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I.

Bevezetés

1. A főtitkár éves tevékenységi jelentése biztosítja a vezetőség elszámoltathatóságát mind az Európai
Számvevőszéken belül, mind a költségvetési hatóságok felé. Célja, a költségvetési rendelet 74. cikkének
(9) bekezdésével összhangban, hogy tájékoztatást nyújtson az erőforrások, köztük a rendszerek
irányításáról, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről.

II. A Számvevőszék Főtitkársága: környezet és
főbb eredmények 2020-ban
2.1

A Számvevőszék Főtitkársága: bevezetés

2. A Főtitkárság feladata megfelelő erőforrások, szolgáltatások és létesítmények biztosítása, hogy a
Számvevőszék képes legyen teljesíteni küldetését és elérni stratégiai céljait. A főtitkár felel a
Számvevőszék igazgatásáért és személyzetének irányításáért, valamint a költségvetésért, a nyelvi és
közzétételi szolgáltatásokért, a képzésért és fejlesztésért, a digitális munkakörnyezetért, a védelemért és
a biztonságért, valamint az üzletmenet folytonosságáért (létesítmények, orvosi szolgálat stb.).
3. A Főtitkárság három igazgatóságból áll:
a)

Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága (SG1-DHR) a munkaerőfelvételért, a szakmai előmenetelért, a képzésért, a kiküldetésekért, az emberierőforrásmenedzsmentért, a biztonságért és az orvosi szolgálatért felel;

b)

Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága (SG2-DIWI) a fizikai munkahelyért
(épületek, műszaki berendezések, irodák, logisztika), a digitális munkakörnyezetért (informatikai
berendezések, szolgáltatások és eszközök), valamint a könyvtárért felel;

c)

a Fordítás, Nyelvi Szolgáltatások és Kiadványok Igazgatósága (SG3-TLSPD) a fordítási, nyelvi és
publikációs szolgáltatásokat biztosítja a Számvevőszéknél.

4. A főtitkár felügyeli a Számvevőszék titkárságát is, amely elsősorban a Számvevőszék üléseinek
zökkenőmentes előkészítését és nyomon követését biztosítja.
5.

2020-ban a Főtitkárságnak 331 alkalmazottja volt, és a Számvevőszék csaknem teljes költségvetését
kezelte (151 862 000 euró). Tekintettel a tavalyi rendkívüli körülményekre, a költségvetés végrehajtása
kielégítőnek mondható, mivel a végleges előirányzatok 95,7%-ának lekötése megtörtént. A kifizetések
összege 137 132 963 euró, a végleges előirányzatok összege pedig 152 237 000 euró volt.
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6. A személyzet megoszlása a három igazgatóságon belül a következő:
1. ábra. A személyzet megoszlása a Főtitkárságon belül
Tisztviselők

Szerződéses alkalmazottak

Ideiglenes alkalmazottak
Főtitkárság

4

Titkárság

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

65

6
110

Alkalmazottak
teljes létszáma
részlegenként

66
144
Alkalmazottak
teljes
létszáma:
331

Alkalmazottak teljes
létszáma
szerződéstípusonként

Forrás: Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága.

7. Az SG2-DIWI emellett jelentős számú külső szolgáltatót is foglalkoztat (2020-ban ez 77 fő, részben

nem teljes munkaidőben dolgozó külső munkatársat jelentett), akik a Számvevőszék informatikai
projektjein dolgoznak.

2.2

Az év legfontosabb eseményei

8. 2020-ban a fő kihívást a Covid19-válság jelentette, amely miatt munkaprogramunk módosítására, és

prioritásaink újragondolására kényszerültünk, szem előtt tartva mind az üzletmenet-folytonosságot,
mind intézményünk tagjainak és személyzetének biztonságát. A helyzet súlyosbodásakor első
prioritásunk az volt, hogy a Számvevőszék teljes személyzete számára haladéktalanul biztosítsuk a
távmunkához szükséges technikai eszközöket. A Számvevőszéknek a nemzeti hatóságok utasításait is
követnie kellett, és bár az üzletmenet-folytonossági politika hivatalos aktiválására nem került sor, a
Válságkezelési Bizottság rendszeresen összeült az intézményt érintő általános kockázatok kezelése és
figyelemmel kísérése céljából.

9. A Számvevőszék a Covid19-válság legelső szakaszai óta követte fogadó országa, Luxemburg

kormánya által a különböző közhivatalokon keresztül adott utasításokat. A Számvevőszék üzletmenetfolytonossági terve szerint a legfőbb ilyen szerv a Nemzeti Védelmi Főbizottság (HCPN). Ugyanakkor a
luxemburgi kormány egésze (beleértve többek között az Egészségügyi Minisztériumot és a Legiluxot, a
hivatalos luxemburgi közlönyt) válságüzemmódba kapcsolt, és kapcsolatban áll az európai
intézményekkel.
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10. A Számvevőszék emellett információforrások széles körét használta fel az üzletmenetfolytonosságát veszélyeztető esetleges kockázat értékelésére. Ezek a következők voltak:

a)

szakosodott nemzetközi szervezetek (például az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a Santé Publique France)

b)

európai intézményközi hálózatok (többek között az Intézményközi Orvosi Testület (IMB) és az
Intézménybiztonsági Csoport)

c)

az informális intézményközi Üzletmenetfolytonosság-menedzsment Hálózat,

d)

a luxemburgi adminisztratív vezetők testülete (CALux),

e)

az intézményközi információcsere- és koordinációs csoport.

11. Már március 16-án bevezettük a Számvevőszék valamennyi alkalmazottja és külső informatikai
alvállalkozója számára a távmunkához szükséges technikai eszközöket, beleértve a szükséges
infrastruktúrát, eszközöket és licenceket. A munkafeltételeket gyorsan hozzáigazítottuk a
közegészségügyi helyzethez. A távmunkát kötelezővé tettük valamennyi, nem kulcsfontosságú
munkakörökben dolgozó munkatársunk számára, és a távmunka napjainak felső határát eltöröltük.
Azóta is a távmunka maradt az alapértelmezett munkavégzési forma.
12. Az üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében más intézkedésekre is sor került:
a)

a Számvevőszék rendkívüli eljárást dolgozott ki a hivatalos dokumentumok elfogadására;

b)

alkalmazkodva a 100%-os távmunkához, jelentősen megnőtt az e-tanulási kurzusok, viták és
prezentációk kínálata;

c)

külön kódot hoztunk létre az AMS-ben a családi feladatok (például az otthoni oktatás) miatt
dolgozni képtelen, ellenőrzést végző személyzetünk számára, és különleges rendelkezéseket
vezettünk be a sajátos nevelési igényű eltartott gyermeket nevelő munkatársaink számára.

13. A vezetőség a következő intézkedéseket hozta meg haladéktalanul a személyzet védelme

érdekében:
a)

a Covid19-válsággal foglalkozó technikai csoport létrehozása, amely tanácsokkal látja el a
Számvevőszék Válságkezelési Bizottságát;

b)

valamennyi hivatalos út felfüggesztése a nagy Covid19-kockázatú területek irányában;

c)

védőintézkedések bevezetése;

d)

a higiéniai intézkedések betartásának szükségességére vonatkozó információk széles körű
terjesztése (pl. személyzeti tájékoztatók vagy a Számvevőszék épületeiben található mosdókban
elhelyezett plakátok révén), a Számvevőszék biztonsági és védelmi személyzete által végzett
rendszeres ellenőrzések mellett;

e)

kézfertőtlenítő biztosítása a Számvevőszék három épületének főbb helyiségeiben;

f)

plexiüveg védőpanelek felszerelése a nagyobb számú munkatárs által használt területeken
(például a recepción, a DIWI ügyfélszolgálaton, a HR ügyfélszolgálaton, az étkezdében és a
kávézókban) és valamennyi több személy által is használt irodában;
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g)

a konferencia- és üléstermek használatának korlátozása, valamint a szigorú higiéniai és
távolságtartási intézkedéseknek megfelelő étkezési helyek megszervezése;

h)

az irodák és a nagyobb kockázatot jelentő területek (például a WC-k és az ajtófogantyúk) fokozott
tisztítása;

i)

az étkezdében és a kávézóban csak elviteli szolgáltatás biztosítása.

