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az Európai Unió Számvevőszéke 2022. július 7-i és 14-i ülésén elfogadta 

a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó 
ÉVES JELENTÉSEIT 

A Számvevőszék a jelentéseket és az intézmények válaszait megküldte a mentesítésért felelős 
hatóságok és a többi intézmény számára. 

A jelentések elfogadásakor a Számvevőszék tagjai voltak: 

Klaus-Heiner LEHNE (elnök), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
PELCZNÉ GÁLL Ildikó, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ 

3



Tartalomjegyzék 
Oldalszám 

Éves jelentés a 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó 
uniós költségvetés végrehajtásáról   5

Az intézmények válaszai a 2021. évi pénzügyi évre 
vonatkozó uniós költségvetés végrehajtásáról szóló 
éves jelentésre 299

A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés a 
nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai 
Fejlesztési Alapból finanszírozott tevékenységekről 374

Az Európai Bizottság válaszai a nyolcadik, kilencedik, 
tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapból 
finanszírozott tevékenységekről szóló, a 2021. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésre 409

4



Éves jelentés a 2021. évi pénzügyi évre 
vonatkozó uniós költségvetés 

végrehajtásáról 

5



Tartalomjegyzék 
Oldalszám 

Általános bevezetés   7 

1. fejezet A megbízhatósági nyilatkozat és az azt
alátámasztó információk 10 

2. fejezet Költségvetési és pénzgazdálkodás 59 

3. fejezet Bevételek 98 

4. fejezet Egységes piac, innováció és digitális
gazdaság 126 

5. fejezet Kohézió, reziliencia és értékek 149 

6. fejezet Természeti erőforrások és környezet 195 

7. fejezet Migráció és határigazgatás
Biztonság és védelem 222 

8. fejezet Szomszédság és a világ 241 

9. fejezet Európai közigazgatás 262 

10. fejezet Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 276 

Az intézmények válaszai 299

6



  

 

Bevezetés 
0.1. Az Európai Számvevőszék európai uniós intézmény1 és az Európai Unió 
pénzügyeinek külső ellenőre2. Ilyen minőségünkben a polgárok pénzügyi érdekeinek 
független őreként tevékenykedünk, és elősegítjük az Unió pénzgazdálkodásának 
javítását. Munkánkról részletesebb tájékoztatást éves tevékenységi jelentéseinkben, 
különjelentéseinkben, áttekintéseinkben, valamint az új, illetve átdolgozott uniós 
jogszabályokkal és a pénzügyi vonzattal rendelkező egyéb határozatokkal kapcsolatos 
véleményeinkben olvashat: mindezek a dokumentumok honlapunkon mindenki 
számára elérhetőek. 

0.2. Az Unió általános költségvetését évente fogadja el az Európai Unió Tanácsa és 
az Európai Parlament. 2020 májusában, a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági 
hatásaira reagálva az Európai Unió Tanácsa létrehozta a NextGenerationEU (NGEU) 
ideiglenes eszközt, amelynek finanszírozása kötvénykibocsátás útján történik. Az NGEU 
forrásainak 90%-a a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)3 finanszírozását 
szolgálja, emellett a 2021–2027-es TPK több programjához is biztosít az adott ágazat 
szabályainak megfelelően felhasználandó forrásokat. 

0.3. Mind az Unió általános költségvetése, mind az NGEU finanszírozása a 
zárszámadási (mentesítési) eljárás hatálya alá tartozik. A Parlament – a Tanács ajánlása 
nyomán – ezen eljárás formájában határoz arról, hogy az Európai Bizottság kielégítően 
teljesítette-e a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatait. Az eljárás alapját 
éves jelentésünk képezi, adott esetben egyéb kiadványainkkal kombinálva. 
A közzététel alkalmával éves jelentésünket a tagállamok nemzeti parlamentjeinek, 
valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is megküldjük. 

                                                      
1 Az Európai Számvevőszéket mint intézményt az Európai Unióról szóló szerződés (más néven 

Maastrichti Szerződés) 13. cikke hozta létre. Elsőként azonban a Számvevőszék az 1977. évi 
Brüsszeli Szerződés útján alakult meg a külső ellenőri feladatok ellátásával megbízott új 
közösségi szervként. 

2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285–287. cikke. 

3 (EU) 2021/241 rendelet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról. 
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0.4. 2021. évi jelentésünk éves ez évben is két külön részből áll. Az első (jelen) rész 
az Unió konszolidált beszámolójának megbízhatóságával, illetve a tranzakciók 
jogszerűségével és szabályszerűségével4 foglalkozik, a második rész pedig az uniós 
költségvetés (2021. év végi állapot szerinti) teljesítményével kapcsolatos 
beszámolónkat5 tartalmazza. 

0.5. Éves jelentésünk központi részét képezi az Unió konszolidált beszámolójának 
megbízhatóságáról, illetve a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
készített megbízhatósági nyilatkozat. Ezt a nyilatkozatot az Unió költségvetési 
kiadásainak főbb területeire kiterjedő külön értékelések egészítik ki. 

0.6. Jelentésünk e részének felépítése a következő: 

— az 1. fejezet tartalmazza a megbízhatósági nyilatkozatot, egy összefoglalót a 
beszámolók megbízhatóságára, illetve a tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére (valamint a Bizottság szabályszerűségi információira) irányuló 
ellenőrzésünk eredményeiről, továbbá ellenőrzési koncepciónk összefoglalását; 

— a 2. fejezet a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló elemzésünket mutatja be; 

— a 3. fejezet az uniós bevételekről szóló megállapításainkat ismerteti; 

— a 4–9. fejezet a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret (TPK) fejezeteire 
vonatkozóan mutatja be a tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét 
ellenőrző tesztjeink eredményeit, valamint a Bizottság éves tevékenységi 
jelentéseiről, illetve a bizottsági belső kontrollrendszerek más elemeiről és 
irányítási rendszereiről készített értékelésünket; 

— a 10. fejezet, amelyet most első alkalommal adunk közre, az RRF-hez kapcsolódó 
tranzakciók jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos munkánk 
eredményeit és vonatkozó ellenőrzési koncepciónkat ismerteti. 

                                                      
4 Az 1–10. fejezetben a továbbiakban „jogszerűség és szabályszerűség” helyett, azonos 

jelentéstartalommal röviden a „szabályszerűség” kifejezést használjuk. 

5 Az Európai Számvevőszék jelentése az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről – 
2021. év végi állapot. 
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0.7. A TPK egyes fejezeteire nincsenek külön pénzügyi kimutatások, így a 
jelentésünk fejezeteire vonatkozó következtetések nem tekintendők ellenőri 
véleménynek. A fejezetek mindössze a TPK adott fejezetére jellemző fontos kérdéseket 
mutatnak be. 

0.8. Megállapításainkat igyekszünk egyértelműen és tömören bemutatni. 
Mindamellett nem mindig kerülhető el az Unióval, az uniós szakpolitikákkal és 
költségvetéssel, illetve a számvitellel és ellenőrzéssel kapcsolatos szakkifejezések 
használata. Honlapunkon közzétettünk egy glosszáriumot, amely tartalmazza e 
szakkifejezések többségének magyarázatát. Az egyes fejezetekben az első 
előforduláskor dőlt betűkkel szedtük a glosszáriumban szereplő kifejezéseket. 

0.9. Külső független ellenőrként feladatunk, hogy beszámoljunk ellenőrzési 
megállapításainkról és azokból levonjuk a szükséges következtetéseket, hogy ezáltal 
független és tárgyilagos értékelést bocsássunk rendelkezésre az Unió beszámolójának 
megbízhatóságáról és a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

0.10. Jelentésünkhöz csatolva közzétesszük a Bizottság (és adott esetben más 
uniós intézmények vagy szervek) észrevételeinkre adott válaszait is. 
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Az Európai Számvevőszék 
megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak – 
a független ellenőr jelentése 

Vélemény 

I. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) az Európai Uniónak a Bizottság által 2022. június 28-án jóváhagyott
konszolidált beszámolója, amely a 2021. december 31-ével záruló pénzügyi
évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokból1 és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentésekből2 áll;

b) a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

II. Véleményünk szerint az Európai Uniónak (EU) a 2021. december 31-ével
záruló évre vonatkozó konszolidált beszámolója minden lényeges szempontból
híven, a költségvetési rendeletnek, valamint a közszféra nemzetközileg elfogadott
számviteli standardjainak megfelelően tükrözi az Unió 2021. december 31-i
pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat
és a nettó eszközállomány változásait.

1 A konszolidált pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, 
pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, a számviteli 
politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok (beleértve a 
szegmensenkénti jelentéseket). 

2 A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések magyarázó megjegyzéseket is tartalmaznak. 

13



 

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 

Vélemény a bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

III. Véleményünk szerint a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kiadások 

IV. 2021-re nézve két különálló véleményt adunk a kiadások jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Ennek oka az, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköznek (RRF) mint ideiglenes eszköznek a végrehajtása és finanszírozása 
alapvetően más módon történik, mint a többéves pénzügyi keret (TPK) 
költségvetési kiadásai esetében. 

Elutasító vélemény a költségvetési kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

V. Véleményünk szerint – „A költségvetési kiadások jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről adott elutasító vélemény alapja” című bekezdésben tárgyaltak 
jelentősége miatt – a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámolóban elfogadott költségvetési kifizetéseket lényeges hibaszint jellemzi. 

Vélemény az RRF-kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

VI. Véleményünk szerint a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámolóban elfogadott RRF-kiadások minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

A vélemény alapja 

VII. Ellenőrzésünket a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) nemzetközi 
ellenőrzési standardjai (ISA) és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző 
intézményeknek az INTOSAI által elfogadott nemzetközi standardjai (ISSAI) szerint 
végeztük. A Számvevőszék e standardokban és kódexekben előírt felelősségét 
jelentésünknek az ellenőr felelősségével foglalkozó része fejti ki részletesebben. 
Abban a részben további tájékoztatást adunk arról, hogy mi nyújtotta az alapot a 
bevételekről (lásd: XXXV. bekezdés) és az RRF kiadásairól (lásd: XXXVII. bekezdés) 
szóló véleményünkhöz. Eleget tettünk a hivatalos könyvvizsgálóknak a Nemzetközi 
Számviteli Etikai Standard Testület által kiadott etikai kódex szerinti függetlenségi 
követelményeknek és a kódexben előírt etikai kötelezettségeinknek is. 
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Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elégséges, és 
hogy az megfelelő alapot nyújt véleményeink kialakításához. 

A költségvetési kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről adott elutasító 
vélemény alapja 

VIII. A 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolóban 
elfogadott kiadások átfogó becsült hibaszintje 3,0%. E kiadások jelentős részét 
lényeges hibaszint jellemzi. Ez főként a költségtérítésen alapuló kiadásokat érinti, 
amelyek esetében a becsült hibaszint 4,7%. Ezek a kiadások 2021-ben 90,1 milliárd 
euróra nőttek és ellenőrzési sokaságunk 63,2%-át teszik ki3. Az általunk feltárt 
hibák hatásai ezért egyrészt lényegesek, másrészt az adott év elfogadott kiadásaira 
nézve általános érvényűek. 

Fontosabb ellenőrzési témák 

Megvizsgáltuk a nyugdíjfizetési, illetve egyéb munkavállalói juttatásokra 
irányuló kötelezettséget 

IX. Az Unió mérlegében 2021 végén 122,5 milliárd euró összegű (2020: 
116,0 milliárd euró) nyugdíjra és más munkavállalói juttatásra vonatkozó 
kötelezettség szerepel, ami a 2021. évi 496,4 milliárd euró összegű (2020: 
313,5 milliárd euró) összes kötelezettség közel egynegyedét teszi ki. 

X. Ezeknek a nyugdíjakra képzett céltartalékkal és az egyéb munkavállalói 
juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségeknek a 109,7 milliárd eurót (2020: 
100,7 milliárd euró) kitevő legnagyobb része az Európai Unió tisztviselőire és 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjrendszerhez (PSEO) kapcsolódik. 
A beszámolóban szereplő kötelezettség azon várható jövőbeni kifizetések 
jelenértékének becslése, amelyeket az Uniónak teljesítenie kell, hogy eleget 
tegyen nyugdíjfizetési kötelezettségeinek. 

XI. A nyugdíjjárulékokat az Unió költségvetésére terhelik. Az Unió ugyan nem 
hozott létre külön nyugdíjalapot a jövőbeni nyugdíjkötelezettségek költségeinek 
fedezésére, ám a tagállamok együttesen garantálják a járulékok kifizetését, és a 
nyugdíjrendszer finanszírozásával kapcsolatos költségekhez egyharmad arányban a 
tisztviselők is hozzájárulnak. Az Eurostat évente kiszámítja ezt a kötelezettséget a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője nevében olyan paraméterek 
felhasználásával, mint az uniós tisztviselők életkora és várható élettartama, 
valamint a jövőbeli gazdasági viszonyokra vonatkozó feltételezések. Ezeket a 
paramétereket és feltételezéseket a Bizottság aktuárius tanácsadói is értékelik. 

                                                      
3 További információk 2021. évi éves jelentésünk 1.22–1.27. bekezdésében olvashatók. 
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XII. A nyugdíjkötelezettség 2021-es növekedése elsősorban a nominális 
diszkontráta csökkenésének tudható be, amelyet a globális kamatlábcsökkenés 
befolyásol4. 

XIII. A nyugdíjakra képzett céltartalékkal és az egyéb munkavállalói 
juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségeknek a második legnagyobb részét az 
Uniónak a közös betegségbiztosítási rendszerrel (JSIS) kapcsolatos becsült 
kötelezettségei teszik ki, 2021 végén 10,3 milliárd euró összegben (2020: 
12,9 milliárd euró). Ez a kötelezettség az uniós alkalmazottak azon egészségügyi 
ellátásainak költségeihez kapcsolódik, amelyeket a munkavállalók foglalkoztatását 
követő időszak alatt kell kifizetni (a hozzájárulások levonását követően). 

XIV. Ellenőrzésünk részeként megvizsgáljuk az ezekről a rendszerekről készült 
aktuáriusi feltételezéseket és az ezek alapján készített értékelést. Saját 
értékelésünket külső, független aktuárius szakértők munkájára alapozzuk. 
Ellenőrizzük a számítások alapjául szolgáló alapadatokat, az aktuáriusi 
paramétereket és a kötelezettség kiszámítását. Megvizsgáljuk a 
kötelezettségeknek a konszolidált mérlegben való bemutatását és a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzéseket. 

