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Az Európai Számvevőszék valamennyi uniós közös vállalkozás
2019. évi beszámolóját jóváhagyta
Idén valamennyi uniós közös vállalkozás – az Unió által az ágazatokkal, kutatócsoportokkal,
nemzetközi szervezetekkel és a tagállamokkal létrehozott köz-magán társulás – állapotát
megfelelőnek ítélte az Európai Számvevőszék, amely hitelesítő véleményt bocsátott ki azok
beszámolóiról és pénzügyi tranzakcióiról. A korábbi évekhez hasonlóan azonban a számvevők
idén is felhívják a figyelmet a Fusion for Energy (F4E) Közös Vállalkozásra, elsősorban mert
fennáll a kockázat, hogy a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorra (ITER) irányuló projekt
végrehajtásával kapcsolatban további költségnövekedésre és késedelmekre kerülhet sor.
„A közös vállalkozások hozzáadott értéke abban áll, hogy az Unió, az ipari magánszféra és a
kutatócsoportok partnerekként dolgoznak a köz érdekében. Ez segíti az innovációt és a gazdasági
növekedést – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. –
2019. évi ellenőrzésünk megerősíti, hogy a közös vállalkozások pénzgazdálkodása jól működik, bár
néhány területen – így a közbeszerzések irányítása, a támogatások folyósítása és az emberi
erőforrások kapcsán – van még javítanivaló.”
A közös vállalkozások célja, hogy kutatási és innovációs tevékenységet végezzenek a Tanács által
számukra kijelölt területen. A finanszírozásra legalkalmasabb projekteket rendszerint pályázati
felhívás útján választják ki. A közös vállalkozások közszektorbeli tagja az Unió képviseletében eljáró
Bizottság, amely 2019-ben mintegy 1,9 milliárd euróval járult hozzá a közös vállalkozások kutatási
és innovációs tevékenységeihez. A magánszektorbeli partnerek – az érintett ágazatok, különféle
kutatócsoportok, illetve nemzetközi szervezetek – főként természetbeni hozzájárulást nyújtanak a
közös vállalkozások tevékenységeinek végrehajtása révén, amelybe saját pénzügyi forrásaikat,
emberi erőforrásaikat, eszközeiket és technológiáikat fektetik be.
A Számvevőszék mindegyik közös vállalkozás 2019. évi beszámolójáról hitelesítő véleményt adott,
ami azt jelenti, hogy beszámolóik valós képet adnak pénzügyi helyzetükről, és a számviteli
szabályok értelmében kifizetési és bevételi tranzakcióikat nem jellemezte lényeges hibaszint.
A számvevők ugyanakkor rámutattak néhány problémára is: például a kifizetések esetében a belső
kontrollok általában eredményesek voltak és a hibaarány a 2%-os lényegességi küszöb alatt
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maradt, de több vállalkozás esetében továbbra is hiányosságok jellemezték a közbeszerzéseket, a
támogatások folyósítását és a munkaerő-felvételi eljárásokat.
A számvevők azt is ellenőrizték, hogyan haladnak a közös vállalkozások tevékenységeik
végrehajtásával. A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) és a transzeurópai
közlekedési hálózatra (TEN-T) irányuló program keretében működő, a 2007–2013-as uniós
költségvetési ciklus (TPK) során létrehozott közös vállalkozások már tevékenységük záró
szakaszába értek. A számvevők szerint ezek jelentős előrehaladást könyvelhettek el úgy a projektek
végrehajtása, mint a magánszektorbeli partnerek hozzájárulásai tekintetében (már elérték a közös
vállalkozások alapító rendeletében kitűzött célértékek 90%-át). Ezzel szemben a Horizont 2020
(H2020) program keretében működő közös vállalkozások közül nem mindegyiknek sikerült
megvalósítania a célértékeket. Bár azokat többnyire tízéves életciklusra tervezték (2014–2024), a
Számvevőszék szerint mindeddig csak átlagosan 51%-át hajtották végre a H2020 szerinti és
kapcsolódó kiegészítő tevékenységeiknek. Másrészt az ilyen H2020-tevékenységeket végző közös
vállalkozások a pályázati eljárások többségét lezárták, és 2019 végére tervezett tevékenységeik
átlagosan 78%-a esetében már odaítélték, illetve aláírták a kapcsolódó szerződéseket.
Végezetül ami a Fusion for Energy Közös Vállalkozást illeti, a számvevők idén is figyelmeztetnek
arra, hogy a cadarache-i (Franciaország) ITER nukleáris fúziós projekt kapcsán fennáll a további
költségnövekedés és késedelmek kockázata a jelenlegi jóváhagyott alapértékekhez képest,
továbbá felhívják a figyelmet az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének potenciális
következményeire a 2020 utáni időszakban. Ezenfelül a számvevők szerint az F4E-nél a
közbeszerzések tervezése, az emberi erőforrások és a projektirányítás kapcsán feltárt hiányosságok
veszélyeztetik a közös vállalkozás működésének eredményességét.
Háttér-információk
Az uniós közös vállalkozások többsége Brüsszelben található, kivétel ez alól a barcelonai székhelyű
F4E és a luxembourgi EuroHPC: ez utóbbi szervezet beszámolóját 2019-ben még nem ellenőriztük,
de a 2020. pénzügyi év tekintetében már fogjuk.
F4E

Fúziósenergia-fejlesztés

BBI

Bioalapú iparágak

CS – Tiszta Égbolt

Környezetbarát légiközlekedési technológiák

IMI

Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés

FCH

Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia

SESAR

„Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási

ECSEL

Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek

S2R

Shift2Rail, a vasúti termékekkel kapcsolatos innovatív
ldá k
Világszínvonalú
szuper-számítástechnikai ökoszisztéma

EuroHPC
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A „2019 – Az uniós közös vállalkozások ellenőrzéséről röviden” című összefoglaló és az egyes közös
vállalkozásokkal kapcsolatos részletes információk 23 uniós nyelven elérhetőek a Számvevőszék
honlapján (eca.europa.eu).
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