14. Haladéktalanul kialakítottuk a belső válságkommunikációs csatornákat, hogy átfogó és átlátható
módon tájékoztassuk a személyzetet a világjárványhoz kapcsolódó egészségügyi kockázatokról. A válság
kezdete óta a DHR és a főtitkár 70 tájékoztató hírlevelet küldött ki a személyzeti tájékoztatók és a
Covid-járványról szóló intranetes oldal információi mellett.
15. A Covid19-világjárvány okozta hirtelen zavarok a költségvetés végrehajtását is befolyásolták: az
emberek közötti interakció szinte teljesen virtuálissá vált, ami egyes, például a kiküldetésekkel,
közművekkel, tolmácsolási költségekkel, kiadványokkal és az ülések és konferenciák szervezésével
kapcsolatos költségvetési tételek felhasználásának csökkenését eredményezte. Ezzel egy időben
azonban új közbeszerzési igények merültek fel. A költségvetési hatóságok engedélyezték a fel nem
használt előirányzatok új igények – megnövekedett informatikai kiadások, a számvevők számára új
hozzáférés biztosítása új adatbázisokhoz, egészségügyi védőfelszerelések és egy új biztonsági beruházási
projekt – kielégítésére történő átcsoportosítását (ezekről további információk a 2020. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésben találhatók).
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III. Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános
Szolgáltatások Igazgatósága (SG1-DHR)
16. Az Emberi Erőforrások, Pénzügyi és Általános Szolgáltatások Igazgatósága (SG1-DHR) felelősségi
körébe tartoznak az emberi erőforrások, a pénzügyek, az orvosi szolgálat, a biztonság, a
rendezvényszervezés és a protokoll, valamint a Számvevőszék néhány általános szolgáltatása. Ez az
igazgatóság kezeli a Számvevőszék költségvetésének közel 89,3%-át (2020-ban az intézmény egészére
vonatkozó 152 237 000 euróból 135 981 000 eurót), ami elsősorban a tagok és a személyzet fizetését
teszi ki.

Költségvetési sor
Munkabér
Kiküldetések
Egészségügyi és szociális szolgálat
Egyéb személyzet
Szakmai képzés
Járművek/közlekedés
Konzultációk, tanulmányok és
felmérések
Reprezentációs költségek
Egyéb igazgatási kiadások
Találkozók, rendezvények és
konferenciák
ÖSSZESEN

Adott év
előirányzatai
(euró)

Kifizetések
(euró)

Végrehajtás %-os
aránya
(kifizetések az
előirányzatokhoz
képest)

126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04

496 000

333 389,96

98,05%
19,33%
47,19%
77,63%
54,76%
67,22%

371 000
213 000
2 028 000

106 236,95
31 007,88
1 440 690,57

28,64%
14,56%
71,04%

158 000
135 981 000

34 995,35
128 590 256

22,15%
94,56%

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik pontosan az egyedi adatok
összegével.

17. A Covid19-világjárvány valamennyi nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység költségvetését
érintette, így például a kiküldetések, a reprezentációs költségek, valamint az ülések és konferenciák
költségeit.
18. Az SG1-DHR igazgatóság fontos szerepet játszott a Covid19-válság kezelésében az Orvosi Szolgálat,
a Biztonsági és Védelmi Szolgálat, a munkaidő-gazdálkodás, a kiküldetések irányítása és a Covid19járvánnyal kapcsolatban a munkatársakkal fenntartott kommunikáció révén.
19. Az Orvosi Szolgálatnak sikerült gyorsan átszerveznie munkáját és bevezetnie a távmunkát, így nem

kellett megszakítania napi adminisztratív és orvosi feladatait, és azok mellett szaktanácsadói szerepet
töltött be az intézményben, és segítséget nyújtott a nehéz helyzetben lévő alkalmazottaknak.
A közbeszerzési csoporttal együtt sürgősségi eljárást szervezett annak érdekében, hogy a Számvevőszék
a személyzet védelme érdekében egyéni védőeszközökkel rendelkezzen, és megfeleljen a luxemburgi
szabályoknak. Az Orvosi Szolgálat eközben a szezonális influenza elleni oltási kampányt is megszervezte
mintegy 300 alkalmazott számára, szigorú egészségügyi protokollok alkalmazásával.
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20. Az SG1-DHR igazgatóságnak még ebben a nehéz időszakban is sikerült gyorsan hozzáigazítania

eljárásait az új helyzethez, és megvalósítania tervezett célkitűzéseinek nagy többségét. Elsősorban az
alábbi eredményeket sikerült elérni:
a)

a betöltetlen álláshelyek aránya (2,34%) jóval a 3%-os cél alatt maradt;

b)

különböző álláshelyekre vonatkozóan 25 álláshirdetést követő kiválasztási eljárásra, emellett
7 pályázati felhívás közzétételére került sor;

c)

egy szeptembertől érvényben lévő új, hibrid eljárás bevezetésével módosítottuk az újonnan
érkező munkatársak fogadására vonatkozó eljárásokat (ötvözve a Számvevőszék épületeiben
tartott személyes találkozókat és a TEAMS-megbeszéléseket);

d)

kialakítottuk az újonnan érkezők portálját, amelynek révén 2021 elejétől automatizálható a
munkaerő-integráció folyamatának adminisztratív része.

21. Az alábbi táblázat a Számvevőszék munkaerő-felvételi tevékenységét foglalja össze.
2020-ban felvettek száma
Tagok
Tisztviselők
Ideiglenes alkalmazottak
Szerződéses
alkalmazottak
Kirendelt nemzeti
szakértők
Gyakornokok
ÖSSZESEN

2019-ben felvettek száma
3
18
21

2
17
33

20

21

3
50
115

6
55
134

22. A szakképzés területén 2020-ban jelentős változások történtek: a kijárási korlátozásokból számos

nehézség adódott, de azok egyben új lehetőségeket is teremtettek és új távlatokat nyitottak meg a
tanulás előtt. Ennek fényében a Szakmai Továbbképzési Csoport reflexiós folyamatot indított arról, hogy
a Számvevőszék hogyan tudja biztosítani a munkatársak számára a tanulást és a szakmai fejlődést a
jövőben, és egy külső tanácsadóval együttműködve egész életen át tartó tanulási programot dolgozott ki
a Számvevőszék munkatársai számára. A 2020. év legfontosabb fejleményei az alábbiak voltak:
a)

a korlátozó intézkedések bevezetését követően azonnali áttérés az online tanulásra;

b)

a kínálatban szereplő tanulási lehetőségek folyamatos diverzifikálása;

c)

egyre nagyobb szerep vállalása a HR-folyamatok és a tehetséggondozás támogatásában.

23. Gördülékenyen zajlott a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatallal (PMO) folytatott

együttműködés 2020-ban: a Számvevőszék és a Bizottság csoportja ugyanazokat az informatikai
eszközöket (Sysper, Nap és SAP) használja a pénzügyi jogok és a bérszámfejtés távolból történő
kezelésére.
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24. Ami a finanszírozást illeti, az igazgatóság elsősorban arra törekedett, hogy minden egyes 2020. évi

költségvetési sor esetében kellő időben elegendő előirányzatot biztosítson. A 2021. évi költségvetést
időben elkészítették és benyújtották, a SAP-rendszert 2020 szeptemberében sikeresen átvezették a SAPHANA-rendszerbe. A papírmentes munkafolyamat a számlázástól a fizetésig minden területen működik.

25. A költségvetési rendelet 116. cikke határidőket állapít meg a szerződésekkel kapcsolatos

kifizetésekre. E korlátok betartását a számviteli és vezetői információs rendszer ellenőrzi. 2020-ban az
ilyen kifizetések átlagos időtartama 11 nap volt (2019-ben: 11,2 nap). A kifizetések kedvezményezettjei
2020-ban – a korábbi évekhez hasonlóan – nem követeltek késedelmi kamatot.