XV. Megállapításunk szerint a nyugdíj- és egyéb munkavállalói juttatásokra 
vonatkozó teljes kötelezettség konszolidált mérlegben szereplő teljes becsült 
összege valós és megbízható. 

Értékeltük a beszámolóban bemutatott jelentős év végi becsléseket 

XVI. 2021 végén a kedvezményezetteknél felmerült, de még nem visszaigényelt 
támogatható kiadások becsült összege 129,9 milliárd euró volt (2020: 
107,8 milliárd euró). A Bizottság ezeket az összegeket elhatárolt költségként 
szerepeltette5. 

XVII. A becsült összeg növekedése javarészt az Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek köszönhető, amely a NextGenerationEU (NGEU) – a 
Covid19-válság okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk orvoslását segítő 
ideiglenes helyreállítási eszköz – központi eleme. Az eszköz keretében a 
tagállamok részére történő kifizetéseket egy 2026-ig előre meghatározott 

                                                      
4 Az Unió 2021. évi éves beszámolója, 2.9. megjegyzés. 

5 Az összeg egyrészt a mérleg „kötelezettségek” oldalán megjelenített 77,8 milliárd euró 
elhatárolt kiadásból, másrészt a mérleg „eszközök” oldalán megjelenített, az 
előfinanszírozás értékét csökkentő 52,1 milliárd eurós összegből áll. 
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részletfizetési rend szerint teljesítik. 2021 végén az elhatárolt RRF-kiadások 
12,3 milliárd eurót tettek ki. 

XVIII. Az év végi becslések értékeléséhez megvizsgáltuk a Bizottság által az 
elhatárolás kiszámításához létrehozott rendszert, hogy a legtöbb kiadást 
megvalósító főigazgatóságok esetében megbizonyosodjunk annak helyességéről 
és teljeskörűségéről. A számlákból és előfinanszírozásokból vett mintánkra 
irányuló munkánk során megvizsgáltuk a vonatkozó elhatárolásokra vonatkozó 
számításokat, hogy kezeljük a hibásan megállapított elhatárolt kiadások 
kockázatát. A becslések elkészítéséhez alkalmazott általános módszertanról 
felvilágosítást kértünk a Bizottság számviteli részlegétől. 

XIX. Megállapításunk szerint az elhatárolt kiadások és a tagállamoknak fizetett 
egyéb előlegek konszolidált mérlegben szereplő teljes becsült összege valós. 

Áttekintettük az Egyesült Királyság kilépési folyamata által generált 
eszközértékeket 

XX. 2020. február 1. óta az Egyesült Királyság többé nem uniós tagállam. 
A kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt 
arra, hogy eleget tesz az uniós tagságából eredő, a korábbi többéves pénzügyi 
keretek szerinti valamennyi pénzügyi kötelezettségének. A 2020. december 31-én 
véget ért átmeneti időszakban az Egyesült Királyság továbbra is úgy járult hozzá az 
uniós költségvetéshez és úgy részesült annak előnyeiből, mintha tagállam lenne. 

XXI. Az átmeneti időszak végét követően az Unió és az Egyesült Királyság között 
tovább fennálló kölcsönös kötelmekből bizonyos kötelezettségek és követelések 
erednek az Unió számára. Ezeknek a kötelmeknek tükröződniük kell az Unió éves 
beszámolójában. A Bizottság becslése szerint a mérleg fordulónapján az uniós 
számlákon 41,8 milliárd euró (2020: 47,5 milliárd euró) nettó követelés szerepelt 
az Egyesült Királysággal szemben, amelyből a becslések szerint 10,9 milliárd euró 
kerül kifizetésre a beszámolás időpontját követő 12 hónap során. 

XXII. A kölcsönös kötelmekre a kilépésről rendelkező megállapodás 
értelmében alkalmazandó fizetési mechanizmust a megállapodás 148. cikke 
(Kifizetések 2020 után) határozza meg. 2021-ben a 136. és a 140–147. cikk 
értelmében az Egyesült Királysággal szemben fennálló követelés beszámolók 
szerinti összege 11,9 milliárd euró volt. Az Egyesült Királyság által folyósított 
összes kifizetés 2021-ben 6,8 milliárd eurót tett ki. Az év végén fennmaradó, 
5,1 milliárd eurót kitevő részt 2022. januártól májusig öt egyenlő havi részletben 
kellett kifizetni, a kilépésről rendelkező megállapodás 148. cikkében 
meghatározott mechanizmusnak megfelelően. 
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XXIII.  Szokásos ellenőrzési eljárásunk részeként megvitattuk a Bizottsággal a 
megjelenített eszközök és a teljesített kifizetések ütemezését, pontosságát és 
teljeskörűségét. Újraszámoltuk az érintett összegeket, egyeztettük azokat az alapul 
szolgáló nyilvántartásokkal, és ellenőriztük a felhasznált feltételezések 
megfelelőségét. 

XXIV. Következtetésünk szerint a konszolidált éves beszámoló híven tükrözte 
az Egyesült Királyság kilépési folyamatához kapcsolódóan megjelenített teljes 
eszközállományt. 

Értékeltük az Ukrajna elleni orosz invázió beszámolóra kifejtett hatását 

XXV. 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mivel az Unió 
kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások formájában segítséget nyújt 
Ukrajnának, értékeltük az ehhez kapcsolódó pénzügyi kockázatoknak való uniós 
kitettségre vonatkozó bizottsági számításokat és az azok alapjául szolgáló 
adatokat, biztosítandó, hogy e jelentős esemény következményeit az uniós 
beszámoló megfelelően tükrözi. A Bizottság számításait összevetettük 
sajátjainkkal, illetve a témában rendelkezésre álló adatokkal. 

XXVI. Következtetésünk szerint helyénvaló Oroszország Ukrajna elleni 
invázióját korrekciót nem igénylő, mérleget követő eseményként kezelni. Az 
esemény hatását megfelelő módon közzétették, és a konszolidált éves beszámoló 
híven tükrözte azt. 

Felmértük, milyen hatással vannak a Covid19-járványhoz kapcsolódó 
intézkedések a beszámolóra 

XXVII. A Covid19-világjárvány súlyosan érintette a tagállamok gazdaságát és 
államháztartását. A Bizottság jelentős forrásokat mozgósított a tagállamok 
közegészségügyének megerősítésére és a válság társadalmi-gazdasági hatásainak 
enyhítésére az Európai Unióban. A meghozott intézkedések részeként 
finanszírozta egészségügyi eszközök sürgős beszerzését, nagyobb rugalmasságot 
vezetett be az Európai Strukturális és Beruházási Alapok pénzügyi támogatásának 
felhasználásában, és kedvező feltételekkel nyújtott hiteleket a tagállamoknak. 
E kezdeményezések jelentős mértékben kihatottak a pénzügyi kimutatásokra. 

XXVIII. Szokásos ellenőrzési eljárásunk részeként ellenőriztük az eszközöket, 
kötelezettségeket, bevételeket és kiadásokat, beleértve azokat is, amelyek a 
Bizottság által hozott intézkedésekhez kapcsolódnak. Következtetésünk szerint a 
konszolidált éves beszámoló ezeket híven tükrözte. 
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Egyéb 

XXIX. Az „egyéb információk” megadásáért a vezetőség felel. Az „egyéb 
információkhoz” tartoznak „Az év főbb pénzügyi eseményei”, viszont a 
konszolidált beszámoló és az arról készített jelentésünk nem. A konszolidált 
beszámolóról szóló véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, ezekre 
vonatkozóan nem fogalmazunk meg bizonyossági következtetést. A konszolidált 
beszámolóra irányuló ellenőrzésünkkel összefüggésben feladatunk abban áll, hogy 
elolvassuk az egyéb információkat elolvasása és megállapítjuk, hogy azok lényeges 
eltérést mutatnak-e a konszolidált beszámolóhoz vagy az ellenőrzés során szerzett 
ismereteinkhez képest, illetve egyéb módon úgy tűnik-e, hogy lényeges hibát 
tartalmaznak. Ha megállapítjuk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást 
tartalmaznak, arról kötelesek vagyunk beszámolni. E tekintetben azonban nincsen 
miről beszámolnunk. 

A vezetőség felelőssége 

XXX. Az EUMSZ 310–325. cikke és a költségvetési rendelet értelmében a 
vezetőség felel az Unió konszolidált beszámolójának a közszféra nemzetközileg 
elfogadott számviteli standardjainak megfelelő elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az – akár csalásból, akár 
tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és 
fenntartását. A vezetőség felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a pénzügyi 
kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatósági előírásoknak (jogszabályok, rendeletek, 
elvek, szabályok és standardok). Az Unió beszámolójának alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget a 
Bizottság viseli (az EUMSZ 317. cikke). 

XXXI. A konszolidált beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak 
felmérése, hogy az Unió képes-e tevékenységének folytatására, adott esetben az 
ezt érintő ügyek közzététele, valamint az, hogy a beszámolót a tevékenység 
folytatásának feltételezésével készítse el, kivéve, ha a vezetőségnek szándékában 
áll megszüntetni a jogalanyt vagy beszüntetni a működését, vagy amikor nem áll 
előtte ezen kívül más reális lehetőség. 

XXXII. A Bizottság felelős az Unió pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

XXXIII. A költségvetési rendelet (XIII. cím) értelmében a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselőjének először a tárgyévet követő év március 31-ig 
előzetes beszámolóként, majd július 31-ig végleges beszámolóként be kell 
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mutatnia ellenőrzésre az Unió konszolidált beszámolóját. Már az előzetes 
beszámolónak is megbízható és valós képet kell nyújtania az Unió pénzügyi 
helyzetéről. Ezért a költségvetési rendelet XIII. címében előírt feladatunk 
határidőre történő elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy az előzetes beszámoló 
összes elemét végleges számításként mutassák be. Az előzetes és a végleges 
beszámoló között eltérés elvileg csak a mi észrevételeink nyomán lehetséges. 

Az ellenőrnek a konszolidált beszámoló és az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
vizsgálatával kapcsolatos felelőssége 

XXXIV. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Unió 
konszolidált beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat, és hogy az alapjául 
szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk 
alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az alapul szolgáló tranzakciók 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű bizonyosság a 
bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia arra, hogy az 
ellenőrzés feltétlenül kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibákat vagy 
lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor 
tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy 
együttesen befolyásolják az e konszolidált beszámoló alapján hozott gazdasági 
döntéseket. 

XXXV. A bevételek tekintetében a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó 
nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló saját források számvevőszéki ellenőrzésének 
kiindulópontját az e források kiszámításának alapját képező makrogazdasági 
összesítő adatok jelentik. Az ellenőrzés a tagállami hozzájárulások beérkezéséig, 
illetve az adatoknak a konszolidált beszámolóba való bekerüléséig vizsgálja, hogy a 
Bizottság milyen rendszereket alkalmaz az adatok feldolgozására. A hagyományos 
saját források esetében a vámhatóságok számláit és a vámkötelezettségek 
mozgását egészen addig vizsgáljuk, amíg az összegek beérkeznek a Bizottsághoz és 
megjelennek a könyvelésben. Fennáll annak a veszélye, hogy az importőrök nem 
vagy helytelenül jelentik be a nemzeti vámhatóságoknak a vámokat. A ténylegesen 
beszedett behozatali vámok ezért nem érik el az elméletileg beszedendő összeget. 
A kettő közötti különbséget vámbevétel-kiesésnek nevezzük. Ezeket a kieső 
összegeket nem rögzíti a tagállamok hagyományos saját forrásainak számviteli 
rendszere, így ezekre a bevételekről szóló ellenőri véleményünk nem terjed ki. 

XXXVI. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a 
kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Ez a vizsgálat minden kifizetési 
kategóriára kiterjed, és – az előlegfizetésektől eltekintve – azon a ponton történik, 
ahol a kifizetést teljesítik. Az előlegfizetéseket akkor vizsgáljuk meg, amikor a 
pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és az 

20



 

intézmény vagy szerv az előlegfizetés elszámolásával elfogadja az igazolást; 
előfordulhat, hogy erre csak egy későbbi évben kerül sor. 

XXXVII. Ez évben első alkalommal megvizsgáltuk az RRF kiadásait. Más 
költségvetési kiadásoktól eltérően – amelyek költségvisszatérítésen, illetve 
bizonyos feltételek teljesítésén alapulnak – az RRF értelmében a kifizetés feltétele 
az előre meghatározott mérföldkövek és célok kielégítő teljesítése. Ezért 
megvizsgáltuk, hogy a Bizottság elegendő és megfelelő bizonyítékot gyűjtött-e az e 
feltétel teljesítéséről adott értékelésének alátámasztására. Az egyéb uniós és nemzeti 
szabályoknak való megfelelés nem képezi ezen értékelés részét. 

XXXVIII. Az ellenőrzés egésze során szakmai megítélésünk szerint és kellő 
szakmai szkepticizmussal járunk el. Továbbá: 

a) Azonosítjuk és értékeljük annak kockázatát, hogy – akár csalás, akár tévedés 
okozta – lényeges hiba fordulhat elő a konszolidált beszámolóban, illetve az 
Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés az alapul szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatokra reagáló ellenőrzési eljárásokat 
tervezünk és végzünk el, továbbá olyan ellenőrzési bizonyítékokat szerzünk, 
amelyek elégséges és megfelelő alapot nyújtanak véleményünk 
kialakításához. Egy lényeges hibát vagy meg nem felelést nehezebb feltárni 
akkor, ha az nem tévedésből, hanem csalásból ered, hiszen a csalás során 
többek között összejátszás, hamisítás, szándékos mulasztás, hamis 
nyilatkozattétel, illetve a belső kontrollok kijátszása történhet, ezért nagyobb 
a kockázata, hogy az ilyen esetek feltáratlanul maradnak. 

b) Megismerjük az ellenőrzés szempontjából releváns belső kontrollokat: ezzel a 
megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése a célunk, a belső kontroll 
eredményességével kapcsolatos véleményt nem szándékozunk 
megfogalmazni. 

c) Felmérjük, hogy a vezetőség által alkalmazott számviteli politikák 
megfelelőek-e, és észszerűek-e a vezetőség számviteli becslései, illetve az 
általa közölt adatok. 

d) Megállapítjuk, hogy helytálló-e a vezetőség részéről a tevékenység 
folytatásának feltételezése, valamint hogy a kapott bizonyítékok alapján 
egyes eseményekből vagy körülményekből adódóan áll-e fenn olyan lényeges 
bizonytalanság, amely súlyos kétségeket ébresztene azt illetően, hogy a 
jogalany képes-e tevékenységének folytatására. Ha lényeges bizonytalanság 
fennállását állapítjuk meg, akkor ellenőri jelentésünkben fel kell hívnunk a 
figyelmet a konszolidált beszámolóban szereplő, ezzel kapcsolatosan közölt 
adatokra, vagy amennyiben a közölt adatok nem megfelelőek, módosítanunk 
kell véleményünket. Következtetéseink a jelentésünk elkészültének napjáig 
kapott ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak. Megeshet azonban, hogy egy 
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ellenőrzött szervezet később bekövetkező események, illetve később 
felmerülő körülmények miatt hagy fel tevékenységével. 

e) Értékeljük a konszolidált beszámoló általános bemutatását, felépítését és 
tartalmát, beleértve valamennyi közölt adatot is, valamint azt, hogy a 
konszolidált beszámoló híven mutatja-e be az alapjául szolgáló tranzakciókat 
és eseményeket. 

f) Ahhoz, hogy véleményt alakítsunk ki a konszolidált beszámolóról és az 
alapjául szolgáló tranzakciókról, elegendő és megfelelő ellenőrzési 
bizonyítékot szerzünk az Európai Unió konszolidációs körébe tartozó 
intézmények pénzügyi információi tekintetében. Feladatunk az ellenőrzés 
irányítása, felügyelete és elvégzése, és kizárólagos felelősséget viselünk 
ellenőri véleményünkért. 

