
Röviden az uniós ügynökségek ellenőrzéséről” című összefoglaló dokumentummal együtt 23 
uniós nyelven elérhetőek a Számvevőszék honlapján. 

 