26. A biztonsági személyzet elsősorban az üzletmenet-folytonosság biztosítására összpontosított a
válság során, miközben továbbra is ellátta napi feladatait: az épületekbe való belépés ellenőrzését és
valamennyi műszaki berendezés folyamatos felügyeletének biztosítását.
27. A nemzeti Covid19-szabályok betartása érdekében a rendezvényszervezéssel, a látogatásokkal és

protokollal foglalkozó csoport felülvizsgálta és módosította eljárásait: a rendezvények helyszíni és hibrid
formában (a helyszíni és az online részvételt kombinálva) is szervezhetők.
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IV. Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció
Igazgatósága (SG2-DIWI)
28. Az Informatika, Munkakörnyezet és Innováció Igazgatósága (DIWI) felel a Számvevőszék digitális és
fizikai munkakörnyezetéért. Előbbibe az informatikai berendezések, szolgáltatások és eszközök,
utóbbiba az épületek, műszaki berendezések, irodák és logisztika tartoznak. Emellett a DIWI igazgatóság
kezeli a Számvevőszék könyvtárát is.
29. Az informatika területén a 2020-as év a Covid19-válság jegyében telt. A DIWI távhozzáférést

biztosított valamennyi felhasználó számára (beleértve a külső vállalkozókat is), hogy a kijárási
korlátozások első napjától kezdve távmunkában dolgozhassanak. A 2013-as „Laptopot mindenkinek”
projekt megvalósítása óta a Számvevőszék valamennyi munkatársa tud távmunkában dolgozni laptopja
és egy a csatlakozást biztosító OTP-eszköz segítségével. A távmunkáról szóló új, 2019. évi határozat
értelmében már 2020. március 11-én további korlátlan VPN-licencek beszerzésére és aktiválására került
sor. Március 16-ra, amikor a Számvevőszék személyzete és a külső szolgáltatók számára kötelezővé vált
a távmunka, valamennyi felhasználó számára teljes felszerelést biztosítottak, korszerűsítették az
informatikai infrastruktúrát és újabb engedélyeket aktiváltak a megnövekedett számú egyidejű
csatlakozás támogatása érdekében.

30. Az SG2-DIWI emellett haladéktalanul bevezette a Microsoft Teams programot, amely – elsősorban
videokonferenciák révén – megkönnyítette a munkatársak közötti belső és a partnerekkel való külső
kapcsolattartást. Új megoldásokat dolgoztak ki a hibrid, különösen a számvevőszéki testületi és az
igazgatási bizottsági ülésekre. A hibrid ülésekhez az egyik konferenciatermet alakították át, más
termeket pedig sajtókonferenciákhoz, webináriumokhoz, képzésekhez és egyéb rendezvényekhez
alakítottak ki, figyelemmel a tolmácsolási lehetőségekre is.
31. A világjárványhoz kapcsolódó feladatoktól eltekintve 2020-ban sor került a digitális ellenőrzéssel
kapcsolatos tevékenységek konszolidálására is:
a)

az ECALab közzétette tevékenységi jelentését;

b)

Az ECAJournal egyik száma a nagy adathalmazok és a digitális ellenőrzés témáját járta körül;

c)

előrelépés történt a végrehajtó ügynökségek ellenőrzésének digitális átalakítása terén;

d)

az ECALab 12 ellenőrzésben vett részt;

e)

a Számvevőszék és az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei közötti hálózatépítés
céljából új tudásmegosztási és együttműködési platform (Technology and Innovation for Audit,
TINA) létrehozására került sor.

32. Az SG2-DIWI a Digitalizációval Foglalkozó Irányítóbizottság tevékenységeihez – a kérésnek

megfelelően elsősorban a pop-up csoportok tevékenységéhez és egy fejlesztési terv elkészítéséhez – is
hozzájárult. A januárban bevezetett új intranet a Számvevőszék digitális szolgáltatásaihoz és
információihoz való hozzáférés egységes portáljává vált, ami megkönnyítette a mobileszközalkalmazások létrehozását és az információkhoz való jobb hozzáférést az intézményen belül.

33. Az áprilisban bevezetett új könyvtárkezelő rendszer (BibliotECA-discovery) és a Számvevőszék
májusban elindított módszertani és útmutató platformja (AWARE) olyan új alaprendszerek, amelyek a
Sharepoint együttműködési oldalak által támogatott 31 tudáscsomóponttal együtt segítik a
tudásmenedzsmentet a Számvevőszéken.
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34. Különös figyelmet fordítottunk a kiberbiztonságra (ezért a monitoring és a megelőzés javítását

szolgáló eszközöket vezettünk be), valamint az üzletmenet-folytonosságra. A „kritikus rendszerek
rendelkezésre állására” vonatkozó fő teljesítménymutató 99,97%-os értéket ért el. Ezen a területen új
biztonságimonitoring- és fenyegetés-felderítési rendszert, valamint fenyegetésvédelmi szoftvert
választottak ki a vállalati mobileszközökhöz. Számos tájékoztató webináriumot tartottak, amelyek olyan
kérdésekkel foglalkoztak, mint például az informatikai biztonság a távmunka során. A Számvevőszék
kiberbiztonsági eszközeit korszerűsítették, hogy védettebbé váljanak a feltárt sebezhetőségekkel
szemben.

35. Ami az épületek infrastruktúráját illeti, megkezdődött a K2 épület felújítása, elkészült a K3 garázs új

bejárata és időben megtörtént az EMAS-tanúsítás újbóli megszerzése. A létesítményekért felelős csoport
előkészítette a „Back to the building” (visszatérés az épületbe) műveletet, amelynek sikerét a „COVID-19
Safe Zone” (Covid19 biztonságos övezet) címke 2020 októberében történő megszerzése is bizonyította.

36. További kihívást jelentett annak a lehetőségnek a megszervezése, hogy június közepéig vissza

lehessen térni a Számvevőszék épületeibe, ami újabb kockázatelemzést, eljárásokat és intézkedéseket
vont maga után, valamint digitális megoldások nyújtását tette szükségessé a Számvevőszék
döntéshozatali folyamatának folytonossága érdekében a dokumentumokhoz való hozzáférés, az
informális videokonferenciák és hibrid ülések, valamint az elektronikus szavazási megoldások terén.

37. Az SG2-DIWI a Számvevőszék költségvetésének 9,7%-a felett rendelkezik. Az előirányzatok
felhasználása 2020-ban a következőképpen alakult:
Költségvetési sor
Információtechnológia
Könyvtár és irattár
Épületek és létesítmények
ÖSSZESEN

Adott év
előirányzatai
(euró)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Kifizetések
(euró)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

Végrehajtás %-os aránya
(kifizetések az
előirányzatokhoz képest)
55,10%
73,39%
48,83%
54,11%

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik pontosan az egyedi adatok
összegével.

38. Az épületek és létesítmények esetében az átvitelek a takarításhoz és karbantartáshoz
(782 975 euró), az épületek biztonságához és őrzéséhez (569 018 euró) és az energiafogyasztáshoz
(206 273 euró) kapcsolódtak. Az információtechnológia területén 4 732 154 euró került átvitelre 2021-re
a fő informatikai projektek tervezett kifizetéseinek fedezésére. A könyvtár esetében az átvitel összege
156 994 euró volt.
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V. A Fordítás, Nyelvi Szolgáltatások és
Kiadványok Igazgatósága (SG3-TLSPD)
39. Noha egész évben drámai hatásokkal járt a Covid19-válság, a fordítási munka jelentősebb
fennakadások nélkül folyt, és a rendkívüli intézkedések ellenére a TLSPD sikeresen lefordította és
közzétette az év során kért valamennyi kiadványt. Az igazgatóság a fordítások 97,71%-át teljesítette a
kért határidőig, ami jóval meghaladta a 95%-os teljesítménymutatót.
40. 2020-ban a TLSPD lefordított és lektorált oldalainak száma összesen 234 414 volt, szemben a

2019. évi 223 468 oldallal, ami 4,90%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A házon belül
lefordított oldalak száma 8,90%-kal nőtt, a kiszervezett oldalak száma pedig 7,12%-kal csökkent. Úgy
tűnik, hogy ez elsősorban a kijárási korlátozásoknak tudható be, és annak, hogy a személyzet kevesebb
szabadságot vett ki, ami lehetővé tette, hogy belső szinten több munkát végezzenek. A beérkezett
fordítási kérelmek száma összesen 2862 volt (2019-ben: 2489).