XXXIX. A vezetőséggel közöljük többek között az ellenőrzés tervezett 
hatókörét, ütemezését és a jelentősebb ellenőrzési megállapításokat, beleértve a 
belső kontrollrendszerben megállapított jelentős hiányosságokat is. 

XL. Meghatározzuk, hogy a Bizottsággal és más ellenőrzött szervezetekkel 
megvitatott témák közül melyek voltak a konszolidált beszámoló ellenőrzése során 
a legjelentősebbek, és minősülnek ezáltal a tárgyidőszak tekintetében fontosabb 
ellenőrzési témáknak. Ezek a témák jelentésünkben bemutatásra kerülnek, kivéve, 
ha törvény vagy rendelet kizárja azok nyilvános közzétételét, vagy abban a 
rendkívül ritka esetben, ha mi határozunk úgy, hogy eltekintünk egy adott téma 
jelentésünkben való közzétételétől, mert észszerűen feltételezhető, hogy a 
közzététel kedvezőtlen következményei meghaladják az abból származó 
közérdekű hasznot. 

2022. július 14. 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
elnök 

Európai Számvevőszék 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Bevezetés 

Az Európai Számvevőszék szerepe 

1.1. Intézményünk az Unió független ellenőre. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ)6 értelmében feladataink közé tartozik: 

a) az Unió beszámolójának véleményezése; 

b) annak ellenőrzése, hogy az uniós költségvetést az alkalmazandó jogszabályoknak 
és rendelkezéseknek megfelelően használják-e fel; 

c) beszámolás arról, hogy az uniós kiadások gazdaságosak, hatékonyak és 
eredményesek-e7; 

d) vélemény adása az uniós források pénzügyi irányítására vagy kapcsolódó 
szempontokra hatással bíró jogszabályjavaslatokról. 

1.2. A megbízhatósági nyilatkozat kapcsán végzett munkánk révén (lásd: az 
1.1. melléklet magyarázata) elláthatjuk az első és a második feladatot. A költségvetés 
végrehajtásának teljesítményelemeit (a kiadások gazdaságossága, hatékonysága és 
eredményessége) éves jelentésünk8 egy külön részében mutatjuk be. Ellenőrzési 
munkánk összességében fontos információkat biztosít a jogszabályjavaslatokról szóló 
véleményeink kialakításához is. 

1.3. Az éves jelentésnek ez a fejezete: 

a) bemutatja a megbízhatósági nyilatkozat hátterét, valamint áttekintést nyújt a 
beszámolók megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók szabályszerűségére – 
beleértve a Bizottság szabályszerűségi információit – vonatkozó 
megállapításainkról és következtetéseinkről; 

                                                      
6 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 285–287. cikke. 

7 A gondos pénzgazdálkodás elvével összhangban. 

8 Ezekről a szempontokról „Az Európai Számvevőszék jelentése az Európai Unió 
költségvetésének teljesítményéről – 2021. év végi állapot” című jelentésünkben és 
teljesítményvonatkozású különjelentéseinkben számolunk be. 
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b) tájékoztatást nyújt olyan esetekről, amikor csalásgyanú miatt bejelentést teszünk 
az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) és az Európai Ügyészségnek 
(EPPO), valamint a csalás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépéssel kapcsolatos 
ellenőrzéseinkről; 

c) összefoglalja az ellenőrzési koncepciónkat (lásd: 1.1. melléklet). 

1.4. 2021-ben ellenőrzésünk kiterjedt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből9 Spanyolországnak teljesített egyszeri kifizetésre is. Az RRF az NGEU-
csomag10 fő eleme, célja a Covid19-világjárványt követő helyreállítás támogatása. 
Ellenőrzési munkánk eredményei képezik az RRF-kiadások szabályszerűségéről szóló 
2021. évi véleményünk alapját. Az RRF ideiglenes eszköz, végrehajtása és 
finanszírozása alapvetően más módon történik, mint a TPK költségvetési kiadásai 
esetében. Ezért úgy döntöttünk, hogy külön fejezetet (10. fejezet) szentelünk az RRF 
kiadásainak, amelyben ismertetjük ellenőrzési koncepciónkat, munkánk hátterét, 
valamint áttekintést adunk megállapításainkról és következtetéseinkről. Az 1. fejezet 
következésképp nem tárgyalja az RRF-eszközt, kizárólagos témája a TPK 1–
7. fejezetének uniós költségvetési kiadásai. 

1.5. A Covid19-járvánnyal kapcsolatos utazási és közegészégügyi korlátozások 
továbbra is akadályoztak minket abban, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzünk, 
eredeti dokumentumokat szerezzünk be, személyesen tegyünk fel kérdéseket az 
ellenőrzött szervezetek munkatársainak, és ellenőrizzük az uniós finanszírozású 
outputok fizikai meglétét. Ezért a helyzethez továbbra is alkalmazkodva, 
munkarendünket átalakítva ellenőrzéseink nagy részét a dokumentáció áttekintése és 
az ellenőrzött szervezetekkel folytatott távinterjúk révén végeztük el. A helyszíni 
ellenőrzések elmaradása ugyan megnöveli a feltárási kockázatot1112, ám megítélésünk 
szerint az ellenőrzött szervezetektől megszerzett bizonyítékok mégis lehetővé tették, 
hogy munkánkat következtetés levonásával tudjuk befejezni. 

                                                      
9 (EU) 2021/241 rendelet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról. 

10 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2094 rendelete a Covid19-válság utáni helyreállítás 
támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról. 

11 A feltárási kockázat annak kockázata, hogy az ellenőr nem észlel egy olyan eltérést, amelyet 
a szervezet belső kontrollrendszere nem korrigált. 

12 2020. évi éves jelentésünk 1.4. bekezdése. 
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Az uniós kiadások a szakpolitikai célkitűzések elérésének fontos 
eszközei 

1.6. Az uniós kiadások a szakpolitikai célkitűzések elérésének fontos, bár nem az 
egyedüli eszközei. Szintén fontos ebből a szempontból a jogszabályok alkalmazása, 
valamint az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek Unión belüli szabad mozgása 
is. 2021-ben a tagállamok összesített államháztartási kiadása (7459 milliárd euró) 
bruttó nemzeti jövedelmük (14 069 milliárd euró) 53%-át tette ki. Az uniós 
költségvetési kiadások13 181,5 milliárd eurós összege az uniós tagállamok összesített 
államháztartási kiadásának 2,4%-át, illetve a tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelmének 1,3%-át tette ki (lásd: 1.1. ábra). Figyelembe véve a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz vissza nem térítendő támogatásaihoz kötött címzett 
bevételekből származó 46,5 milliárd euró összegű további kifizetést, 2021-ben a 
kifizetések összesen 228,0 milliárd eurót tettek ki14. 

                                                      
13 Az uniós költségvetési kiadások magukban foglalják a 2021–2027-es TPK fejezetei 

keretében megvalósuló több programra nyújtott NGEU-finanszírozást, amelynek 
felhasználása ágazatspecifikus szabályok szerint történik. Nem tartoznak viszont ide az RRF 
kiadásai, amelyek finanszírozása nem része az elfogadott uniós költségvetésnek, hanem 
kötvénykibocsátás révén valósul meg. 

14 Az Európai Unió konszolidált éves beszámolója a 2021. évi pénzügyi évről, „A költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentések és magyarázó megjegyzések” c. rész, 6.3. TPK: A kifizetési 
előirányzatok végrehajtása. 
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1.1. ábra. 2021. évi uniós költségvetési kiadások és az államháztartási 
kiadások részaránya a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) belül 

 
Forrás: 
az EU-27 bruttó nemzeti jövedelme tekintetében: az Európai Bizottság 2021. évi konszolidált éves 
beszámolójának A. melléklete (Bevételek); 
az EU-27 államháztartási kiadásai tekintetében: az Eurostat adatbázisának (Government revenue, 
expenditure and main aggregates) 2022. április 25-i adatai alapján; 
az uniós költségvetési kiadások tekintetében: Európai Bizottság – az Európai Unió 2021. évi konszolidált 
éves beszámolója. 

1.7. Az uniós forrásokat részben eseti kifizetések, illetve éves részletek, részben 
pedig többéves kiadási programok részét képező kifizetéssorozatok formájában 
juttatják el a kedvezményezetteknek. 2021-ben összesen 144,4 milliárd eurót 
folyósítottak az uniós költségvetésből eseti, időközi vagy záró kifizetésekre, valamint 
37,1 milliárd eurót előfinanszírozásra. Az 1.2. ábra tanúsága szerint az uniós 
költségvetésből a legnagyobb összegeket a „Kohézió, reziliencia és értékek”, a 
„Természeti erőforrások és környezet”, fejezet kapta, amelyet az „Egységes piac, 
innováció és digitális gazdaság” fejezet követett. 

100%
EU-27 bruttó nemzeti jövedelme  
14 069 milliárd euró

53,0%
EU-27 államháztartási kiadások
7 459 milliárd euró

1,3%
Uniós költségvetési kiadások
181,5 milliárd euró
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1.2. ábra. A 2021. évi uniós költségvetési kiadások a többéves pénzügyi 
keret (TPK) fejezetei szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Biztonság és védelem
0,7 (0,4%)

Európai közigazgatás 
10,7 (5,9%)

Különleges eszközök
1,3 (0,7%)

Migráció és határigazgatás
2,5 (1,4%)  

Kohézió, reziliencia és 
értékek

80,1 (44,1%) Természeti erőforrások 
és környezet
56,8 (31,3%)

Szomszédság és a világ
10,9 (6,0%)

Egységes piac, innováció 
és digitális gazdaság 
18,5 (10,2%)

TPK 1. fejezete (4. fejezet) Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
TPK 2. fejezete (5. fejezet) Kohézió, reziliencia és értékek 
TPK 3. fejezete (6. fejezet) Természeti erőforrások és környezet
TPK 4. fejezete (7. fejezet) Migráció és határigazgatás
TPK 5. fejezete (7. fejezet) Biztonság és védelem
TPK 6. fejezete (8. fejezet) Szomszédság és a világ
TPK 7. fejezete (9. fejezet) Európai közigazgatás
Különleges eszközök (TPK-n kívül)

2021. évi kifizetések (milliárd euró)

181,5
milliárd euró 
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A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó 
ellenőrzési megállapítások 

A beszámoló megbízhatósága 

A beszámolóban nem fordultak elő lényeges hibás állítások 

1.8. Megállapításaink az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó 
konszolidált beszámolójára15 (a továbbiakban: beszámoló) vonatkoznak. A beszámolót 
a számvitelért felelős tisztviselő teljességi nyilatkozatával együtt 2022. június 28-án, a 
költségvetési rendeletben16 a bemutatásra előírt határidőn belül kaptuk meg. 
A beszámolóhoz egy „Az év főbb pénzügyi eseményei” című rész17 is tartozik, amelyre 
ellenőri véleményünk nem terjed ki. Az ellenőrzési standardokkal összhangban azt 
azonban értékeltük, hogy ez a rész mennyire áll összhangban a beszámolóban szereplő 
információkkal. 

1.9. A Bizottság által közzétett beszámoló szerint 2021. december 31-én a 
kötelezettségek teljes összege 496,4 milliárd euró volt a 414,1 milliárd eurót kitevő 
teljes eszközállománnyal szemben. A 82,3 milliárd eurós eltérés a (negatív) nettó 
eszközöket mutatta, amelyek egyrészt a tartalékokból állnak, másrészt az Uniónál 
december 31-ig felmerült kiadások jövőbeli költségvetésekből finanszírozandó 
részéből. 2021-ben a gazdasági eredmény 42,1 milliárd euró volt. 

                                                      
15 A konszolidált beszámoló részei: 

a) a konszolidált pénzügyi kimutatások, amelyek a következő elemekből állnak: mérleg 
(az eszközök és források év végi bemutatása), eredménykimutatás (a tárgyévi 
bevételek és kiadások számbavétele), pénzforgalmi kimutatás (hogyan érintik a 
számlákon történő változások a készpénzt és készpénz-egyenértékeseket), a nettó 
eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a pénzügyi kimutatásokhoz csatolt 
kiegészítő megjegyzések; 

b) a költségvetés végrehajtásáról szóló – az éves bevételeket és kiadásokat tárgyaló – 
jelentések, valamint az ezeket kiegészítő megjegyzések. 

16 (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról. 

17 A Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok Testülete (IPSASB) által kiadott Financial 
Statements Discussion and Analysis Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) (2. sz. 
javasolt gyakorlati iránymutatás). 
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1.10. Ellenőrzésünk megállapítása szerint a beszámolóban nem fordultak elő 
lényeges hibás állítások. Az uniós alapok pénzügyi és költségvetési gazdálkodásával 
kapcsolatos ellenőrzési tevékenységünk eredményeit a 2. fejezet mutatja be. 

