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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2021. október 29. 

Az Európai Unió ügynökségei hiteles 
könyvvezetéssel, rugalmasan reagáltak a 
világjárványra 
A különböző tagállamokban működő uniós ügynökségek jól alkalmazkodtak a Covid19-
járványból adódó példátlan helyzethez: ezt állapította meg az Európai Számvevőszék a 2020. évi 
pénzügyi évre vonatkozóan az Unió ügynökségeire irányuló éves ellenőrzése nyomán. Az előző 
évekhez hasonlóan a számvevők megerősítették, hogy az ügynökségek pénzgazdálkodása 
megfelelő, és azt nem érintette túlzottan hátrányosan a világjárvány. Továbbra is 
tapasztalhatók azonban hiányosságok egyes ügynökségek belső kontrolljában, és a 
szabálytalanságok még mindig legfőképpen a nem megfelelően működő közbeszerzési 
eljárásokból adódnak. A világjárvány emellett a költségvetési gazdálkodás és az 
emberierőforrás-menedzsment terén is akadályozta az ügynökségeket a fejlődésben. 2020-ban 
egyes ügynökségek problémákat tapasztaltak ezeken a területeken. 
 
„A járvány különös kihívást jelentett az eltérő nemzeti környezetben, eltérő egészségügyi 
szabályok keretében működő uniós ügynökségek pénzgazdálkodása tekintetében – nyilatkozta 
Alex Brenninkmeijer, az éves jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Megállapítottuk azonban, 
hogy az uniós ügynökségek – az Európai Bizottság támogatásával és az Uniós Ügynökségek 
Hálózatának koordinációja mellett – következetesen alkalmazták válságkezelési stratégiájukat. 
Sikeresen igazodtak tevékenységeik során a járvány okozta példátlan helyzethez és a számvitel 
terén is megfelelően jártak el, hasonlóan a korábbi években tapasztaltakhoz.” 
 
A számvevők 41 ügynökség és más uniós szerv beszámolóját ellenőrizték, beleértve a pénzügyi 
kimutatásokat és a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéseket, valamint a 
beszámolók alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét is. A Számvevőszék 
mind a 41 beszámolót ellenjegyezte, azokat megbízhatónak találta, és mindegyik esetében 
korlátozás nélküli ellenőri véleményt bocsátott ki a bevételek jogszerűsége és szabályszerűsége 
tekintetében. Ami az ügynökségek beszámolóinak alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségét és 
szabályszerűségét illeti, a számvevők e tekintetben az ACER (energiaszabályozási együttműködés), 
az eu-LISA (a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség IT-rendszereinek 
üzemeltetési igazgatása) és az ENISA (kiberbiztonság) kivételével mindegyik beszámolót 
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ellenjegyezték. E három ügynökség esetében a számvevők korlátozott véleményt bocsátottak ki, 
főként a közbeszerzési eljárások szabálytalanságai és a költségvetési műveletek engedélyezéséhez 
kapcsolódó megbízási eljárások hiányosságai miatt. 
 
Emellett a számvevők 54 hiányosságot tártak fel a vizsgált tranzakciómintában a 2020. évi 
pénzügyi évre vonatkozóan (a 2019. évi pénzügyi évben a hiányosságok száma 82 volt). Ezek 
főként a belső kontrollokhoz, a közbeszerzési eljárásokhoz, az emberi erőforrásokhoz és a 
költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódtak. Ez utóbbi területen a hibák többek között a díjak 
helytelen kezelését, a késedelmes fizetéseket, a kapott hozzájárulások nem megfelelő 
közzétételét és a nem uniós tagállamok által az ügynökségek költségvetéséhez nyújtandó 
hozzájárulások téves kiszámítását érintették. A számvevők rámutatnak továbbá, hogy az egyik 
évről a másikra történő átvitelek túlzott használata nem csak a munkaprogramok vagy a 
beszerzési tervek késedelmes végrehajtását jelezheti, hanem strukturális problémákra vagy a 
költségvetési tervezés hiányosságára is utalhat. 
 
Továbbra is a közbeszerzési problémák jelentik a szabálytalan kifizetések fő forrását: egyes vizsgált 
szerződések főként a verseny hiányából, az ajánlattevők értékelési folyamatának hiányosságaiból 
és szerződésvégrehajtási problémákból adódóan bizonyultak hibásnak. A számvevők ezenkívül 
szorgalmazzák az ügynökségek belső kontrollrendszereinek megerősítését, különös tekintettel a 
műveletek engedélyezését megelőző szakaszra. 
 
Éves pénzügyi ellenőrzésük mellett a számvevők azt is értékelték, hogy az uniós ügynökségek 
hogyan kezelték a Covid19-válságot és hogyan szervezték meg az arra adott válaszlépéseiket. Az 
üzletmenet-folytonossági intézkedések, a döntéshozatali kapacitás és a napi szintű működés 
vizsgálata révén a számvevők megállapították, hogy az ügynökségek megfelelően jártak el ahhoz, 
hogy pénzügyi helyzetük ne torzuljon túlzott mértékben a világjárvány hatására, és hogy lassúbb 
ütemben bár, de továbbra is teljesíthessék megbízatásukat. Ami a munkaprogramokat és 
tevékenységeket illeti, a világjárvány nyomán jelentősen átrendeződtek az erőforrások és a 
tervezett tevékenységek prioritásai, és a Covid19-járványhoz kapcsolódó tevékenységek kaptak 
elsőbbséget. A legfigyelemreméltóbb példákat erre az egészségügy szakpolitikai területén tártuk 
fel, ahol az Unió világjárványra adott válasza vált az illetékes uniós ügynökségek elsődleges 
tevékenységévé (ECDC, EMA). 
 
Végezetül a számvevők azt is megállapították, hogy az Unió ügynökségeinél egyre több az 
emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos hiányosság. A munkaerő-felvétel 2020. év eleji 
lelassulása – amely nagyrészt a Covid19-járványból adódott – a jövőre nézve azzal a veszéllyel jár, 
hogy szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki az emberierőforrás-gazdálkodás terén. 
 
 
Háttér-információk 
A „2020: Az uniós ügynökségek ellenőrzéséről röviden” című dokumentum összefoglalja a 
Számvevőszék – mint az Unió pénzügyeinek külső ellenőre – megbízatásának hatókörébe tartozó 
41 uniós ügynökségre és egyéb uniós szervre irányuló, a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 
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ellenőrzés eredményeit. Az ELA és az EPPO ellenőrzésére 2020-ban nem került sor, mivel még nem 
váltak pénzügyileg önállóvá. 
A dokumentum és a 2020. évi éves jelentés teljes szövege jelenleg angol nyelven érhető el a 
Számvevőszék honlapján; a többi nyelvi változatot szintén hamarosan közzétesszük. 
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