41. A fordítók továbbra is fontos szerepet játszanak az ellenőrzési tevékenységekben is, elsősorban a

helyszíni ellenőrzések során nyújtott nyelvi támogatás, valamint a Számvevőszék szinte valamennyi
kiadványának minden részletre kiterjedő angol nyelvű szerkesztése és szövegezése révén. Az angol
nyelvi szolgálatok (ELS) csoportja immár a jelentés elkészítésének valamennyi szakaszában meghatározó
szerepet játszik, az ellenőrzési előzetesek megszövegezésétől kezdve egészen a végleges kiadvány
közzétételét bejelentő sajtóközlemények nyelvi szerkesztéséig. Az éves jelentések esetében az ELS egy
tagja rendszeresen részt vesz az egyes fejezetekkel kapcsolatos egyeztető üléseken is, hogy nyelvi
szempontból segítse a szöveg alakulását.

42. Az SG3-TLSPD igazgatóság a Számvevőszék költségvetésének nem egészen 1%-a felett rendelkezik.
Az előirányzatok felhasználása 2020-ban a következőképpen alakult:

Költségvetési sor

Adott év előirányzatai
(euró)

Kifizetések
(euró)

Végrehajtás %-os
aránya
(kifizetések az
előirányzatokhoz
képest)

Kiszervezés és intézményközi
együttműködés

657 000,00

414 026,77

63,02%

Tolmácsolás

232 000,00

20 924,00

9,02%

Kiadványok

271 000,00

88 423,32

32,63%

ÖSSZESEN

1 160 000

523 374

45,12%

Megjegyzés: A kerekítések miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik pontosan az egyedi adatok
összegével.

43. A világjárvány nyomán elmaradtak a személyes találkozók, így a tolmácsok igénybevétele is.
A közzététel területén fel nem használt költségvetést átcsoportosították más területek – például az
információtechnológia és az Orvosi Szolgálat – sürgős szükségleteinek fedezésére.
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VI. Közbeszerzés a Főtitkárságon belül
44. 2020-ban a Számvevőszék a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. bekezdésének c) pontja

szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazta egy 60 000 eurót meghaladó értékű szerződés megkötéséhez. Ez
a szerződés kiválasztott egyéni védőeszközök beszerzésére irányult, összesen 123 090,20 euró értékben.
A luxemburgi kormány kötelezővé tette a maszk viselését valamennyi a nyilvánosság számára nyitva álló
helyen, minden zárt térben végzett tevékenységhez és a tömegközlekedési eszközökön. A Számvevőszék
úgy határozott, hogy sürgősen egyéni védőeszközöket vásárol annak érdekében, hogy épületeinek 2020.
május végére, illetve június közepére tervezett esetleges újbóli megnyitásához azok megfelelően fel
legyenek szerelve, és így megelőzhető legyen a Covid19-vírus terjedése az épületekben.

45. A Számvevőszék hét vállalatnak küldött ajánlati felhívást. E vállalatok közül csak kettő válaszolt.

A 123 090 euró értékű szerződést a Számvevőszék a Praxisdienst GmbH-nak ítélte oda.

46. A tárgyalásos eljárást követően megkötött szerződések éves listája – beleértve a 15 000 és

60 000 euró közötti értékű szerződéseket is – legkésőbb 2021. június 30-ig elérhető lesz a Számvevőszék
honlapján.

47. Valamennyi tárgyalásos eljárásra a Számvevőszék szigorú belsőkontroll-eljárásai vonatkoztak,

amelyek biztosítják a jogszerűséget, a szabályszerűséget és a gondos pénzgazdálkodást.
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VII. A Főtitkárság belső kontrollrendszereinek
hatékonysága és eredményessége
7.1

A Főtitkárság belső kontrollrendszerei és a főbb változások 2020ban

48. A Főtitkárság működésének jogi kerete a következőket foglalja magában:
o

a költségvetési rendelet;

o

a személyzeti szabályzat;

o

a Számvevőszék belsőkontroll-keretrendszere;

o

a Számvevőszék eljárási szabályzata;

o

a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok;

o

a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő feladat- és felelősségi köréről szóló
szabályzat;

o

a Számvevőszék emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásainak felhasználására vonatkozó
valamennyi határozat.

49. A Számvevőszék belsőkontroll-keretrendszerét 2020-ban aktualizálták, miután 2018-ban

felülvizsgálták a költségvetési rendeletet, és a Treadway-bizottság támogató szervezeteinek bizottsága
közzétette az egységes belső ellenőrzési keretrendszer (COSO-keretrendszer) új változatát.
A felülvizsgált keret a standardokon alapuló rendszerről egy elveken alapuló rendszerre tér át, amelyben
nagyobb szerepet kap a szakmai megítélés. A belsőkontroll-keretrendszer alapján nem változtak meg
lényegesen a Főtitkárság belső kontrollrendszerei, de mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi folyamatok
tekintetében nagyobb hangsúly került a belsőkontroll hiányosságainak a megfelelő értékelésére és
kommunikálására.

50. A Számvevőszék belső kontrollrendszere (a DIWI esetében a COBIT 5-kereten alapuló) eljárásokból,
vezetői felügyeletből, megelőző és feltáró kontrollokból, valamint a Főtitkárság valamennyi fő üzleti
folyamatára kiterjedő, információs rendszerekbe ágyazott automatizált ellenőrzésekből áll. Ez a belső
kontrollrendszer biztosítja a jogszerűséget, a szabályszerűséget, a gondos pénzgazdálkodást, és elősegíti
az egyes igazgatóságok operatív célkitűzéseinek elérését. 2020-ban az igazgatás szervezeti struktúrája
stabil maradt, a kisszámú változtatást időben közölték; a belső kontrollrendszer 2020-ban nem változott
jelentősen.
51. A pénzügyi üzleti folyamatokat az SAP rendszerrel irányítják, ami lehetővé teszi a feladatok

megfelelő elkülönítését az engedélyezésre jogosult tisztviselő kezdeményezése, ellenőrzése és validálása
között. A rendszer a költségvetési gazdálkodásra, az alapok fenntartásaira, a kötelezettségvállalásokra, a
megrendelésekre, valamint a szerződések és a számlák ellenőrzésére terjed ki, és biztosítja, hogy
mindezek a költségvetési rendelettel és a Számvevőszék belső szabályaival és eljárásaival összhangban
történjenek. Emellett a pénzügyi adatok feldolgozása során előforduló hibák megelőzése érdekében
automatizált ellenőrzéseket is biztosít. A folyamatokat kezdeményező és az ellenőrzéseket végző
alkalmazottak továbbá ellenőrzőlistákat követnek, amelyekkel felmérhető, hogy a költségvetési
kötelezettségvállalások és a kifizetési utalványok megfelelnek-e a költségvetési rendeletnek.
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52. Az SG1-DHR és az SG2-DIWI ellenőrzési programot dolgozott ki, amellyel értékelhető a

költségvetési rendeletnek és a Számvevőszék határozatainak való megfelelés, és nyomon követhető
az egyes igazgatóságok operatív célkitűzéseinek elérése. Az SG3-TLSPD kontrollrendszere elsősorban
a fordítás minőségére vonatkozik.