A 2021. évi pénzügyi kimutatásokat érintő fontosabb ellenőrzési témák 

1.11. Fontosabb ellenőrzési témáknak itt azokat nevezzük, amelyek szakmai 
megítélésünk szerint a tárgyidőszak pénzügyi kimutatásának ellenőrzésében a 
legjelentősebbek voltak. Ezekkel a témákkal a pénzügyi kimutatások egésze 
ellenőrzésének összefüggésében és az azokról szóló vélemény kialakításakor 
foglalkoztunk ugyan, külön azonban nem adunk róluk véleményt. A fontosabb 
ellenőrzési témákról megbízhatósági nyilatkozatunkban számolunk be. 

A tranzakciók szabályszerűsége 

1.12. Az uniós bevételek és kiadások vizsgálatakor azt értékeltük, hogy az uniós 
forrásokat a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően szedték-e 
be, illetve használták-e fel18. A 3. fejezetben mutatjuk be a bevételekkel, a  
4–9. fejezetben pedig a kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzési eredményeinket. 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről a 10. fejezetben számolunk be. 

Ellenőrzésünk a beszámoló alapjául szolgáló bevételi és kiadási 
tranzakciókra terjed ki 

1.13. A bevételekre vonatkozó ellenőri véleményünkhöz egyes kiválasztott fő 
rendszerek értékelése, valamint tranzakciótesztek révén szereztünk észszerű 
bizonyosságot. A vizsgált tranzakciók mintáját úgy alakítottuk ki, hogy az valamennyi 
uniós költségvetési bevételi forrásra – a saját források és az egyéb forrásokból 
származó bevételek négy kategóriájára – nézve reprezentatív legyen. Mintánkba 
ezenkívül felvettünk az RRF vissza nem térítendő támogatási elemének19 
finanszírozására használt külső címzett bevételeket (lásd: 3.2–3.4. bekezdés). 

                                                      
18 A 2014–2020-as és korábbi többéves pénzügyi keretek tranzakcióit is ideértve. 

19 Ide tartoznak a Bizottság által az NGEU keretében a tagállamok részére nyújtandó vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás céljából felvett kölcsönösszegek, amelyeket az Uniónak 
a jövőben vissza kell fizetnie. 
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1.14. A kiadások tekintetében egy 740 tranzakcióból álló reprezentatív mintát 
határoztunk meg, amely az uniós költségvetésből az uniós kiadások végső 
kedvezményezettjei részére történő forrásutalásokból áll (lásd: az 1.1. melléklet (12). 
és (13). bekezdése). Az ezeken a tranzakciókon végzett tesztelésünk hozzájárult a 
megbízhatósági nyilatkozatunkhoz, valamint annak megbecsléséhez, hogy milyen a 
szabálytalan tranzakciók aránya a teljes ellenőrzési sokaságban, a magas kockázatú és 
az alacsony kockázatú kiadásokban (lásd: 1.19. bekezdés), valamint a TPK minden olyan 
fejezetében, amelyre nézve külön értékelést adunk (TPK 1., 2., 3. és 7. fejezete). 

1.15. A bevételek tesztelésére szolgáló 2021. évi ellenőrzési sokaságunk 
239,6 milliárd eurót20 tett ki (lásd: 3.1. ábra), míg a kiadások tesztelésére szolgáló 
sokaságunk összesen 142,8 milliárd euró21 volt. Ezek az összegek magukban foglalják 
az Egyesült Királyságtól származó hozzájárulásokat és az Egyesült Királyság részére 
teljesített kifizetéseket is, a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban22. 

1.16. Az 1.3. ábra eseti, időközi (amennyiben a Bizottság elfogadta azokat) és 
végső kifizetésekre, előfinanszírozás-elszámolásokra és az elszámolások elfogadásáról 
szóló éves határozatokra lebontva mutatja be a kiadások tesztelésére szolgáló 
ellenőrzési sokaságunkat, a TPK-fejezetek szerint vetve össze azt az uniós kiadásokkal 
(lásd: az 1.1. melléklet (12) bekezdése). 

                                                      
20 184,1 milliárd euró költségvetési bevétel és 55,5 milliárd euró címzett bevétel (a vissza nem 

térítendő RRF-támogatásra); az Európai Unió 2021. évi konszolidált éves beszámolója, „A 
költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések és magyarázó megjegyzések” című rész, 
2. táblázat. 

21 Ideértve a 2021–2027-es TPK fejezetei keretében megvalósuló több programra nyújtott 
NGEU-finanszírozást, amelynek felhasználása ágazatspecifikus szabályok szerint történik. 

22 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból 
és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről, 136. és 138. cikk. 
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1.3. ábra. 2021. évi ellenőrzött sokaságunk (142,8 milliárd euró) és az 
uniós kiadások (181,5 milliárd euró) összevetése TPK-fejezet szerinti 
lebontásban 

 
(*) A „Kohézió, reziliencia és értékek” fejezet esetében a 2014–2020-as programozási időszakban 
63,0 milliárd euró időközi kifizetés történt, amely nem szerepelt a Bizottság által 2021-ben elfogadott 
bizonyossági csomagok alapjául szolgáló elszámolásokban (lásd: 5.1. ábra). Az említett időközi 
kifizetéseket a 78,7 milliárd euró előfinanszírozásban vették figyelembe, ezért ezek nem képezték részét 
a 2021. évi éves jelentésünk ellenőrzési sokaságának. Ezek abban az évben fognak bekerülni az 
ellenőrzési sokaságunkba, amikor a Bizottság elfogadja a megfelelő számlákat (pl. a 2020/2021-es 
számviteli évhez tartozó kifizetésekre vonatkozóan a 2022. évi megbízhatósági nyilatkozatban). 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

 Eseti, időközi és végső kifizetések

 Előfinanszírozási kifizetések (többek között a pénzügyi konstrukcióknak nyújtott előlegek, az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap, az ügynökségek és a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap)

 Előfinanszírozás elszámolása (beleértve a vagyonkezelői alapok kifizetéseit a TPK 6. fejezete esetében 
és a 2021-ben lezárt OP-k 2019. és 2020. évi kifizetéseit a TPK 2. fejezete esetében) 

 Az elszámolások elfogadásáról szóló éves határozat (2014–2020-as és 2007–2013-as programozási 
időszak kiadásaira vonatkozóan) 
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1.17. Amint az 1.4. ábrán látható, a „Természeti erőforrások és környezet” fejezet 
teszi ki teljes sokaságunk legnagyobb részét (39,7%), ezt a „Kohézió, reziliencia és 
értékek” (33,5%) és az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” (10,0%) fejezet 
követi. 

1.4. ábra. A 2021. évi, 142,8 milliárd eurós ellenőrzött sokaságunk 
áttekintése TPK-fejezet szerinti lebontásban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Egyes kiadástípusokban továbbra is előfordul hiba 

1.18. Az uniós bevételek és kiadások szabályszerűsége kapcsán a következő főbb 
megállapításokat tettük: 

a) Az ellenőrzési bizonyítékok összességükben arra mutatnak, hogy a bevételeket 
nem § nm,… lényeges hibaszint. Az általunk vizsgált, bevételhez kapcsolódó 
rendszerek általában eredményesek voltak. Azok a hagyományos saját forrásokra 
(TOR) irányuló, főbb belső kontrollmechanizmusok, amelyeket egyes 
tagállamokban ellenőriztünk, valamint a héafenntartások és a hagyományos saját 
forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdések bizottsági kezelése – egyes tartósan 
fennálló hiányosságok miatt – csak részben voltak eredményesek (lásd: 3.10–
3.12. és 3.15–3.17. bekezdés). Megállapítottuk továbbá, hogy késedelmesen 
hajtották végre a Bizottság vámügyi cselekvési tervének több, a vámbevétel-kiesés 

2021. évi ellenőrzési sokaság

Biztonság és védelem
0,6 (0,4%)

Európai közigazgatás 
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Egységes piac, innováció 
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mérséklését elősegítő fellépését (lásd: 3.13. bekezdés). Ez a hiányosság nem 
befolyásolja a bevételekre vonatkozó ellenőri véleményünket, mivel nem a 
beszámoló alapjául szolgáló tranzakciókkal függ össze, hanem a hagyományos 
saját források hiányos voltának kockázatát veti fel. 

b) A kiadások esetében ellenőrzési bizonyítékaink arra mutatnak, hogy az átfogó 
hibaszint 3,0%, azaz lényeges volt23 (lásd: 1.5. ábra). Ehhez a szinthez a „Kohézió, 
reziliencia és értékek” fejezet járult hozzá a legnagyobb mértékben 
(1,2 százalékpont), ezt a „Természeti erőforrások és környezet” 
(0,7 százalékpont), a „Szomszédság és a világ” (0,4 százalékpont) és az „Egységes 
piac, innováció és digitális gazdaság” (0,4 százalékpont) fejezet követte. Továbbra 
is lényeges hibaszint jellemzi a magas kockázatú kiadásokat, amelyek főként 
visszatérítésen alapulnak (lásd: 1.19. és 1.22–1.23. bekezdés). Az ilyen kiadások 
ellenőrzési sokaságunk 63,2%-át tették ki. 

                                                      
23 95%-os konfidenciaszint mellett állítjuk, hogy a sokaságban a becsült hibaszint 2,2% és 3,8% 

(az alsó és a felső hibahatár) között van. 
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1.5. ábra. A becsült hibaszint és az ellenőrzési sokaság (2017–2021) 

 
Megjegyzés: Meghatározásunk szerint a hiba olyan pénzösszeg, amelyet nem lett volna szabad kifizetni 
az uniós költségvetésből. Hibáról akkor beszélünk, ha valamely pénzösszeget nem a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban – vagyis nem az Európai Tanács és az Európai Parlament e jogszabályok 
elfogadásával elérni szándékolt céljainak megfelelően –, illetve nem az egyes nemzeti szabályokkal 
összhangban használnak fel. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

A szabályok összetettsége és az uniós források kifizetési módja hatással 
van a hibakockázatra 

1.19. A korábbi ellenőrzési eredményeken, valamint az irányítási és 
kontrollrendszerek értékelésén alapuló kockázatelemzésünket követően a mögöttes 
tranzakciókból álló ellenőrzési sokaságot magas és alacsony kockázatú kiadásokra 
osztottuk, hogy összeállítsuk reprezentatív mintánkat. Véleményünk szerint: 

— Az egyszerűsített szabályok hatálya alá tartozó kiadások esetében kisebb a 
hibakockázat. E kiadástípushoz elsősorban a jogosultságalapú kifizetések 
tartoznak, amelyek esetében a kedvezményezetteknek bizonyos – gyakran 
egyszerű– feltételeket kell teljesíteniük, valamint ide tartoznak az igazgatási 
kifizetések (uniós tisztviselők munkabére és nyugdíja) is. 
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— A hibakockázat nagy azon kiadások esetében, amelyekre összetett szabályok 
vonatkoznak. Ez főként a költségtérítés-alapú kifizetésekre jellemző, ahol a 
kedvezményezetteknek a felmerült támogatható költségek fedezésére kell 
igényelniük uniós finanszírozást. Ehhez igazolniuk kell, hogy támogatható 
tevékenységet végeznek, és bizonyítékokkal kell alátámasztaniuk a megtérítésre 
jogosult költségek felmerülését. Ennek során gyakran összetett szabályokat kell 
követniük arra nézve, hogy mire lehet költségeket elszámolni (támogathatóság), 
illetve hogy mi tekinthető indokoltan felmerült költségnek (közbeszerzési vagy 
állami támogatási szabályok). 

1.20. 2021-ben ismét azt állapítottuk meg, hogy az alacsony kockázatú kiadások 
lényeges hibát nem tartalmaztak, a magas kockázatú kiadásokat azonban továbbra is 
lényeges hibaszint jellemzi. 2021. évi ellenőrzési eredményeink tehát megerősítik 
korábbi értékelésünket – amelyet a kockázati elemzésünkben és besorolásunkban 
részletezünk –, miszerint a források kifizetési módja hatással van a hibakockázatra. 

1.21. Az 1.6. háttérmagyarázat és az 1.22–1.31. bekezdés további információkkal 
szolgál a magas kockázatú sokaságról és az abban talált hibákról. 

1.6. ábra. A 2021. évi ellenőrzési sokaság alacsony és magas kockázatú 
kiadások szerinti lebontása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Lényegességi szint: 2%

Magas kockázatú kiadások

Alacsony kockázatú kiadások

52,7 milliárd euró
Ellenőrzési sokaságunk 36,8%-a

90,1 milliárd euró
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Ellenőrzési sokaságunk jelentős részét lényeges hiba jellemzi 

1.22. A nagy kockázatú kiadások ellenőrzési sokaságunk 63,2%-át teszik ki, vagyis 
kissé többet, mint tavaly (kb. 59,0%). Amint az 1.7. ábrán látható, a „Kohézió, 
reziliencia és értékek” fejezet teszi ki a magas kockázatú sokaságunk legnagyobb részét 
(46,3 milliárd euró), ezt a „Természeti erőforrások és környezet” (18,4 milliárd euró), 
az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” (10,8 milliárd euró) és a 
„Szomszédság és a világ” fejezet (8,8 milliárd euró) követi. Az e fejezetek kapcsán 
megfogalmazott megállapításaink összefoglalását az 1.24–1.27. fejezetben ismertetjük. 

1.23. Figyelembe véve a TPK valamennyi fejezete tekintetében elvégzett 
tesztelésünk eredményeit, a magas kockázatú kiadások hibaszintjét 4,7%-ra becsüljük 
(2020: 4,0%), ami meghaladja a 2,0%-os lényegességi küszöböt (lásd: 1.6. ábra). 

1.7. ábra. Az alacsony és magas kockázatú kiadások TPK-fejezet szerinti 
lebontásban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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1.24.  „Kohézió, reziliencia és értékek” (5. fejezet): az ide tartozó kiadásokat 
főként az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális 
Alap útján hajtják végre. Ezeket túlnyomórészt a visszatérítésen alapuló kifizetések 
jellemzik, amelyeket magas kockázatúnak tartunk. Az általunk feltárt és 
számszerűsített fő hibatípusok a nem támogatható kiadások és projektek, az alapvető 
bizonylatok hiánya, a belső piaci szabályok (különösen az állami támogatási szabályok) 
megsértése, valamint a közbeszerzési szabályok be nem tartása voltak. 

