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Luxembourg, 2019. október 15. 

Az Európai Számvevőszék jóváhagyta az Európai Unió 
ügynökségeinek beszámolóját, de a pénzgazdálkodás 
javítását célzó intézkedéseket sürget 
Az Európai Számvevőszék megbízhatónak találta az Európai Unió 41 közös vállalkozásának 
2018. évi beszámolóját, és megerősítette az előző évek beszámolóiban foglalt pozitív 
eredményeket. A ma közzétett idei éves jelentésben emellett a bevételek és a kiadások 
tekintetében minden ügynökség zöld lámpát kapott, az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal (EASO) kivételével, mivel itt a kifizetéseket illetően továbbra is problémák állnak fenn. 
Ahhoz azonban, hogy teljes mértékben eleget tegyenek a szabályoknak és biztosítsák az 
értékarányosságot, az ügynökségeknek több tekintetben tovább kell javítaniuk 
pénzgazdálkodásukat, és ezen belül elsősorban a közbeszerzések irányítását. 

Az uniós ügynökségek olyan konkrét műszaki, tudományos vagy irányítási feladatokat végeznek, 
amelyek segítséget nyújtanak az uniós intézményeknek szakpolitikáik kialakításában és 
végrehajtásában az olyan területeken, mint például az egészségügy, a biztonság, a védelem, a 
szabadság és a jogérvényesülés. Az ügynökségek különböző tagállamokban találhatóak, és 
körülbelül 11 400 főt foglalkoztatnak – az uniós alkalmazottak egyötödét. A rendelkezésükre álló 
teljes 2018. évi költségvetés mintegy 4,2 milliárd euró volt (20%-kal több, mint 2017-ben), ami a 
teljes uniós költségvetés mintegy 2,9%-ának felel meg. 

„Az uniós ügynökségek az Európai Unió felépítésének nélkülözhetetlen elemei, ellenőrzésünk pedig 
nem más, mint éves állapotfelmérés a pénzgazdálkodásukról – nyilatkozta Rimantas Šadžius, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – 2018-ra nézve egy kivételével minden ügynökség zöld 
lámpát kapott. A legtöbb ügynökség esetében azonban még további javulásra van szükség. Ezért 
felhívjuk a vezetőket, hogy tegyenek lépéseket a pénzgazdálkodást érintő hiányosságok kezelésére, 
mindenekelőtt a közbeszerzések területén.” 

A Számvevőszék mind a 41 ellenőrzött ügynökség 2018. évi beszámolójáról hitelesítő ellenőri 
véleményt adott ki, mivel azok híven és a pénzügyi szabályoknak megfelelően tükrözik az 
ügynökségek pénzügyi helyzetét, műveleteit és pénzforgalmát. A Számvevőszék emellett hitelesítő 
ellenőri véleményt adott ki az ügynökségek bevételi és kifizetési műveleteinek jogszerűségére és 
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szabályszerűségére nézve is, az EASO kivételével, amely esetében a kifizetésekről korlátozott – 
azonban immár nem elutasító – véleményt bocsátott ki. 

Az EASO, amely a migrációs válság kapcsán nyújt támogatást a tagállamoknak – jelenleg elsősorban 
Görögországnak és Olaszországnak –, konkrét és pozitív lépéseket tett az irányítás javítása céljából. 
A számvevők ismételten találtak azonban szabálytalanságokat egy 2018. évi jelentős beszerzés 
kapcsán, ami arra utal, hogy a korrekciós intézkedések még nem jártak teljes sikerrel. Külön 
aggodalomra ad okot emellett az EASO személyzeti helyzete, nem utolsósorban a betöltetlen 
adminisztratív vezetői funkciók. A tagállamok által kirendelt szakértők elégtelen létszáma miatt az 
EASO gazdasági szereplőket bízott meg egyes alapfeladatok elvégzésével, mégpedig oly 
mértékben, hogy alapvetően függővé vált e külső szereplőktől. Ez folyamatosan kockázatnak teszi 
ki az üzletmenet-folytonosságot ezen az érzékeny, az Európába irányuló migrációs áramlások 
eredményes kezelése szempontjából alapvető fontosságú területen. 

Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntését követően a Számvevőszék 
figyelmeztet a két korábban londoni székhellyel rendelkező ügynökség – az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBH) –, valamint a biztosítási 
és nyugdíjfelügyelet területén tevékenykedő EIOPA és az értékpapírpiacokon tevékenykedő ESMA 
bevételének lehetséges csökkenésére. Kiemeli továbbá azt is, hogy az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökségnek (Frontex) az együttműködő országokkal kötött finanszírozási 
szerződésekre irányuló ellenőrzései jelenleg még nem teljes mértékben eredményesek. Az ESMA 
és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kapcsán ezenkívül felhívja a figyelmet annak 
fontosságára, hogy a díjszámítások pontos információk alapján történjenek. 

Az ügynökségek pénzgazdálkodása tekintetében továbbra is a közbeszerzések hordozzák a 
legnagyobb hibakockázatot. A számvevők különböző hiányosságokat állapítottak meg, többek 
között a következőket: nem megfelelő odaítélési kritériumok alkalmazása, kirívóan alacsony 
összegű ajánlatok elfogadása, versenyalapúbb eljárások helyett tárgyalás alkalmazása. 

Az ügynökségeket arra ösztönzik, hogy használjanak közös közbeszerzési eljárásokat a 
hatékonyságjavulás és a méretgazdaságosság érdekében. Emellett azt is javasolják az 
ügynökségeknek, hogy keretszerződéseik kellően konkrétak legyenek a tisztességes verseny 
lehetővé tételéhez. Figyelmeztetnek arra is, hogy kerülni kell a vállalkozóktól, tanácsadóktól és 
kölcsönzött munkaerőtől való túlzott függést, néhány ügynökség ugyanis ehhez a megoldáshoz 
folyamodik, amennyiben a saját személyzeti állományában nincs elég alkalmazott. A Számvevőszék 
hangsúlyozza, hogy az ilyen munkaerő alkalmazásakor az ügynökségeknek ügyelniük kell a 
költséghatékonyság szempontjára és a jogszabályi előírásokra is. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe tartozó ügynökségek száma az évek során 
megnőtt, és 2019-re elérte a 43-at, beleértve a két új ügynökséget is, amelyek létrehozása jelenleg 
van folyamatban, és jelentésünkben még nem szerepelnek: az Európai Ügyészséget és az Európai 
Munkaügyi Hatóságot. 

A legtöbb ügynökség nem nagyszabású kiadási programokat hajt végre, hanem technikai vagy 
szabályozási jellegű feladatokkal foglalkozik. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), 
a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) és az Egységes Szanálási Testület (ESZT) kivételével, 
amelyek önfinanszírozó ügynökségek és saját belső irányítótestületüknek számolnak be, a legtöbb 
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ügynökség finanszírozását teljes mértékben az uniós költségvetés biztosítja és beszámolójukat 
minden évben jóváhagyja az Európai Parlament. 

A „2018: Az uniós ügynökségek ellenőrzéséről röviden” című összefoglaló és a teljes „Éves jelentés 
az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan”, amely részletesen foglalkozik az 
egyes ügynökségekkel, 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). A 
közös vállalkozásokról szóló éves jelentését az Európai Számvevőszék novemberben teszi közzé. 
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