53. Az SG1-DHR 2020. évi ellenőrzési programját, amely a Covid19-világjárvány következményeit is

figyelembe vette, a 2020. évi kockázatelemzés, a 2019. évi ellenőrzések megállapításai, a PMO-val
folytatott megbeszélések, valamint belső és külső ellenőrök ajánlásai alapján alakították ki. Az utólagos
ellenőrzési program elsősorban a pénzügyi kockázatokra összpontosít, mivel a Számvevőszék
költségvetésének nagy része az SG1-DHR felelősségi körébe tartozik. Az utólagos ellenőrzések
a következőkre irányulnak:
1)

az igazgató által kezelt költségvetési sorokon végrehajtott kifizetések jogszerűsége és
szabályszerűsége;

2)

a PMO által a Számvevőszék kiküldetési útmutatója és az annak alkalmazására vonatkozó
számvevőszéki határozat alapján lezárt kiküldetések;

3)

az utazási iroda által kiállított és fel nem használt menetjegyek;

4)

a képviselők kiküldetési és reprezentációs költségeinek további keresztellenőrzései az étkezések
esetleges kettős visszatérítésének feltárása és a hivatalos járművek üzemanyag-fogyasztásának
nyomon követése érdekében;

5)

az alkalmazottak személyi aktájában szereplő dokumentumok pontossága és teljessége;

6)

a személyzet hiányzásai és munkaideje;

7)

a házipénztár.

54. A számvevőszéki tagok kiküldetési és reprezentációs költségeire előzetes ellenőrzések irányulnak.
Az ellenőrzési program a PMO által a Számvevőszék bérszámfejtésére és személyzetének pénzügyi
jogaira vonatkozóan végzett ellenőrzésekre is kiterjed.
55. Az SG2-DIWI 2020. évi utólagos ellenőrzési terve a kockázat-nyilvántartás 2021. évi
felülvizsgálatának eredményein, a folyamatérettség 2019. évi vizsgálatán és a belső ellenőrzési ajánlások
nyomon követésén alapult, de figyelembe vette a külső ellenőr által az éves informatikai felülvizsgálat
részeként végzett ellenőrzéseket is. Az ellenőrzési program a következő négy pontra terjedt ki:
1)

a Számvevőszék épületeihez való fizikai hozzáférést kezelő rendszer;

2)

a belső ismeretek elvesztésének és a tudásszint csökkenésének a kockázata;

3)

a kis értékű beszerzésekre vonatkozó 15 000 eurós felső határ betartása;

4)

a kijárási korlátozások és a távmunka kezdete óta lebonyolított beszerzésekre vonatkozó szállítási
igazolás.

56. Az SG3-TLSPD esetében az ellenőrzések a fordítás minőségével kapcsolatos kérdésekre

vonatkoznak, és negatív értékelés esetén szankciókra kerül sor. Utólagos pénzügyi ellenőrzéseket a
terület kiadásainak egyszerűsége miatt nem terveztek. Minden kiadás vagy intézményközi beszerzési
szerződésen alapul, vagy intézményközi kiszervezési eszközökre irányul.

17
7.2

A kockázatkezelés és a Covid19 kockázatelemzésre gyakorolt
hatásának áttekintése

57. A Főtitkárság éves belsőkontroll-ciklusának részét képezi az egyes igazgatóságok által végzett

kockázatértékelések éves felülvizsgálata is. A felülvizsgálatok alapján kockázatkezelési cselekvési tervek
készülnek, amelyeket mind az előzetes, mind az utólagos ellenőrzések tervezése és végrehajtása során
figyelembe vesznek. Az ellenőrzések eredményei képezik a megbízott, engedélyezésre jogosult
tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben kiadott éves nyilatkozat, valamint a következő évi
kockázatértékelések alapját. A belső kontrollrendszerek kialakítása során megfelelően figyelembe veszik
a költséghatékonyságot is.

58. A 2020. évi értékelési ciklus kezdetben a következő horizontális kockázatokat azonosította a
Főtitkárság mindhárom főigazgatóságán:
a)

a brexit, amely az erőforrások szűkösségéhez, illetve más negatív hatásokhoz vezetett;

b)

a költségvetési rendelet előírásainak be nem tartása;

c)

a kiszervezéstől való függés, beleértve a Bizottság felé történő kiszervezéseket is;

d)

személyzeti kérdések: a jövőbeli munkaerő-felvételi igények becslésével, illetve a személyzet
megnyerésével és megtartásával kapcsolatos problémák; a fordítási ügyvezetők már nem tudnak
minőségbiztosítást nyújtani;

e)

az adatvédelmi rendelet be nem tartása, illetve adatvédelmi incidensek;

f)

informatikai eszközökkel kapcsolatos problémák;

g)

tudásmenedzsment: a megfelelő belső ismeretek fenntartásának vagy fejlesztésének
elmulasztása.

59. Ezt a 2019-ben elvégzett elemzést 2020 márciusában beárnyékolta a Covid19-világjárvány; az SG1DHR és az SG2-DIWI ezért frissítette kockázat-nyilvántartását. Az SG3-TLSPD kockázatértékelése nem
szorult felülvizsgálatra.
60. A biztonsági és egészségügyi intézkedésekért felelős SG1-DHR új kockázatot határozott meg: annak

kockázatát, hogy az alkalmazottak megfertőződnek a munkahelyen. Ezt a kockázatot alacsonynak
értékelték, feltéve, hogy a luxemburgi kormány által a világjárvány megfékezésére vonatkozóan
közzétett ajánlásokat betartják, és megfelelő felszerelést (például maszkokat és kézfertőtlenítőt)
biztosítanak. A DHR nyilvántartásában szereplő egyéb kockázatok annak ellenére nem változtak, hogy a
csoportok mélyrehatóan foglalkoztak a Covid19-világjárvány okozta problémákkal.

61. A nagyszabású informatikai és ingatlanprojektekért felelős SG2-DIWI a 2020. évi kockázati

nyilvántartásába, tükrözve az őt érintő bizonytalanságokat, újabb kritikus kockázatokat vett fel.
A Covid19-válságot is figyelembe véve kiigazították a gazdaság és a politikai helyzet (brexit miatti)
instabilitásának általános kockázatát, amelyet már korábban kritikusnak minősítettek. A nyilvántartás
kiegészült a Covid19-világjárvány K2 projektre gyakorolt hatásával kapcsolatos új kockázattal, mivel a
jelenlegi körülmények veszélyeztetik a felújítási munkálatok időben történő befejezését.

62. Az SG3-TLSPD kockázatértékelése nem szorult felülvizsgálatra. Ennek az igazgatóságnak a kockázati

nyilvántartása a fordítással, illetve a közzététellel kapcsolatos minőségi kérdésekre vagy eszközökre
összpontosít.
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7.3

A belső kontrollrendszerek hatékonyságának és
eredményességének áttekintése

63. 2021 januárjában valamennyi igazgatóság megvizsgálta az előzetes és utólagos ellenőrzések

eredményeit, és aktualizálta kockázatértékelését és kockázatkezelési cselekvési tervét. Az utólagos
ellenőrzések nem tártak fel jelentős hiányosságokat a belső kontrollrendszerekben. Az igazgatók
áttekintették továbbá az összes függőben lévő belső ellenőrzési ajánlás állapotát annak biztosításához,
hogy azokat az előírt határidőkön belül végrehajtsák. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő a
költségvetési rendelet 74. cikkének (9) bekezdésével összhangban nyilatkozatának aláírása előtt
megvizsgálta az összes igazgató által összeállított, a belső kontrollokról szóló jelentésekben szereplő
információkat.

64. A DHR-nek a számvevőszéki tagok kiküldetéseire vonatkozó előzetes ellenőrzései a kiküldetések

számának (2019-hez képest 76,5%-os) csökkenését mutatták. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a
tagok reprezentációs költségei és a sofőrök kiküldetései tekintetében is. A hivatalos járművek
tüzelőanyag-típusára és üzemanyag-fogyasztására vonatkozó előzetes ellenőrzések nem tártak fel
problémát.