1.25. „Természeti erőforrások és környezet” (6. fejezet): az általunk magas 
kockázatúként azonosított kiadási területek (vidékfejlesztés, piaci intézkedések és a 
TPK 3. fejezete alá tartozó közös agrárpolitikán (KAP) kívüli egyéb szakpolitikai 
területek) esetében, amelyek 32,6%-át tették ki az e fejezet alá tartozó kiadásoknak, 
ismét lényeges hibaszintet állapítottunk meg. Ezeken a területeken a kiadások főként 
visszatérítés formájában valósulnak meg. Ezen a területen a hibák leggyakrabban a 
kedvezményezettek vagy kiadások nem támogatható voltából, adminisztratív hibákból 
és az agrár-környezetvédelmi vállalások nem teljesítéséből adódnak. 

1.26. „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” (4. fejezet): 
a korábbi évekhez hasonlóan a kutatási kiadások (Horizont 2020 és a hetedik 
keretprogram) továbbra is nagy kockázatú területnek tekinthetők, ezek jelentik a fő 
hibaforrást. Az e területre jellemző hibák a nem támogatható költségek különféle 
kategóriáiba esnek (főként nem támogatható közvetlen személyzeti költségek, 
valamint egyéb közvetlen költségek). Emellett egyéb programokban és 
tevékenységekben (főként a Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben) is tártunk fel és 
számszerűsítettünk hibákat. E területen a feltárt hibák jellemzően a közbeszerzési 
szabályok be nem tartásához és a nem támogatható költségekhez kapcsolódnak. 

1.27. „Szomszédság és a világ” (8. fejezet): ezen a területen a kiadások 
többnyire visszatérítés-alapúak, és az uniós költségvetésből finanszírozott külső 
fellépéseket fedezik. Az e fejezetbe tartozó valamennyi kiadástípus magas 
kockázatúnak minősül, kivéve a költségvetés-támogatási kifizetéseket és az 
adminisztratív kiadásokat, amelyek az érintett kiadások mintegy 11,7%-át teszik ki. 
A magas kockázatú kiadásokban feltárt hibák zöme fel nem merült kiadásokhoz, 
alapvető bizonylatok hiányához, nem támogatható költségekhez és a közbeszerzési 
szabályok be nem tartásához kapcsolódik. 
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A magas kockázatú kiadások becsült hibaszintjéhez továbbra is a támogathatósági 
hibák járulnak hozzá a legnagyobb mértékben 

1.28. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan alább részletesen leírjuk a magas 
kockázatú kiadások hibatípusait, mivel ez az a terület, amelyet folyamatosan lényeges 
hibaszint jellemez. Az 1.8. ábra hibatípusonként mutatja be a 2021. évi becsült 
hibaszinthez való hozzájárulást a magas kockázatú kiadások esetében, a 2017 és 2021 
közötti időszakra vonatkozó becslések mellett. 

1.8. ábra. A különböző hibatípusok megoszlása a becsült hibaszinten 
belül a magas kockázatú kiadások esetében, 2021 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.29. 2021-ben továbbra is találtunk támogathatósági hibákat, főként a „Kohézió, 
reziliencia és értékek”, a „Természeti erőforrások és környezet” és az „Egységes piac, 
innováció és digitális gazdaság”fejezetekben. Ezek jelentős mértékben, 63,3%-kal 
(2020: 65,9%) járultak hozzá a magas kockázatú kiadások általunk becsült 
hibaszintjéhez. E hibák közül a becsült hibaszinthez a költségigénylésben szereplő nem 

Hibák aránya a Bizottság és a 
közreműködő szervezetek hibáival együtt

Támogatásra nem jogosult projektek, 
tevékenységek vagy kedvezményezettek

Támogatásra nem jogosult kiadások 
szerepeltetése a kifizetési kérelmekben és 

a környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások be nem tartása

Közbeszerzésekkel, támogatás-odaítélési 
eljárásokkal és állami támogatással 

kapcsolatos súlyos hibák

Alátámasztó bizonylatok nélküli 
kifizetések  

B) A hibatípusok megoszlása 
a következő 

C) A hibatípusok arányának 
évenkénti változása 
2017 és 2021 között

A) A magas kockázatú 
kiadások 2021. évi 
becsült hibaszintje 4,7%

4,7% 

39,6%

D) A magas kockázatú kiadások
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támogatható költségek 39,6% -kal, a nem támogatható projektek, tevékenységek vagy 
kedvezményezettek 23,7%-kal járultak hozzá. 

1.30. 2021-ben az állami támogatási szabályok megsértésével kapcsolatos hibákat
találtunk a „Kohézió, reziliencia és értékek”, illetve a közbeszerzési szabályok 
megsértésével kapcsolatos hibákat az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”, 
a „Szomszédság és a világ”, az „Európai közigazgatás” és a „Kohézió, reziliencia és 
értékek” területén. Ezek a hibák 19,1%-kal járultak hozzá a magas kockázatú kiadások 
általunk becsült hibaszintjéhez (2020-ban: 18,7%). 

1.31. Továbbá azon kifizetések becsült hibaszintjének aránya, amelyekhez nem
nyújtottak be alapvető igazoló dokumentumokat, továbbra is jelentős maradt, főként a 
„Szomszédság és a világ” és a „Biztonság és védelem” területén. Ezek a hibák 12,1%-kal 
járultak hozzá (2020: 11,4%) a magas kockázatú kiadások általunk becsült 
hibaszintjéhez. 

Az alacsony kockázatú kiadások esetében nem állapítottunk meg lényeges 
hibaszintet 

1.32. Az alacsony kockázatú kiadásokra, azaz ellenőrzési sokaságunk 36,8%-ára
nézve megállapítjuk, hogy a becsült hibaszint 2019-hez és 2020-hoz hasonlóan a 2,0%-
os lényegességi küszöbünk alatt maradt. Az alacsony kockázatú kiadásokhoz 
elsősorban a jogosultságalapú kifizetések, az igazgatási kiadások egy része („Az uniós 
tisztviselők munkabére és nyugdíja”, 9. fejezet) és a nem uniós országoknak nyújtott 
költségvetés-támogatás („Szomszédság és a világ”, 8. fejezet) tartozik (lásd: 1.7. ábra). 
A jogosultságalapú kifizetések közé tartoznak a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen támogatások („Természeti erőforrások és környezet”, 6. fejezet) és az 
Erasmus+ hallgatói és egyéb mobilitási intézkedései („Kohézió, reziliencia és értékek”, 
5. fejezet),

A Bizottság szabályszerűségi információi 

1.33. Az uniós költségvetés végrehajtásáért végső soron a Bizottság felel,
függetlenül az irányítási módtól (közvetlen, közvetett vagy megosztott irányítás). 
A Bizottság három jelentésben ad számot fellépéseiről, amelyek az úgynevezett 
integrált pénzügyi beszámolási csomag részét képezik24: 

24 Link: 2021. évi integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéscsomag. 
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a) az Európai Unió konszolidált beszámolója; 

b) az uniós költségvetésről szóló éves irányítási és teljesítményjelentés (AMPR); 

c) az előző pénzügyi év zárszámadásáról szóló hasznosulási jelentés. 

1.34. Az éves irányítási és teljesítményjelentés összefoglalja a Bizottság különböző 
főigazgatóságainak éves tevékenységi jelentéseiben szereplő, a belső kontrollra és a 
pénzgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb információkat. Az e jelentésekért viselt 
felelősség a Bizottság irányítási szabályaiban meghatározott felelősségmegosztást 
követi. Az egyes éves tevékenységi jelentésekben foglalt információk 
megbízhatóságáért az illetékes főigazgatók felelősek, az éves irányítási és 
teljesítményjelentést a biztosok testülete fogadja el, ezért ezen jelentés elkészítéséért 
és az abban foglalt információkért végső soron a biztosi testület felelős. 

A Bizottság által becsült hibaszint saját becslésünk alatt marad 

1.35. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság a 2021. évi 
beszámoló mögöttes tranzakcióira nézve ismerteti a kifizetéskori kockázat becslését25. 
A kifizetéskori kockázat azt mutatja meg, hogy a Bizottság becslése szerint a kifizetés 
pillanatában mekkora összeg kifizetése nem felelt meg az alkalmazandó szabályoknak. 
Ez a fogalom áll legközelebb az általunk becsült hibaszinthez. 

1.36. Az 1.9. ábra a kifizetéskori kockázatra vonatkozó bizottsági adatokat az 
általunk becsült hibatartomány mentén mutatja. A Bizottság 2021. évi kifizetéskori 
kockázatra vonatkozó becslése 1,9%, ami elmarad az általunk becsült 3,0%-os 
hibaszinttől (2020: 2,7%) és a mi 2,2% és 3,8% közötti hibatartományunk alatt marad. 
Az e számadatok közötti eltéréshez hozzájáruló tényezőkről a 1.37–1.39. bekezdés 
közöl információkat. 

                                                      
25 A költségvetési rendelet 247. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja előírja, hogy az 

éves irányítási és teljesítményjelentésnek tartalmaznia kell az uniós kiadások hibaszintjének 
becslését. 
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1.9. ábra. A kifizetéskori kockázat bizottsági becslésének összevetése az 
általunk becsült hibaszinttel 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.37. A kifizetéskori kockázat közlése külön-külön történik az egyes 
főigazgatóságokra nézve az érintett éves tevékenységi jelentésekben, valamint 
összesített adataként az egyes politikai területekre (ami közel áll az egyes TPK-
fejezetekre vonatkozó számadatokhoz), illetve a Bizottság egészére nézve az éves 
irányítási és teljesítményjelentésben. Az 1.10. ábrán összevetjük az általunk becsült 
hibaszintet a TPK azon három legjelentősebb fejezetére vonatkozó bizottsági 
becslésekkel, amelyekre vonatkozóan külön értékelést adunk. 
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1.10. ábra. Az általunk becsült 2021. évi hibaszint összevetése a 
kifizetéskori kockázat bizottsági becslésével a TPK 1., 2. és 3. fejezetére 
nézve 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

1.38. Az összevetés tanúsága szerint két szakpolitikai terület esetében a bizottsági 
adatok alacsonyabbak a mi becslésünknél. A következőket állapítottuk meg: 

— az 1. fejezet (Egységes piac, innováció és digitális gazdaság) esetében a 
kifizetéskori kockázatra vonatkozó bizottsági becslés (1,3%) az általunk becsült 
hibatartomány alatt marad (lásd: 4.6. bekezdés). 

— a 2. fejezet (Kohézió, reziliencia és értékek) esetében a Bizottság becslése (2,3%) 
a hibatartományunk alsó felébe esik, az általunk becsült hibaaránynál 
alacsonyabb (lásd: 5.15. bekezdés). 

— a 3. fejezet (Természeti erőforrások és környezet) esetében a kifizetéskori 
kockázatra vonatkozó bizottsági becslés (1,8%) összhangban áll a saját 
becslésünkkel (lásd: 6.14. és 6.47. bekezdés). 
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1.39. Korábbi éves jelentéseinkben beszámoltunk a kifizetéskori kockázatot érintő
utólagos ellenőrzések hiányosságairól26. Ezek a hiányosságok a következőkre 
vonatkoztak: a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálatának utólagos ellenőrzései 
(Egységes piac, innováció és digitális gazdaság); a tagállami ellenőrző hatóságok által 
végzett ellenőrzések (Kohézió, reziliencia és értékek); és a fennmaradó hibaarányról 
(RER) évente megrendelt vizsgálat (Szomszédság és a világ). 

A Bizottság kockázatértékelése valószínűleg alulbecsüli a kockázat 
szintjét 

1.40. Az éves irányítási és teljesítményjelentésében a Bizottság ismerteti a
2021. évi éves kiadások átfogó kockázatértékelését a magas kockázatú területek 
meghatározása és az azok kezelésére irányuló fellépések előtérbe helyezése 
érdekében. A Bizottság ezeket az éves kiadásokat alacsony (1,9% alatti), közepes (1,9% 
és 2,5% közötti) és magas (2,5% feletti) becsült kifizetéskori kockázatú területekre 
osztja. Ezt a felosztást az egyes programok és egyéb releváns kiadási szegmensek 
kifizetéskori kockázatára irányuló becsléssel alakítja ki. A „Természeti erőforrások és 
környezet” és a „Kohézió, reziliencia és értékek” fejezetre vonatkozóan becslést végez 
a tagállamok egyes kifizetési ügynökségeinek és operatív programjainak kifizetéskori 
átfogó kockázatáról, majd ennek alapján besorolja őket a megfelelő kockázati 
kategóriába (alacsony, közepes vagy magas). A Bizottság ezzel a módszerrel 
végrehajtott becslése szerint a kifizetéskori kockázat a kiadások 55%-a esetében 
alacsony, 23%-a esetében közepes és 22%-a esetében magas. 

1.41. Ellenőrzésünk azonban a következő hiányosságokat tárta fel, amelyek
együttesen hatással vannak a Bizottság kockázatértékelésének megalapozottságára: 

o Az 1. fejezet (Egységes piac, innováció és digitális gazdaság) (a Bizottság összes
vonatkozó kiadása: 17 milliárd euró) főként a Bizottság által alacsony vagy
közepes kockázatúként besorolt kiadásból áll (e fejezet összes kiadásának 96%-a).
Korábban azonban már beszámoltunk róla, hogy hiányosságok tapasztalhatóak
a Bizottság e területen végzett utólagos ellenőrzéseiben (lásd: 1.39. bekezdés),
amelyek alulbecsülik az érintett program kapcsán a Bizottság által megállapított
kifizetéskori kockázatot. 2021 tekintetében az 1. fejezetre 4,4%-os hibaszintet
állapítottunk meg (lásd: 4.6. bekezdés), ami azt mutatja, hogy az említett
hiányosságok továbbra is fennállnak.

26 A 2020. évi éves jelentésünk 1.37. bekezdése és 2019. évi éves jelentésünk 
1.11. háttérmagyarázata. 
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o A 2. fejezet (Kohézió, reziliencia és értékek) (a Bizottság összes vonatkozó 
kiadása: 76 milliárd euró) főként a Bizottság által a megerősített hibaarány 
függvényében alacsony, illetve közepes kockázatúnak ítélt operatív programokból 
áll (e fejezet összes kiadásának 67%-a). Nemrégiben arra a következtetésre 
jutottunk, hogy ezek a hibaarányok minimumértékeket27 jelentenek, vagyis 
alulbecsültek lehetnek, így néhány programot helytelenül ítéltek alacsony vagy 
közepes kockázatúnak.

o A 6. fejezet (Szomszédság és a világ) (a Bizottság összes vonatkozó kiadása:
13 milliárd euró) valamennyi kiadását a Bizottság alacsony vagy közepes 
kockázatúnak ítélte. E fejezet kifizetéskori kockázata főként a fennmaradó 
hibaarányra vonatkozó vizsgálatban szereplő hibaarányok nyomán alakul ki. 
Korábbi következtetéseink szerint28 az RER-vizsgálat hiányosságai szerepet 
játszhatnak a fejezet kifizetéskori kockázatának alulbecslésében, és ez a kockázati 
besorolásra is hatással lehet. Ezenkívül továbbra is nagy számban tárunk fel 
számszerűsíthető hibát a „Szomszédság és a világ” fejezet kiadásaiban, és 
ellenőrzésünk eredményei megerősítik, hogy a fejezet hibakockázata magas
(lásd: 8.8. bekezdés).

