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Európai Számvevőszék: egy kivétellel minden uniós 
kutatási közös vállalkozás zöld lámpát kapott 
Az Európai Számvevőszék jóváhagyta az Európai Unió közös vállalkozásainak 2017. évi 
beszámolóját, és egy kivétellel hitelesítő véleményt bocsátott ki a pénzügyi tranzakciókról. Az 
elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel foglalkozó ECSEL Közös Vállalkozás esetében a 
számvevők olyan problémákat tártak fel, amelyek bizonyos esetekben akadályozták a belső kontroll 
eredményes működését. 

A Számvevőszék a mai napon közzétette az Európai Unió nyolc kutatási közös vállalkozásáról készített 
éves jelentéseit, valamint az ellenőrzési eredmények összefoglalóját. A közös vállalkozások az Unió 
által az ágazatokkal, a kutatócsoportokkal és a tagállamokkal létrehozott köz-magán társulások. Az 
összesen mintegy 700 főt alkalmazó ügynökségek fontos szerepet játszanak az uniós kutatási politika 
meghatározott elemeinek végrehajtásában. Teljes 2017. évi költségvetésük 2,1 milliárd euró, ami az 
Unió költségvetésének mintegy 2%-át jelenti. Az ágazati és kutatási partnerek a közös vállalkozások 
operatív tevékenységeinek végrehajtása révén természetbeni hozzájárulással, valamint a közös 
vállalkozások adminisztratív és működési költségeihez való pénzbeli hozzájárulásokkal segítik a közös 
vállalkozások tevékenységét. 

„A közös vállalkozások fontos eszközök az élvonalbeli uniós kutatás és innováció terén, mivel 
elsődleges céljuk az uniós ipar világszintű versenyképessége növelésének elősegítése – nyilatkozta 
Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – 2017-re vonatkozó ellenőrzésünk 
megerősítette a pozitív eredményeket, amelyekről az előző években beszámoltunk. Ugyanakkor 
rávilágítottunk egyes fontos kérdésekre, amelyekre továbbra is figyelmet kell fordítani, illetve 
kiemeltük, hogy mely területeken lenne lehetőség javításra. Ezek a területek a következők: a 
költségvetési és pénzgazdálkodás, a belső kontroll, az ágazati és kutatási partnerek hozzájárulásainak 
tőkeáttételi aránya, valamint az Európai Bizottsági értékelései”. 

A számvevők mind a nyolc közös vállalkozás beszámolójának megbízhatóságáról hitelesítő véleményt 
adtak ki. Emellett hitelesítő véleményt bocsátottak ki valamennyi bevételi és kiadási tranzakcióról, az 
ECSEL Közös Vállalkozás kivételével, amely esetében – a tavalyi évhez hasonlóan – korlátozott ellenőri 
véleményt fogalmaztak meg a kifizetésekről. Elsősorban a közös vállalkozás belső kontrolljaival 
kapcsolatos problémákat emelték ki, ezek miatt ugyanis nem tudtak bizonyosságot nyújtani arról, 
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hogy az ECSEL korábbi kutatási és innovációs keretprogramra (hetedik keretprogram) irányuló 
kifizetései megfeleltek-e a szabályoknak. A jelenlegi program („Horizont 2020”) kifizetéseit azonban 
ezek a problémák nem érintik, azok tehát fokozatosan meg fognak szűnni. 

A számvevők felhívták továbbá a figyelmet az ITER magfúziós projekthez való uniós hozzájárulásra, 
amely esetében további jelentős (a korábban jóváhagyott 6,6 milliárd euróhoz képest 82%-os) 
költségnövekedés és 15 éves késedelem várható. Emellett hiányosságokat állapítottak meg a Közös 
Vállalkozás költségvetés-tervezése terén is. 

A kifizetések esetében a belső kontrollok a számvevők szerint általában eredményesek voltak és a 
hibaarány a 2%-os lényegességi küszöb alatt maradt, de több vállalkozás esetében továbbra is 
hiányosságok jellemezték a belsőkontroll- és monitoringkeretet, a közbeszerzéseket, a támogatások 
odaítélését és a munkaerő-felvételi eljárásokat. 

Ami a hetedik keretprogram lezárását illeti, a közös vállalkozások esetében nagyarányú (87%) volt a 
költségvetés-felhasználás. A „Horizont 2020” program esetében azonban késedelmet szenved a 
költségvetés felhasználása: a programidőszak felénél még csak a források 23%-a került végrehajtásra. 

A közös vállalkozások egyik fő célja, hogy a magánszektorbeli ágazati és kutatási tagoktól származó 
hozzájárulások révén megtöbbszörözzék az uniós hozzájárulásokat. Néhány közös vállalkozás 
esetében az ágazati partnerek elsősorban a közös vállalkozás munkaprogramjában nem szereplő 
kiegészítő tevékenységekhez való hozzájárulások révén hoznak létre tőkeáttételt, ezek ellenőrzésére 
azonban a Számvevőszék nem rendelkezik felhatalmazással. A számvevők véleménye szerint 
ugyanakkor jelentős annak a kockázata, hogy a bioalapú iparágak ágazatában az ágazati tagok a 
program végéig nem érik el a Közös Vállalkozás operatív tevékenységeihez szükséges pénzbeli 
hozzájárulás minimális összegét. 

A szerkesztők figyelmébe 

A közös vállalkozások közszektorbeli tagja az Unió képviseletében eljáró Bizottság, magánszektorbeli 
tagjai pedig különböző partnerek az adott ágazati és kutatási csoportokból. Valamennyi közös 
vállalkozás egyfelől a Bizottság, másfelől különböző ágazati, illetve kutatási partnerek részvételén 
alapuló kétoldalú modellt követ, az ECSEL kivételével, amely háromoldalú modellt alkalmaz: ebben a 
fenti feleken kívül a tagállamok is részt vesznek. 

Az uniós közös vállalkozások székhelye Brüsszelben van, az F4E Közös Vállalkozást kivéve, amely 
Barcelonában található. 

F4E Fúziósenergia-fejlesztés 

BBI Bioalapú iparágak 

Tiszta Égbolt Környezetbarát légiközlekedési technológiák 

IMI Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés 

FCH Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia 

SESAR „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási 
program 

ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek 
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S2R Shift2Rail, a vasúti termékekkel kapcsolatos innovatív 
megoldások 

Az Európai Unió kutatási közös vállalkozásaira irányuló 2017. évi éves számvevőszéki ellenőrzések 
eredményeit összefoglaló dokumentum és az egyes közös vállalkozásokra vonatkozó jelentések angol 
nyelven elérhetőek a Számvevőszék honlapján; a többi nyelvi változatot szintén hamarosan 
közzétesszük. 
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