65. A DHR 12 hibát tárt fel az SAP-rendszerben az 1270 kifizetésből véletlenszerűen kiválasztott 120
kifizetésből álló mintán végzett utólagos ellenőrzések során. Három kifizetés esetében nem tartották be
azt a szabályt, hogy „a jogi kötelezettségvállalás nem előzheti meg a pénzügyi kötelezettségvállalást”. A
többi hiba – főként a beszállítók miatt – késedelmesen teljesített kifizetésekhez kapcsolódott. A csoportok
jól ismerik a beszerzések és kifizetések feldolgozására vonatkozó eljárásokat, a távmunka kontextusa ezért
nem volt hatással az üzleti folyamatok kezelésére. A kifizetéseket jogszerűen és pontosan teljesítik, és
mellékelik a megfelelő dokumentációt. Az SAP-rendszer és annak automatikus ellenőrzései, valamint az,
hogy az adminisztratív asszisztensek már 2008 óta ismerik és használják az eszközt, segítettek abban, hogy
az üzleti folyamatok a világjárvány idején a szokásos módon működjenek.
66. A PMO utólagos ellenőrzéseinek megállapításai összességében pozitívak voltak. A pénzügyi jogok
előzetes ellenőrzése nem tárt fel különösebb problémákat. A más forrásokból kifizetett hasonló
támogatásokat általában helyesen vonták le a családi támogatásokból. 232 iskolai nyilatkozat
ellenőrzése mindössze három fájl esetében vezetett fizetésből való levonáshoz. A bérszámfejtés
változásainak elemzésében mutatkozó valamennyi eltérést megmagyarázták és megindokolták az előző
12 hónapra vonatkozóan.
67. A DHR-ellenőrzések a kiküldetések PMO általi lezárásával kapcsolatban sem tártak fel jelentősebb
problémákat. A legtöbb feltárt hiba a napidíj kiszámítását és a magánjellegű tevékenységekkel kombinált
kiküldetések utazási költségeinek megtérítését érintette. Mint minden évben, a kiküldetésekkel
kapcsolatos ellenőrzések eredményeit közlik a személyzettel is, és ez alkalommal azokat a MIPS
alkalmazásban csatolandó igazoló dokumentumokra vonatkozó iránymutatások is kiegészítik majd.
68. A kiküldetési megbízások és a költségnyilatkozatok validálására vonatkozó elemzésünk azt mutatja,
hogy a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők megfelelően betartották a
Számvevőszék határozatait. Összesen csak 20 esetben hagytak jóvá kiküldetést úgy, hogy a
számvevőszéki tag vagy a személyzet tagja már elutazott: ezek szerepelnek a Számvevőszék kivételnyilvántartásában „A jogi kötelezettségvállalás nem előzheti meg a pénzügyi kötelezettségvállalást”
pont alatt.
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69. A személyzeti akták kezelését befolyásolták a kijárási korlátozások és az azokat követő általános

távmunka-feltételek. 2021 januárjában a PMO megküldte a Számvevőszék munkatársaitól kapott
személyes dokumentumokat, így azokat iktatni lehetett a személyes aktákban. Mostantól új eljárás van
érvényben.

70. Az SG2-DIWI által az SAP pénzügyi tranzakcióira vonatkozóan elvégzett előzetes ellenőrzések

szintén kevesebb hibát tártak fel, mint tavaly. A 2058 SAP-tranzakcióból – beleértve a megrendeléseket,
a kifizetési kérelmeket és a számlákat – mindössze 35-öt kellett helyesbítésre visszaküldeni. Ezek fő okai
a dokumentálási problémák, a megrendelésből hiányzó információk vagy a számlaellenőrzések hibái
voltak.

71. A költségvetési rendeletnek (I. melléklet 14.4. bekezdés) való megfelelés ellenőrzéséhez sor került
a nagyon alacsony értékű szerződések felülvizsgálatára. Az utólagos ellenőrzések nem tártak fel jelentős
hiányosságokat a nagyon alacsony értékű közbeszerzések terén, és megállapították, hogy a 15 000 eurós
küszöbértéket betartották.
72. Az SG2-DIWI utólagos ellenőrzései többek között arra is rámutattak, hogy a Zeus rendszer, amely a

Számvevőszék épületeibe való fizikai belépést szabályozza, kritikus kockázatnak van kitéve, és azt le kell
cserélni. Az egyik alkatrész meghibásodása a rendszer egy részének leállásához vezethet, és az alkatrész
javítására nincs mód.

73. Az SG2-DIWI tudásátadásra irányuló felülvizsgálata során meghatározta a folyamat javításának

módjait. Az egyik legfontosabb szempont az, hogy a vezető részt vegyen az átadás megszervezésében és
a megvalósulás ellenőrzésében.

74. Az SG3-TLSPD fordítás minőségére vonatkozó utólagos ellenőrzései nem tártak fel olyan súlyos
problémákat, amelyek jelentős kockázatcsökkentő intézkedéseket tettek volna szükségessé.
7.4

A Főtitkárság belső kontrollrendszerei – következtetés

75. A 2020-ra vonatkozó előzetes és utólagos ellenőrzések azt mutatják, hogy a Főtitkárság belső

kontrollrendszere hatékonyan és megfelelően működik, és hogy igazgatóságai korlátok között tartják a
pénzügyi és nem pénzügyi kockázatokat. Az ellenőrzések főként néhány nem lényeges hibát tártak fel,
valamint azt, hogy egyes eljárásokat felül kell vizsgálni, vagy egyes informatikai eszközöket le kell
cserélni. A Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) kielégítőnek tartja a Főtitkárság ellenőrzéseinek
költséghatékonyságát, mivel összesen 14,7 teljes munkaidős egyenértéket szentelnek a feladatnak (ebbe
beleértendő 0,2 teljes munkaidős egyenérték a PMO-nál). A felülvizsgálat azt is bizonyítja, hogy az
integrált szoftveren alapuló és jelentős mértékű automatikus ellenőrzést is magában foglaló irányítási
rendszer megbízható.

76. Az IAS belső ellenőrzési jelentésének általános következtetése pozitív: a Főtitkárság munkájának
legkockázatosabb területein megbízható ellenőrzések vannak érvényben, és az előzetes és utólagos
ellenőrzések során a feladatok elkülönítése továbbra is fennáll a személyzet különböző tagjai között.
Jelentős hiányosságot nem állapítottak meg.
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VIII. A 2018. évi mentesítő határozat nyomon
követése
77. 2020. május 13-án az Európai Parlament a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés

végrehajtása tekintetében mentesítést 1 adott. Az alábbiakban ismertetjük a mentesítő határozatban tett
észrevételek nyomon követéséről szóló beszámolót.

Az igazgatási kiadások ellenőrzése (a mentesítő határozat 5. és 15.
pontja)
78. 5. bekezdés: Az igazgatási kiadások hibaaránya már több éve nem éri el a lényegességi küszöböt,
és az ellenőrzési kockázat ezen a területen alacsonynak tekinthető. A megbízhatósági nyilatkozathoz
kapcsolódó munkánk során ellenőrzési erőforrásainkat globális kockázatértékelés alapján a hibákra
hajlamosabb területekhez rendeljük.

79. Az igazgatási kiadásokra vonatkozó megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési munkánk

azonban több éve másra is kiterjed, nem csak a tranzakciókból, a belső kontrollrendszerekből, az éves
tevékenységi jelentésekből és egyéb irányítási rendszerekből álló reprezentatív minta vizsgálatára. Bár
ez a munka már számos más témát is érint, a 2018. évi megbízhatósági nyilatkozattal összefüggésben a
személyek és épületek biztonságával kapcsolatos építési beruházásokra és szolgáltatásokra vonatkozó
közbeszerzési eljárásokat is ellenőriztünk. 2019-ben új témaként a szerződéses alkalmazottak számának
2012 és 2018 között valamennyi intézménynél és szervnél megfigyelt növekedését és az ezzel járó
kifizetéseket is vizsgáltuk. A belső kontrollrendszerekkel kapcsolatban 2019-re nézve megvizsgáltuk az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Európai Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos
felügyeleti és kontrollrendszereit is. Ez a vizsgálat volt az első a valamennyi intézményre és szervre
kiterjedő ciklusban.