A Bizottság pénzügyi korrekciókról és visszafizettetésekről szóló saját 
beszámolása javult, de az adatok bemutatásának módja félreértésekhez 
vezethet 

1.42. A Bizottság a költségvetési rendelettel összhangban tájékoztatást nyújt az
éves irányítási és teljesítményjelentésben a költségvetés jogellenes vagy szabálytalan 
kiadásokkal szembeni védelmét célzó megelőző és korrekciós intézkedésekről. 
2020. évi éves jelentésünk megállapítása szerint a 2020. évi éves irányítási és 
teljesítményjelentés a tényleges pénzügyi korrekciókat és visszafizettetéseket 
bonyolult és nem mindig átlátható módon mutatja be. Ezt az okozta, hogy a jelentés 
több eltérő összeget ismertetett, attól függően, hogy a korrekció vagy visszafizettetés 
milyen fázisban volt („megerősítve” vagy „végrehajtva”), hogy azt milyen szakaszban 
alkalmazták (előzetes vagy utólagos kontrollokat követően), és hogy milyen volt  
a hatása („helyettesítés” vagy az uniós költségvetésbe visszatérített összegek)29. 

27 26/2021. sz. különjelentés, „Az uniós kohéziós politika kiadásainak szabályszerűsége: 
A Bizottság által évente közzétett minimális becsült hibaszint nem végleges”. 

28 2020. évi éves jelentésünk 8.21–8.28. bekezdése. 

29 A 2020. évi éves jelentés 1.41. bekezdése és 1.12. háttérmagyarázata. 
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1.43. A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság kevesebb 
különbséget tesz a tényleges pénzügyi korrekciók és visszafizettetések bemutatásában. 
Először is, a „végrehajtott” összegekre összpontosít (vagyis a megállapított, a Bizottság 
beszámolójában ténylegesen alkalmazott és rögzített összegekre). Másodszor, 
korrekcióként közli azokat az összegeket, amelyeket a tagállamok vagy végső 
kedvezményezettek végül visszatérítettek az uniós költségvetésbe. Ez az egyszerűsítés 
egyértelműbbé teszi, hogy mekkora a korrigált és az uniós költségvetésbe visszatérített 
szabálytalan kiadások összege. 

1.44. Az 1.11. ábra ismerteti a Bizottság által végrehajtott és a 2021. évi éves 
irányítási és teljesítményjelentésben feltüntetett korrekciók összetételét 
(765 millió euró, 2020: 440 millió euró). A tagállamok számára kiszabott nettó 
korrekció 2021-ben összesen 523 millió euró volt (2020: 90 millió euró), és a végső 
kedvezményezettekkel visszatéríttetett jogosulatlan kifizetés 242 millió euróra rúgott 
(2020: 350 millió euró). Ezek az összegek zömében a 2014–2020-as programozási 
időszakokból (néhány esetben azonban korábbról is: nettó korrekciók okán az 1989–
1993-as időszak is érintett) és évekből (a legrégebbi visszatéríttetés 2005-re datálható) 
származnak. A kohéziós kiadások kapcsán 2021 végéig a 2014–2020-as programozási 
időszakra vonatkozóan még nem szabtak ki nettó pénzügyi korrekciót. 

1.11. ábra. A Bizottság által a 2021. évi éves irányítási és 
teljesítményjelentésben szerepeltetett pénzügyi korrekciók és 
visszafizettetések (765 millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés alapján. 
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1.45. A Bizottság által végrehajtott korrekciókból fakadó összegek mellett a 
2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés az „előzetes” megelőző 
intézkedésekből eredő összegeket is feltüntet (298 millió euró, 2020: 301 millió euró). 
Feltünteti továbbá a tagállamok által alkalmazott intézkedéseket (4557 millió euró), 
amelyek között vannak egyelőre meghatározatlan összegű „előzetes” megelőző 
intézkedések is. A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés összesíti a Bizottság 
és a tagállamok által együttesen hozott megelőző és korrekciós intézkedésekből fakadó 
valamennyi összeget, és a teljes összeget (5620 millió euró) korábbi kifizetések 
korrekciójaként30 és a vonatkozó 2021. évi kiadások százalékarányában (3,3%)31 
ismerteti. Úgy véljük, hogy az összegek ilyen módon történő bemutatása nem 
megfelelő és félreértéshez vezethet, mivel a megelőző intézkedések nem kapcsolódnak 
korábbi kifizetésekhez vagy elfogadott kiadásokhoz. Ezenkívül a tagállamok megelőző 
intézkedéseit nem lehet közvetlenül a Bizottságnak tulajdonítani. 

Nem világos, hogy milyen hatással van a jogállamisági eljárás a 2021. évi 
kiadások szabályszerűségére 

1.46. Észrevételezzük, hogy a Bizottság az éves irányítási és 
teljesítményjelentésében arról számol be, hogy 2022 áprilisában az általános 
feltételrendszer32 értelmében első értesítést küldött Magyarország részére. Ezzel 
elindította azt az eljárást, amelynek keretében intézkedés hozható egy tagállammal 
szemben a jogállamiság elveinek megsértése miatt. Ahhoz, hogy a Bizottság ilyen 
értesítést küldhessen, az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése 
értelmében alapos okkal kell feltételeznie, hogy a szóban forgó problémák kellően 
közvetlenül érintik vagy súlyosan veszélyeztetik az uniós költségvetéssel való gondos 
pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeit. Az éves irányítási és 
teljesítményjelentésben azonban nem szerepelnek az értesítés részletei és nincs 
információ arról, hogy mindez milyen hatást gyakorolhat az érintett kiadások 
szabályszerűségére. 

                                                      
30 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés, II. kötet, 2. melléklet, 2.1. szakasz, 49. o. 

31 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés, III. kötet, 5. melléklet, 5.4. szakasz, 31–
32. o. 

32 Az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 
feltételrendszerről. 
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A csalásgyanús eseteket jelentjük az 
OLAF-nak és az EPPO-nak 
1.47. Csalás minden olyan szándékos cselekmény vagy mulasztás, amely hamis, 
helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásával vagy 
bemutatásával, az előírt információk közlésének elmulasztásával, valamint az uniós 
források nem megfelelő felhasználásával jár33. A csalás káros hatással van vagy lehet az 
unió pénzügyi érdekeire. 

1.48. A csalás megelőzésének és felderítésének elsődleges felelőssége az érintett 
szervezet vezetőségét és az annak irányításával megbízottakat terheli. Az EUMSZ 
325. cikke értelmében az Uniónak és tagállamainak fel kell lépniük a csalás és az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen. 

1.49. Az Unió külső ellenőreként nincsen felhatalmazásunk az Unió pénzügyi 
érdekeit esetleg sértő, csalásgyanús esetek kivizsgálására. Ellenőrzéseink megindítása 
előtt figyelembe vesszük a csalás kockázatát (lásd: az 1.1. melléklet (28)–
(30). bekezdése), és eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk. Értesítjük az OLAF-ot  
(az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala) minden olyan esetben, amikor (többek között a 
teljesítmény-értékelésre vonatkozó) ellenőri munkánk során vagy közvetlenül 
harmadik féltől kapott információk alapján az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, 
korrupció vagy más jogellenes tevékenység gyanúja jut tudomásunkra. Ezt követően az 
OLAF lépéseket tesz az ilyen esetek nyomon követése érdekében, dönt az esetleges 
igazgatási vizsgálat indításáról és szükség esetén együttműködik a tagállami 
hatóságokkal és az Európai Ügyészséggel. 

                                                      
33 Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 

küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelv (PIF-irányelv) 3. cikke. 

47

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1371&from=HU


 

1.50. A 2017-ben létrehozott Európai Ügyészség (EPPO) független uniós szerv, 
amelynek hatásköre van az uniós költségvetést érintő bűncselekményekkel – például 
csalás, korrupció, illetve határokon átnyúló súlyos héacsalás – kapcsolatos nyomozások 
és vádhatósági eljárások lefolytatására, valamint az elkövetők bíróság elé állítására, a 
PIF-irányelvben és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletben34 meghatározottak szerint. 
Az EPPO-val azóta folytatunk együttműködést, hogy az 2021 júniusában megkezdte 
működését, és szervezeteink 2021. szeptember 3-án munkamegállapodást35 írtak alá. 
Minden olyan esetet jelentünk az Európai Ügyészségnek, amely az ellenőrzési munkánk 
során, illetve a számunkra továbbított információk alapján az Ügyészség hatáskörébe 
tartozó bűncselekmény gyanúját veti fel. Ezt követően az Európai Ügyészség lépéseket 
tesz az ilyen esetek nyomon követése érdekében és dönt az esetleges nyomozás 
indításáról. 2022 márciusában úgy döntöttünk, hogy a csalásgyanús eseteket attól 
kezdve mind az OLAF-nak, mind az EPPO-nak jelentjük. 

1.51. 2021 folyamán 15 csalásgyanús esetet jelentettünk az OLAF-nak 
ellenőrzéseink során (2020-ban: hatot); ezek alapján az OLAF már öt vizsgálatot 
indított. Az egyik esetet párhuzamosan továbbítottunk az EPPO-hoz, kiegészítve egy 
olyan további esettel, amelyet 2021. évi ellenőrzési munkánk során tártunk fel. 

1.52. A leggyakoribb csalás- vagy bűncselekménygyanús esetek a következők 
voltak: az uniós támogathatósági feltételek mesterséges megteremtése, akár hivatalos 
dokumentum hamisítása révén is; a támogatás felhasználása nem megengedett 
célokra; a támogathatósági feltételeknek nem megfelelő költségek bejelentése; 
közbeszerzési szabálytalanságok. A 2011 és 2021 között végzett ellenőrzési munkánk 
nyomán az OLAF 43 eset kapcsán összesen 537 millió euró visszafizettetését 
javasolta36. 

                                                      
34 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó 

megerősített együttműködés bevezetéséről. 

35 Az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 99., 103. és 110. cikke. 

36 Az adatot az OLAF szolgáltatta és mi nem ellenőriztük. 
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1.53. Amellett, hogy ebben a fejezetben beszámolunk az OLAF-nak és az EPPO-nak 
bejelentett esetekről, az 5. fejezetben kitérünk arra, hogy az ellenőrző hatóságok 
hogyan kezelik a csalás kockázatát, (lásd: 5.49. bekezdés), illetve a 6. fejezetben a KAP 
csalás elleni politikáinak és eljárásainak hiányosságaival kapcsolatos ajánlásaink 
hasznosulásvizsgálatára (lásd: 6.49. bekezdés). Emellett a csalással külön ellenőrzések 
keretében is foglalkozunk. Befejeztük a közös agrárpolitika (KAP) kiadásait érintő csalás 
elleni küzdelemre irányuló bizottsági intézkedések37, illetve a feketelistára vételnek az 
uniós költségvetés megbízhatatlan kedvezményezettekkel szembeni védelmet célzó 
alkalmazásának38 ellenőrzését Jelenleg folynak ellenőrzéseink – a KAP és a kohéziós 
politika terén – a megosztott irányítás esetében felmerülő összeférhetetlenségek 
kapcsán. Emellett csalással kapcsolatos konkrét kockázatokra is kitérünk a Bizottság és 
a tagállamok RRF-kontrollrendszereinek ellenőrzése során. 

  

                                                      
37 14/2022. számú különjelentés, „A Bizottság válaszintézkedései a közös agrárpolitikával 

kapcsolatos csalásokra: ideje behatóbban foglalkozni a gondokkal”. 

38 11/2022. sz. különjelentés, „Az uniós költségvetés védelme: jobban ki kellene használni a 
feketelista nyújtotta lehetőségeket”. 
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Következtetések 
1.54. E fejezet fő célja a megbízhatósági nyilatkozatban adott ellenőri vélemény 
alátámasztása. A kapcsolódó ellenőrzési eredményeket a 1.55. és 1.56. bekezdésben 
mutatjuk be. 

Ellenőrzési eredmények 

1.55. Megállapítjuk, hogy a beszámolóban nem fordultak elő lényeges hibás 
állítások. 

1.56. A tranzakciók szabályszerűségét illetően megállapítjuk, hogy a bevételek 
lényeges hibát nem tartalmaztak. A kiadásokra nézve ellenőrzési eredményeink alapján 
elmondható, hogy a becsült hibaszint az elmúlt évhez képest nőtt, 2,7%-ról 3,0%-ra. 
A magas kockázatú (főként visszatérítésen alapuló) kiadásokat lényeges hibaszint 
jellemezte. Ebben az évben a magas kockázatú kiadások ellenőrzési sokaságunkon 
belüli aránya tovább nőtt, 63,2%-ra, így annak továbbra is jelentős részét teszi ki. 

1.57. A Bizottság által becsült hiba (kifizetéskori kockázat) a 2021. évi éves 
irányítási és teljesítményjelentés szerint 1,9%, ami a hibatartományunk alsó határa 
alatt marad. 

1.58. A Bizottság és a tagállamok által a TPK 1., 2. és 6. fejezete utólagos 
ellenőrzéseinek korlátai hatással vannak az éves irányítási és teljesítményjelentésben 
feltüntetett kifizetéskori kockázatra, és így a Bizottság kockázatértékelésére is. 
A Bizottság pénzügyi korrekciókról és visszafizettetésekről szóló beszámolására 
irányuló nyomon követésünk azt mutatja, hogy a beszámolás javult, de az adatok 
bemutatásának módja félreértésekhez vezethet. 
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Mellékletek 

1.1 melléklet. Ellenőrzési koncepció és módszertan 
1) Ez a melléklet bemutatja a beszámolók megbízhatóságának, illetve a bevételi és a 

(költségvetés-kiadási) TPK-tranzakciók39 szabályszerűségének vizsgálatára irányuló 
koncepciónkat és módszertanunkat. A NextGenerationEU40 fő eleme, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz41 kiadásainak ellenőrzésére irányuló 
eltérő és ideiglenes megközelítésünket a 10. fejezet ismerteti. 