80. Terveink szerint a fent említett munka elemenkénti elvégzésével a Számvevőszék egy néhány éves
ciklus során minden intézmény igazgatási kiadásainak hiányosságait meg fogja vizsgálni. Ez a
megközelítés teljes mértékben megfelel az igazgatási kiadások ellenőrzési területe kockázati profiljának.
81. 15. bekezdés: A vizsgált tranzakciók száma a többéves pénzügyi keret fejezetére nézve

reprezentatív, és összhangban van az e területen fennálló kockázattal. Ezen a területen a tranzakciók
számának jelentős növelése további forrásokat igényelne, amelyek esetleg nem lennének arányosak a
kockázattal. Az 5. bekezdésre adott választ kiegészítve azonban szeretnénk kiemelni, hogy a 2020. évi
megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzések esetében a TPK 5. fejezetére vonatkozó
tranzakcióminta elemeinek számát 48-ra növeltük.

1

Az Európai Parlament 2019/2059 (DEC) határozata.
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82. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy teljesítmény- és szabályszerűségi ellenőrzéseink során

rendszeresen megvizsgálunk egyes e területhez kapcsolódó témákat is. Megvizsgáltuk például az
épületek kezelését (34/2018. sz. különjelentés), a személyzeti szabályzat 2014. évi felülvizsgálatának
végrehajtását (15/2019. sz. különjelentés), valamint az EPSO nyílt versenyvizsgáit és kiválasztási
eljárásait (23/2020. sz. különjelentés).

83. Ami az uniós intézményekről szóló független éves jelentés bemutatását illeti (ilyen jelentést
készítünk az uniós ügynökségekről is), felhívjuk a figyelmet, hogy a Szerződés előírja a Számvevőszék
számára megbízhatósági nyilatkozat készítését az intézményekről és szervekről, míg a legtöbb
ügynökség alapító rendelete arról rendelkezik, hogy a Számvevőszéknek egyedi ellenőrzési véleményt
kell kiadnia.
A Számvevőszék mentesítési eljárásának ütemezése (a mentesítő
határozat 7. pontja)
84. A Számvevőszék elkötelezetten törekszik a jogalkotó által meghatározott mentesítési határidők
betartására. Lehetőség szerint törekszünk éves jelentéseink még korábbi benyújtására, anélkül, hogy az
veszélyeztetné ellenőrzési munkánk minőségét.
A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) kiadásai (a
mentesítő határozat 8. pontja)
85. A PMO szolgáltatásaiért kifizetett összeg 2017-ben 216 732 euró, 2018-ban 268 610 euró, 2019-

ben pedig 293 238 euró volt. Csakúgy, mint 2017-ben és 2018-ban, a szolgáltatások a nyugdíjakra, a
juttatásokra, a pénzügyi jogokra, a bérszámfejtésre, valamint a Számvevőszék tagjainak és
személyzetének kiküldetéseire vonatkoztak. A 2018-ra jellemző magasabb költségeknek két oka van: i.
2017. március 1-jén kiszerveztük a kiküldetések irányítását a PMO-hoz; ii. nőtt a 2018-ban nőtt a
kiküldetések száma. A PMO szolgáltatási költségeinek 2019. évi enyhe emelkedése a szolgáltatási ár
emelkedésével (2%) és a tevékenység kismértékű növekedésével magyarázható (több, a PMO által
feldolgozott fájl). A mentesítő határozat 8. pontjában említett számok a költségvetési összegre
vonatkoznak. 2021 elején az 1655. költségvetési sort átcsoportosították a Bizottsághoz, hogy az
költségvetési hatóságként közvetlenül hozzáférjen. A PMO számláit már nem a Számvevőszék egyenlíti
ki.
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A szolgálati gépkocsik használata (a mentesítő határozat 10. pontja)
86. Az új szabályok hatálybalépése óta jelentős költségmegtakarítást figyeltünk meg a szolgálati

gépjárművek használatával kapcsolatban. Ezt bizonyítja a járműveknek a feladatok ellátásától eltérő
célokra történő használatához kapcsolódó, visszatérített többletköltségek csökkenése:

2. ábra. A hivatali járművekre vonatkozó díjak visszatérítésének
ingadozása (2016–2020)
= előző évi érték

12 210 euró

3 539 euró

-71%

2 809 euró

-21%

833 euró

-70%

96 euró

-88%

Forrás: SG1-DHR.

87. Az üzemanyag-fogyasztás terén is jelentős volt a megtakarítás. A 2020. év azonban az egészségügyi
helyzet és az utazási korlátozások miatt kivételes volt.
3. ábra. Az üzemanyagkártyákkal kapcsolatos kiadások (2013–2020)

Forrás: SG1-DHR.

88. A szolgálati gépjárművek magáncélú használatát illetően 2020-ban nem történt változás.
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Fő teljesítménymutatók (a mentesítő határozat 11. pontja)
89. 2021 januárjában a Számvevőszék elfogadta a 2021–2025-ös időszakra vonatkozó új stratégiáját.

Jelenleg mérlegeljük, hogy szükség van-e teljesítménymutatóink felülvizsgálatára, illetve a stratégiai
céljainkhoz való jobb hozzáigazítására. Ebben az összefüggésben azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen
módon mérhető a legjobban, hogy munkánk milyen hozzáadott értéket biztosít intézményi partnereink
– az Európai Parlament, a Tanács és a nemzeti parlamentek – számára.

90. A 2018 és 2020 közötti időszakban felmérések révén gyűjtöttük össze intézményi partnereink
véleményét jelentéseink hatásáról és hasznosságáról. Ezeket a felméréseket megküldtük jelentéseink
valamennyi címzettjének, többek között az európai parlamenti képviselőknek és az Európai Parlament
bizottsági titkárságainak. Az eredményeket tevékenységi jelentéseinkben tettük közzé. 2020-ra nézve a
válaszadók 75%-a „jónak”, illetve „nagyon jónak” értékelte jelentéseink hatását (2019: 81%, 2018: 78%)
Emellett a válaszadók 84%-a vélte úgy, hogy a Számvevőszék munkája „nagyon hasznos” vagy „hasznos”
(2019: 88%, 2018: 87%)
A Számvevőszék tagjainak jelenléte (a mentesítő határozat 17. és 18.
pontja)
91. 17. bekezdés: A tagok számvevőszéki testületi, igazgatási bizottsági és kamarai üléseken való

részvételét rendszeresen nyilvántartjuk. A 2020. évi éves tevékenységi jelentésünk, most először, erre
vonatkozóan is tartalmaz információkat. A tagok jelenlétére vonatkozó statisztikákról a következő
években is be fogunk számolni.

92. 18. bekezdés: A Számvevőszék tagjai, csakúgy, mint a más uniós intézményeknél hasonló pozíciót

betöltő személyek, nem rendelkeznek éves szabadsággal. A Számvevőszék belső szabályzatában olyan
eljárást vezetett be, amelynek keretében a számvevőszéki testület, a kamarák vagy a bizottságok üléseit
elnöklő tagnak rögzítenie kell a tagok jelenlétét és távollétét. A távollévő képviselők kellően indokolt
írásbeli kérelem alapján bizonyos okokból (betegség, súlyos családi körülmények, vis maior vagy
kiküldetés) felmentést kaphatnak. Ezekről az információkról és adott esetben az igazoló
dokumentumokról a Számvevőszék titkársága vezet nyilvántartást.

A Számvevőszék etikai kerete (a mentesítő határozat 28., 30. és 31.
pontja)
93. 28. bekezdés: 2020 decemberében aktualizáltuk a Számvevőszék tagjaira vonatkozó etikai

keretrendszerünket, figyelembe véve a Lengyelország és Horvátország legfőbb ellenőrző intézményei
által 2019-ben végzett etikai szakértői értékelés ajánlásait, valamint az Európai Parlament ajánlásait.
A Számvevőszék tagjainak immár érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyet évente meg kell
újítani. Ezeket a nyilatkozatokat a Számvevőszék elnöke a Jogi Szolgálat segítségével megvizsgálja,
szükség esetén az Etikai Bizottság bevonásával.

94. 30. bekezdés: 2021-ben a Számvevőszék aktualizálni fogja a személyzet egészére vonatkozó etikai
keretét. A felülvizsgálat kiterjed az etikával kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs kérdésekre is.
95. 31. bekezdés: A tagokra vonatkozó etikai keret 2020 decemberében elfogadott aktualizálása során
már figyelembe vették a szakértői értékelési jelentésben foglalt ajánlásokat. A Számvevőszék a jelentés
ajánlásai alapján jelenleg is dolgozik a személyzetre vonatkozó etikai keret naprakésszé tételén. Az
eredményről kellő időben tájékoztatni fogjuk az Európai Parlamentet.
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A munkateher elosztása (a mentesítő határozat 34. pontja)
96. A Számvevőszéken belül a vezetők felelősek a munkateher elosztásáért. Ehhez az „Útmutató az

esélyegyenlőség előmozdításához” című hivatalos dokumentumban kapnak iránymutatást. Az útmutató
egy eredményorientált munkakörnyezet megteremtésével foglalkozó részből és egy a méltányos
bánásmódról szóló részből áll. Arra ösztönzi a vezetőket, hogy ismerjék meg beosztottjaik munkavégzési
módját, és annak megfelelően igazítsák ki a munkamegosztást. A vezetőket arra is bátorítják, hogy
kérjenek külső támogatást, ha a csapat egyik tagja nem áll rendelkezésre vagy megváltoztatja a
munkavégzési módját (pl. részmunkaidőben kezd dolgozni). 2019-ben a Szakmai Továbbképzési Csoport
az útmutató fő mondanivalóiról kötelező tanfolyamot indított a vezetők számára, amely 2020-ban is
folytatódott.

97. 2018-ban és 2019-ben a Számvevőszék vezetői részt vettek a távmunkában dolgozó munkatársak

irányításával kapcsolatos kötelező képzéseken. A képzés egyik része a kiegyensúlyozott és méltányos
munkaterhelés-elosztásról szólt.

98. Ha a személyzet tagjai túlterheltnek érzik magukat, kapcsolatba léphetnek a Személyzeti
Bizottsággal, az esélyegyenlőségi vegyes bizottsággal, az Orvosi Szolgálattal, a emberierőforrásgazdálkodási csoporttal, a sokféleségért és társadalmi befogadásért felelős tisztviselővel vagy a
Számvevőszék munkahelyi pszichológusaival.
A nemek közötti egyensúly (a mentesítő határozat 40. és 41. pontja)
99. 40. bekezdés: 2019. december 31-én a Számvevőszék személyzetének 51%-a volt nő (ez 2018 óta

nem változott). Számvevőink és tanácsosaink 44,2%-a volt nő (szemben a 2018. évi 45%-kal), a nők és a
férfiak aránya tehát csaknem egyenlő volt. Az alábbi táblázatok összefoglalják, hogyan alakult a nemek
közötti egyensúly vezetői szinten az elmúlt években a Számvevőszéknél.

4. ábra. A nemek közötti egyensúly vezetői szinten (2010–2020)
Nő
Férfi
30%

28%

30%

30%

31%

30%

36%

36,8% 37,5%

33,3%

33,3%

70%

72%

70%

70%

69%

70%

64%

63,2% 62,5%

66,7%

66,7%

Forrás: SG1-DHR.
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5. ábra. A nemek közötti egyensúly a vezetők körében 2020.12.31-én
a vezetők típusa szerinti bontásban
Nő
Férfi
Igazgató

Ügyvezető

14% 86%

33% 67%

30% 70%

40% 60%

Ellenőrzés

Adminisztráció

Ellenőrzés

Adminisztráció

Forrás: SG1-DHR.

100. 41. bekezdés: Jelenleg a Számvevőszék 27 tagja közül nyolc nő (2016-ban ez a szám négy volt).
Szakmai képzés és együttműködés az egyetemekkel (a mentesítő
határozat 43. bekezdése)
101. 2020-ban folytattuk együttműködésünket a Nancyban és Metzben működő Université de

Lorraine (Lotaringia, Franciaország) egyetemmel, a firenzei Európai Egyetemi Intézettel és más vezető
egyetemekkel. Jelenleg további partnerségek létrehozásának lehetőségét vizsgáljuk Németországban és
Hollandiában.

A K1 épület (a mentesítő határozat 44. pontja)
102. 2018-ban a luxemburgi hatóságokkal együttműködve előzetes tanulmányt készítettünk a K1

épületről. A Számvevőszék megvizsgálta a 2019 júniusában előterjesztett különböző lehetőségeket, és
úgy határozott, hogy 2021 első negyedévében megvalósíthatósági tanulmányt készíttet. Ennek
eredményei 2021 végére várhatók. A megoldásokról, továbbá a költségvetési becslésekről tájékoztatni
fogjuk a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát.

103. 2019 augusztusában két üvegtábla lehullott a K1 épület homlokzatáról. A baleset az épület körül
biztonsági öv kialakítását tette szükségessé. Tanulmányt készítettünk a homlokzat állapotáról és a
meghozandó intézkedésekről. A tanulmány eredményeinek ismeretében a Számvevőszék 2021-ben fog
megelőző munkálatokat végeztetni, kb. 250 000 euró összegű költségvetéssel.
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Nyílt forráskódú szoftverek (a mentesítő határozat 47. pontja)
104. A Számvevőszék informatikai rendszerei szilárd architekturális elveken alapulnak, amelyek

figyelembe veszik az intézményközi úton beszerzett elterjedt technológiákkal összhangban lévő költséghaszon megközelítést. E kritériumok alapján úgy döntöttünk, hogy portfóliónk fő elemeiként bevezetünk
néhány ingyenes nyílt forráskódú szoftvert. Ami a Számvevőszéket mint ingyenes nyílt forráskódú
szoftver „szolgáltatóját” illeti, szeretnénk hangsúlyozni, hogy szoftverfejlesztési tevékenységünk nagyon
korlátozott, mivel a „reuse before buy, buy before build” (használj újra, mielőtt vásárolsz, vásárolj
készet, mielőtt építesz) elvét alkalmazzuk.

Együttműködés más uniós intézményekkel és szervekkel (a mentesítő
határozat 48. pontja)
105. A Számvevőszék különböző állandó és ad hoc bizottságokban és munkacsoportokban vesz részt,

amelyekben az uniós intézmények együttműködnek, információt és bevált gyakorlatokat osztanak meg,
és ahol lehetséges, közös megoldásokat dolgoznak ki. Minden lehetőséget meg kívánunk ragadni a többi
uniós intézménnyel és szervvel való együttműködésre.
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IX. A megbízott, engedélyezésre jogosult
tisztviselő nyilatkozata
Alulírott, az Európai Számvevőszék főtitkára, megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként:
o

kijelentem, hogy az ezen jelentésben szereplő információk valósak és pontosak;

o

továbbá, hogy észszerű bizonyossággal rendelkezem arról, hogy:
—

az ezen jelentésben leírt feladatok ellátásához rendelt erőforrásokat a kijelölt célokra
használtuk fel, a gondos pénzgazdálkodás elveivel összhangban;

—

az alkalmazott kontrolleljárások biztosítják a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók
jogszerűségéhez és szabályszerűségéhez szükséges garanciákat, valamint a csalásra vagy
csalás gyanújára vonatkozó állítások megfelelő kezelését;

—

a kontrollköltségek és -haszon aránya megfelelő.

Ez a bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon alapul, többek között a
közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők jelentésein és nyilatkozatain, a belső ellenőr
jelentésein és a külső ellenőr korábbi pénzügyi évekre vonatkozó jelentésein.
Megerősítem, hogy nincsen tudomásom semmi olyasmiről, ami e jelentésben nem szerepel és sérthetné
az intézmény érdekeit.
Luxembourg, 2021. február 19.

Zacharias Kolias
Főtitkár
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Melléklet. Jelentés a 2020. évi költségvetési és
pénzgazdálkodásról
A dokumentum megtekintéséhez kattintson ide.
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