2) Munkánk megfelel a nemzetközi ellenőrzési standardoknak és biztosítja, hogy 
ellenőri véleményeinket elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték támassza 
alá. A melléklet rámutat a Számvevőszék ellenőrzési megközelítése és az uniós 
költségvetés kezelőjeként eljáró Bizottságnak a szabálytalanságok mértékére 
vonatkozó becslési és beszámolási módszerei közötti főbb különbségekre is42. 
E célból a következőket ismertetjük: 

— hogyan extrapoláljuk a feltárt hibákat ((7) bekezdés); 

— milyen szerkezetet követnek fejezeteink a TPK fejezeteihez képest ((9) 
bekezdés); 

— hogyan alkalmazzuk az uniós és nemzeti szabályokat ((10) bekezdés); 

— hogyan számszerűsítjük a közbeszerzési hibákat ((19) bekezdés). 

3) Ellenőrzési koncepciónk honlapunkon elérhető43. Munkánk tervezéséhez 
bizonyossági modellt használunk. A tervezés során figyelembe vesszük azt a 
kockázatot, hogy hibák fordulnak elő (eredendő kockázat), valamint azt a 
kockázatot, hogy a hibákat nem előzik meg, illetve nem tárják fel és nem javítják 
ki (kontrollkockázat). 

                                                      
39 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről. 

40 A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete. 

41 Az (EU) 2021/241 rendelet. 

42 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés, II. kötet, 2. melléklet, 49. lábjegyzet, 53. o. 

43 A Számvevőszék AWARE ellenőrzés-módszertani platformja. 
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1. RÉSZ. A beszámoló megbízhatóságára irányuló ellenőrzés koncepciója 

4) Az uniós konszolidált beszámoló vizsgálata révén megbizonyosodunk annak 
megbízhatóságáról. A beszámoló a következő elemekből áll: 

a) a konszolidált pénzügyi kimutatások; 

b) a költségvetés-végrehajtási jelentések. 

5) A konszolidált beszámolónak minden lényeges szempontból megfelelően kell 
bemutatnia: 

a) az Európai Unió év végi pénzügyi helyzetét; 

b) a műveletek eredményeit és a pénzforgalmat; 

c) a nettó eszközállomány változásait a lezárt évre vonatkozóan. 

6) Ellenőrzésünk során: 

a) értékeljük a számviteli kontrollkörnyezetet; 

b) ellenőrizzük a főbb számviteli eljárások és az év végi könyvviteli zárás 
működését; 

c) elemezzük a főbb számviteli adatok következetességét és észszerűségét; 

d) elvégezzük a nyilvántartások, illetve mérlegek elemzését és egyeztetését; 

e) elvégezzük a kötelezettségvállalások, kifizetések és egyes mérlegtételek 
reprezentatív mintán alapuló tételes ellenőrzését; 

f) munkánk során – a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban – 
lehetőség szerint más ellenőrök munkáját is felhasználjuk, különösen a 
Bizottság által irányított olyan kölcsönfelvételi és kölcsönnyújtási 
tevékenységek ellenőrzésénél, amelyek esetében külső ellenőri igazolások 
állnak rendelkezésre; 

g) ellenőri véleményünk kialakítása során 2,0%-os lényegességi küszöbbel 
számolunk, és figyelembe vesszük a hibák jellegét, összegét és 
összefüggéseit, valamint a rendelkezésre álló egyéb információkat is. 

2. RÉSZ. A tranzakciók szabályszerűségére irányuló ellenőrzés koncepciója 

7) Annak megítélését, hogy a beszámoló alapját képező tranzakciók megfelelnek-e 
az uniós szabályoknak és rendelkezéseknek, jelenleg főként egy nagyméretű, 
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véletlenszerűen kiválasztott tranzakciómintán végzett közvetlen szabályszerűségi 
ellenőrzésre alapozzuk. Az elfogadott statisztikai gyakorlat szerint a hibaarány 
legjobb becslését a statisztikai minta eredményeinek extrapolációja adja. 
Mintánkat magas és alacsony kockázatú kiadásokra, valamint különböző 
rétegekre tagoljuk a TPK azon fejezetei tekintetében, amelyekről beszámolunk. 
Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a feltárt hibákat extrapoláljuk az érintett 
területek egészére. 

8) Azt is mérlegeljük azonban, hogy hatékonyan hasznosítani tudjuk-e a más 
számvevők által korábban elvégzett szabályszerűségi ellenőrzések eredményeit. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy munkánk során felhasználjuk ezeket az 
ellenőrzési eredményeket, a könyvvizsgálati standardoknak megfelelően 
értékeljük a másik számvevők függetlenségét és szakértelmét, valamint munkájuk 
hatókörét és megfelelőségét. 

A tranzakciók tesztelése 

9) Ellenőrzési munkánkat a TPK különböző fejezetei köré építjük fel a jogalkotó által 
meghatározott költségvetési struktúrával összhangban. A TPK azon fejezeteire 
nézve, amelyekről külön értékelést készítünk (4–6. és 9. fejezet), a tranzakciók 
reprezentatív mintáját teszteljük annak érdekében, hogy megbecsüljük 
hibaszintet a teljes ellenőrzési sokaságon belül. 

10) Minden kiválasztott tranzakció esetében megállapítjuk, hogy a kifizetési kérelem 
vagy kifizetés a költségvetésben szereplő és a jogszabályok által meghatározott 
célra történt-e, illetve megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak. 
Értékelésünk figyelembe veszi az uniós és nemzeti jognak a nemzeti bíróságok, 
illetve erre felhatalmazással bíró független nemzeti szervek, valamint az Európai 
Bíróság által adott értelmezését. Megvizsgáljuk a kérelem vagy kifizetés 
összegének kiszámítási módját (nagyobb kifizetési kérelmek esetében a tranzakció 
összes elemére nézve reprezentatív kiválasztás alapján). A tranzakciót a 
költségvetési számláktól kezdve egészen a végső kedvezményezettig 
végigkövetjük (aki lehet például mezőgazdasági termelő, egy képzés szervezője 
vagy egy fejlesztési támogatást nyújtó projekt felelőse), és az összes szinten 
megvizsgáljuk a vonatkozó követelmények betartását. 

11) A bevételekkel kapcsolatos tranzakciók tekintetében a hozzáadottérték-adón és  
a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló saját források számvevőszéki 
ellenőrzésének kiindulópontját az e források kiszámításának alapjául szolgáló 
makrogazdasági összesítő adatok jelentik. A nem újrafeldolgozott műanyag 
csomagolási hulladékokon alapuló saját forrás tekintetében megvizsgáltuk az 
előrejelzési adatok összeállításának folyamatát, mivel a tagállamok a folyó évre 
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vonatkozó statisztikai becsléseiket csak 2023-ban fogják rendelkezésre bocsátani. 
Megvizsgáljuk, hogy a Bizottság milyen kontrollrendszereket alkalmaz a tagállami 
hozzájárulások tekintetében azok beérkezéséig, illetve a konszolidált beszámolóba 
való bekerüléséig. A hagyományos saját források esetében a vámhatóságok 
számláit és a vámkötelezettségek mozgását vizsgáljuk, szintén addig a pontig, 
amíg az összegek beérkeznek a Bizottsághoz és megjelennek a könyvelésben. 

12) A kiadási oldalon: a kiadásokat azon a ponton vizsgáljuk meg, amikor az uniós 
források végső kedvezményezettjei elvégezték a tevékenységeket vagy kifizették a 
költségeket, és amikor a Bizottság elfogadta a kiadásokat („elfogadott kiadások”). 
Ez minden kifizetési kategória esetében így történik (az eszközök beszerzését 
szolgáló kifizetéseknél is). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tranzakciók 
általunk vizsgált sokasága időközi és végső kifizetésekből állt. Az előlegeket nem 
azok kifizetésekor vizsgáljuk, hanem miután: 

a) az uniós források végső kedvezményezettje (például egy gazdálkodó, egy 
kutatóintézet, egy közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat vagy 
szolgáltatást nyújtó vállalat) igazolta a források helyes felhasználását, és 

b) a Bizottság (vagy az uniós forrásokat kezelő más intézmény vagy szerv) az 
előlegfizetés záróelszámolásával elfogadta a források végső felhasználását. 

13) A korábbi, 2014–2020-as TPK-időszakban a „Kohézió” területére vonatkozó 
jogszabályok módosításai befolyásolták, hogy a Bizottság mit tekint elfogadott 
kiadásnak ezen a területen. 2017 óta a TPK e fejezete esetében olyan ellenőrzési 
sokaságot alkalmazunk, amely a 2014–2020-as időszakkal kapcsolatos, a Bizottság 
által éves alapon elfogadott elszámolásokban szereplő kiadásokból, illetve a 
2007–2013-as időszakkal kapcsolatos végső kifizetésekből áll (beleértve az 
elszámolt előfinanszírozást is). Olyan tranzakciókat teszteltünk tehát, amelyek 
esetében a tagállamok az általuk feltárt hibák alapján elvileg már az összes 
vonatkozó korrekciós intézkedést végrehajtották. A 2021-re vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozathoz való hozzájáruláson felül célunk még, hogy 
áttekintsük az ellenőrző hatóságok munkáját és véleményt mondjunk a Bizottság 
e területre irányuló legfontosabb szabályszerűségi mutatójának, a fennmaradó 
hibaaránynak a megbízhatóságáról. 

14) Ellenőrzési mintánkat úgy tervezzük meg, hogy ne az egyes tranzakciókra (például 
egyedi projektekre), hanem a kiadások egészére nézve adjon becsült hibaarányt. 
Pénzegységalapú mintavételi módszerrel választjuk ki az ellenőrizendő kérelmeket 
vagy kifizetéseket, illetve alacsonyabb szinten az egyes tranzakciókon belüli 
egyedi elemeket (például egy projekt számlái vagy egy gazdálkodó kérelmében 
szereplő parcellák). Az ezekre az elemekre vonatkozóan közölt hibaszintek nem 
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tekintendők a vonatkozó tranzakciókról tett megállapításoknak, hanem 
közvetlenül az uniós kiadások egészének átfogó hibaarányához járulnak hozzá. 

15) Egy adott évben nem minden tagállamban, kedvezményezett államban, illetve 
régióban vizsgálunk tranzakciókat. Egyes tagállamok, kedvezményezett államok, 
illetve régiók név szerinti említése nem jelenti azt, hogy a bemutatott példák 
másutt ne fordulnának elő. Az ebben a jelentésben bemutatott szemléltető 
példák alapján nem lehet következtetéseket levonni az érintett tagállamokra, 
kedvezményezett államokra, illetve régiókra nézve. 

16) Koncepciónknak nem célja a hibák teljes sokaságon belüli gyakoriságáról történő 
adatgyűjtés. Az egyes TPK-fejezetekben, a valamely főigazgatóság által irányított 
kiadásokban vagy az egy adott tagállam által végrehajtott folyósításokban feltárt 
hibák számára vonatkozóan bemutatott adatok tehát nem az uniós finanszírozású 
tranzakciók vagy az egyes tagállamok hibagyakoriságát mutatják. 

A tranzakciótesztek eredményeinek értékelése és bemutatása 

17) A hibák érinthetik az adott tranzakció összegének egészét vagy csak egy részét. 
Mérlegeljük, hogy az egyes hibák számszerűsíthetők-e vagy nem, azaz mérhető-e 
vagy sem, hogy a vizsgált összeg mekkora részét érinti a hiba. A hibaszint és a 
gyakoriság kiszámítása során figyelmen kívül hagyjuk az ellenőrzésünk előtt és 
attól függetlenül feltárt és korrigált hibákat, mivel azok feltárása és korrigálása 
arra utal, hogy a kontrollrendszerek eredményesen működnek. 

18) A közbeszerzési hibák számszerűsítésével kapcsolatos kritériumaink a Non-
compliance with the rules on public procurement – types of irregularities and basis 
for quantification (A közbeszerzési szabályok megsértése – a szabálytalanságok 
típusai és a számszerűsítés alapjai) című dokumentumban44 találhatók. 

19) Számszerűsítési eljárásunk különbözhet attól, amelyet a Bizottság vagy a 
tagállamok használnak a közbeszerzési szabályok helytelen alkalmazásának 
szankcionálásáról hozott döntéseikhez. Csak a közbeszerzési szabályok súlyos 
megsértésével járó hibákat számszerűsítjük. Csak azokat a jogsértéseket 
számszerűsítjük 100%-os közbeszerzési hibaként, amelyek megakadályozták, hogy 
a legjobb ajánlat nyerhesse meg a pályázatot, ami azt eredményezi, hogy az adott 
szerződés szerinti kiadások nem támogathatók. Nem alkalmazunk 
átalányértékeket a közbeszerzési szabályok megsértésének különböző típusaira, 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 
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ahogyan azt a Bizottság teszi45. A közbeszerzési hibák számszerűsítését a vizsgált 
tranzakciók nem támogatható kiadásainak összegére alapozzuk. 

Becsült hibaszint 

20) A TPK legtöbb fejezetére, illetve az uniós költségvetés egészére nézve bemutatjuk 
a – százalékos formában kifejezett – ún. „becsült hibaszintet” (ELE), amely csak a 
számszerűsíthető hibákat veszi figyelembe. Hibának minősül például a vonatkozó 
szabályok és rendeletek, illetve a szerződéses és támogatási feltételek 
számszerűsíthető megsértése. Megbecsüljük az alsó hibahatárt (LEL) és a felső 
hibahatárt (UEL) is. 

21) Ellenőri véleményünk kialakítása során 2,0%-os lényegességi küszöbbel 
számolunk, és figyelembe vesszük a hibák jellegét, összegét és összefüggéseit, 
valamint a rendelkezésre álló egyéb információkat is. 

22) Megbízhatósági nyilatkozatunkat ma már nem csupán az általunk becsült 
általános hibaszintre alapozzuk. 2016 óta minden évben azonosítjuk az uniós 
költségvetés alacsony kockázatú területeit, ahol várakozásunk szerint az 
elfogadott kiadásokat nem jellemzi lényeges hibaszint, illetve a magas kockázatú 
területeket, ahol feltételezésünk szerint a hibaszint meghaladja a lényegességi 
szintet. Ebből a célból az eredendő és kontrollkockázatok mellett figyelembe 
vesszük az irányítási és kontrollrendszerekről készített értékelésünket és a korábbi 
ellenőrzési eredményeket is. Korábbi ellenőrzési tapasztalataink alapján például a 
TPK 3. fejezete alá tartozó egyes jogosultságalapú vidékfejlesztési kiadásokat és a 
TPK 7. fejezete alá tartozó egyéb igazgatási kiadásokat (pl. nem bérjellegű 
kiadások) magas kockázatúnak tekintünk. Ezen osztályozásnak köszönhetően a 
lehető leghatékonyabban tudjuk meghatározni, hogy a feltárt lényeges hibák 
általános érvényűek-e (lásd: (27) bekezdés). 

A rendszerek vizsgálata és az eredmények bemutatása 

23) A Bizottság, más uniós intézmények és szervek, a tagállami hatóságok, valamint a 
kedvezményezett országok, illetve régiók kontrollrendszereket alakítanak ki a 
költségvetési kockázatok kezelésére és a tranzakciók szabályszerűségének 
ellenőrzésére, illetve biztosítására. Érdemes megvizsgálni ezeket a rendszereket, 

                                                      
45 A közbeszerzési szabálytalanságok esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciókról szóló, az 

Unió által finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése 
esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatások 
meghatározásáról szóló, 2019. május 14-i bizottsági határozat mellékleteként közzétett 
2019. évi bizottsági iránymutatás. 
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és feltárni az esetleg javításra szoruló területeket. E munka eredményeit 
kockázatértékelésünkben is hasznosíthatjuk. 

24) A TPK egyes fejezeteihez, a bevételeket is beleértve, számos egyedi rendszer 
kapcsolódik. A rendszerekkel kapcsolatos eredményeink bemutatását a javításra 
irányuló ajánlásokkal egészítjük ki. 

Véleményalkotás a megbízhatósági nyilatkozat keretében 

25) Véleményünket az Európai Unió konszolidált beszámolójának alapjául szolgáló 
tranzakciók szabályszerűségére vonatkozó elegendő, releváns és megbízható 
ellenőrzési bizonyítékra alapozzuk. A számvevők e bizonyítékok beszerzéséhez 
tranzakcióteszteket végeznek és megvizsgálják az irányítási és 
kontrollrendszereket, amelyekről a 3–9. fejezetben számolnak be. E munkánk 
alapján képesek vagyunk megalapozott véleményt kialakítani arról, hogy a 
sokaságon belüli hibák meghaladják-e a lényegességi küszöböt vagy az alatt 
maradnak. 

26) Amennyiben lényeges hibaszintet állapítunk meg és meghatározzuk annak az 
ellenőri véleményre gyakorolt hatását, el kell döntenünk, hogy a hibák – illetve az 
ellenőrzési bizonyítékok hiánya – általános érvényűek-e. Ennek során az ISA 705 
(felülvizsgált) nemzetközi ellenőrzési standard46 iránymutatásait követjük (oly 
módon, hogy – megbízatásunkkal összhangban – azok alkalmazási körét a 
jogszerűséggel és szabályszerűséggel kapcsolatos kérdésekre is kiterjesztjük). 
Lényeges és általános érvényű hibák esetén elutasító véleményt adunk. 

27) Egy hiba vagy ellenőrzési bizonyíték hiánya akkor általános érvényű, ha az az 
ellenőr megítélése szerint nem korlátozódik a pénzügyi kimutatások egyes 
konkrét elemeire, számláira vagy tételeire (vagyis ha a vizsgált számlák vagy 
tranzakciók között több helyen is előfordul), illetve korlátozott előfordulás 
esetében akkor, ha a pénzügyi kimutatásokat jelentős arányban érinti vagy 
érintheti, vagy olyan közlésekhez kapcsolódik, amelyek alapvetően befolyásolják a 
pénzügyi kimutatások felhasználók általi értelmezését. 

3. RÉSZ. A csalással kapcsolatos ellenőrzési eljárások 

28) Azonosítjuk és értékeljük annak kockázatát, hogy – akár csalás, akár tévedés 
okozta – lényeges hiba fordulhat elő a konszolidált beszámolóban, illetve az Unió 

                                                      
46 International Standard on Auditing (ISA) 705 (revised), Modifications to the Opinion in the 

Independent Auditor’s Report. 
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jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés az alapul szolgáló 
tranzakciókban. 

29) Az említett kockázatokra reagáló ellenőrzési eljárásokat tervezünk és végzünk el, 
továbbá olyan ellenőrzési bizonyítékokat szerzünk, amelyek elégséges és 
megfelelő alapot nyújtanak véleményünk kialakításához. Egy csalásból eredő 
lényeges hiba vagy lényeges meg nem felelés kiszűrése nehezebb, mint a hibából 
eredő lényeges hiba vagy lényeges meg nem felelés feltárása, mivel a csalás 
magában foglalhatja az összejátszást, a hamisítást, a szándékos mulasztást, a 
hamis nyilatkozattételt, illetve a belső kontroll felülbírálását, ami miatt az ilyen 
esetek fel nem tárásának a kockázata is nagyobb. 

30) Ha okunk van gyanítani, hogy csalás történt, ezt jelentjük az Unió csalás elleni 
hivatalának, az OLAF-nak. Az esetleges kapcsolódó igazgatási vizsgálatok 
lefolytatása az OLAF feladata. Emellett 2021 óta minden olyan esetet jelentünk az 
Európai Ügyészségnek (EPPO), amely az ellenőrzési munkánk során, illetve a 
számunkra továbbított információk alapján az Ügyészség hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény gyanúját veti fel. Ezt követően az Európai Ügyészség lépéseket 
tesz az ilyen esetek nyomon követése érdekében és dönt az esetleges nyomozás 
indításáról. Évente több esetről teszünk jelentést az OLAF-nak és az EPPO-nak. 

4. RÉSZ. A beszámoló megbízhatóságára, illetve a tranzakciók szabályszerűségére 
vonatkozó ellenőri vélemények közötti összefüggés 

31) A Számvevőszék: 

a) ellenőri véleményt adott ki az Európai Unió konszolidált beszámolójáról a 
lezárult pénzügyi évre nézve; 

b) ellenőri véleményeket adott ki az e beszámoló alapjául szolgáló bevételek és 
kiadások szabályszerűségéről. 

32) Ellenőrzéseinket az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, 
valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott 
nemzetközi standardjai szerint végezzük, és véleményeinket ezeknek megfelelően 
alakítjuk ki. 

33) Amikor az ellenőrök a beszámoló megbízhatóságáról és a mögöttes tranzakciók 
szabályszerűségéről egyaránt kiadnak ellenőri véleményt, a standardok 
értelmében a tranzakciók szabályszerűségére vonatkozó minősített vélemény 
önmagában még nem eredményez a beszámoló megbízhatóságára nézve is 
minősített véleményt. 
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Bevezetés 
2.1. Ez a fejezet a 2021. évi munkánk során feltárt fő költségvetési és 
pénzgazdálkodási kérdéseket mutatja be; ez az év volt az új, 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (TPK)1 első éve. Elemzésünk a 
NextGenerationEU (NGEU) eszközből származó kiegészítő finanszírozást2 is érinti, 
amely eszköz célja a Covid19-világjárványt követő helyreállítás támogatása. 
E fejezetben beszámolunk azokról a költségvetési és pénzügyi kockázatokról és 
kihívásokról is, amelyekkel az Unió az elkövetkező években szembesülhet. E fejezet az 
uniós költségvetés végrehajtására irányuló ellenőrzéseinken, valamint a Bizottság és 
más érdekelt felek által közzétett dokumentumokon alapul. Figyelembe veszi továbbá 
az éves jelentésünkkel, különjelentéseinkkel, áttekintéseinkkel és véleményeinkkel 
kapcsolatban végzett munkánkat is. 

  

                                                      
1 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről. 

2 A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására 
szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról. 
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Költségvetési és pénzgazdálkodás 
2021-ben 

A költségvetés-felhasználási arány a kötelezettségvállalások 
esetében alacsony, a kifizetések esetében viszont magas volt 

2.2. Ebben a szakaszban megvizsgáljuk, hogyan használták fel az uniós költségvetést 
2021-ben. Elemzésünkből kizártuk az átvitelekből és a címzett bevételekből 
finanszírozott kiadásokat, mert azok nem képezik az elfogadott költségvetés részét, és 
más szabályok vonatkoznak rájuk. Elemzésünk kiterjed az NGEU eszközből származó 
kiegészítő összegekre is. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre (RRF) vonatkozó 
vizsgálatunk a vissza nem térítendő támogatás alapú komponensre korlátozódik, és 
nem terjed ki az uniós költségvetéstől elkülönülő hitelalapú komponensre. 

2.3. Az Unió 2021. évi elfogadott költségvetése több kifizetési előirányzatot 
tartalmazott, mint kötelezettségvállalási előirányzatot. Az elmúlt 40 évben ez volt az 
első alkalom, hogy ilyen történt. Korábban3 szorgalmaztuk a kifizetési és a 
kötelezettségvállalási előirányzatok közötti rendezett egyensúly fenntartását, valamint 
elegendő kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátását. 

A rendeletek késői elfogadása miatt kismértékű volt a 
kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása 

2.4. A költségvetési hatóság egy 164,3 milliárd euró összegű kezdeti költségvetést 
hagyott jóvá a kötelezettségvállalási előirányzatokra, majd később hat költségvetés-
módosítást fogadott el, amelyek közül négy módosította a kötelezettségvállalási 
előirányzatok összegét. A kötelezettségvállalási előirányzatok végleges költségvetése 
166,8 milliárd euró volt, ami meghaladja a TPK 163,5 milliárd eurós felső határát (lásd: 
2.1. ábra). Ezt speciális eszközök – többek között a Rugalmassági Eszköz és a 
szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék – alkalmazása tette lehetővé, amelyek 
felhasználásával az Unió rugalmasan reagálhat az esetleges előre nem látható 
körülményekre. 

                                                      
3 Lásd: 2016. évi éves jelentésünk 2.48. bekezdése, 2018. évi éves jelentésünk 

2.48. bekezdése és 2019. évi éves jelentésünk 2.52. bekezdése. 
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2.5. 2021-ben összesen 113,4 milliárd eurót vettek kötelezettségvállalásba: ez a 
rendelkezésre álló teljes összegnek csak a 68%-a. Ez az arány rendkívül alacsony, még  
a 2014-ben, az előző TPK első évében megfigyelt arányt (77%) sem közelíti meg. 

2.6. A 2021–2027-es TPK alapjául szolgáló jogalkotási csomag egyrészt a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendeletből4 áll, amelyre a Bizottság eredetileg 2018 
májusában tett javaslatot, de csak 2020 decemberében fogadott el, másrészt egy sor 
ágazati rendeletből, amelyek mindegyikét a TPK kezdete után hagyták jóvá.  
A mezőgazdasági alapok5 tekintetében 2021–2022-re átmeneti időszakot fogadtak el. 
Az ágazati jogszabályok elfogadása jóval nagyobb késedelmet szenvedett, mint 
a 2014–2020-as TPK kezdetén. A késedelmek leginkább a Covid19-járványra voltak 
visszavezethetők, valamint arra, hogy a Bizottság 2020 májusában adta ki a TPK-ra 
vonatkozó második javaslatát. 

2.7. 2020. évi éves jelentésünkben6 hangsúlyoztuk annak kockázatát, hogy a  
2021–2027-es többéves pénzügyi keretben a megosztott irányítású alapok 
végrehajtása késedelmet szenvedhet a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
késedelmes elfogadása miatt7. Rávilágítottunk annak kockázatára is, hogy a Bizottság 
és a tagállamok adminisztratív erőforrásaira nyomás nehezedik, egyrészt mivel fel kell 
gyorsítani a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben az európai strukturális és 
beruházási alapokból (esb-alapok) származó források felhasználását, másrészt mert 
további finanszírozás áll rendelkezésre (NGEU). 

                                                      
4 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete. 

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2220 rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 
2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról. 

6 Lásd: 2020. évi éves jelentésünk 2.23–2.31. bekezdése. 

7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet 
Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra,  
a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására 
szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról. 
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2.8. 2021-ben az ágazati rendeletek késedelmes elfogadása lelassította az új 
programok elindítását, különösen a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá 
tartozó nyolc megosztott irányítású alap8 esetében. E nyolc megosztott irányítású alap 
esetében a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatoknak csak 2%-át 
használták fel. A kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása a három legnagyobb 
alap (az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális 
Alap) esetében kevesebb mint 1% volt. Ezek a kiadások olyan tételekhez kapcsolódtak, 
mint például a technikai segítségnyújtás. Ebből következően a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelet rendelkezései9 szerint a megosztott irányítás alá tartozó alapok 
rendelkezésre álló, összesen 50,1 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási 
előirányzataiból csaknem 49 milliárd eurót egyenlő arányban kell átcsoportosítani 
2021-ről a 2022–2025-ös pénzügyi évekre (25–25%). Az ehhez kapcsolódó, a 
tagállamoknak folyósítandó kifizetésekre ezért az eredetileg tervezettnél később kerül 
sor. 

Szinte az összes kifizetési előirányzat felhasználásra került 

2.9. A kifizetési előirányzatok tekintetében a költségvetési hatóság eredetileg egy 
166,1 milliárd euró összegű költségvetést hagyott jóvá, amely majdnem egyezik 
a TPK-ról szóló rendeletben 2021-re meghatározott felső határral. Két költségvetés-
módosítás 2,0 milliárd euróval növelte a rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokat, 
így a végleges költségvetés 168,0 milliárd euróra nőtt10. A kötelezettségvállalási 
előirányzatokhoz hasonlóan a TPK felső határának túllépését speciális eszközök 
alkalmazásával tették lehetővé. Az uniós költségvetésben rendelkezésre álló kifizetési 
előirányzatokat szinte maradéktalanul felhasználták. A kifizetések elérték a 
163,6 milliárd eurót, azaz az összes rendelkezésre álló előirányzat 97%-át. Lásd: 
2.1. ábra. A 2021-ben teljesített kifizetések teljes értékének 46%-át a 2014–2020-as 
esb-alapok igényeinek fedezésére használták fel. 

                                                      
8 A CPR hatálya alá tartozó nyolc megosztott irányítású alap az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, a Kohéziós Alap, az Igazságos Átmenet Alap, az Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, a 
Belső Biztonsági Alap és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló 
eszköz. 

9 Az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet 7. cikke. 

10 Az esetleges eltérés a kerekítésre vezethető vissza. 
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2.1. ábra. A költségvetés végrehajtása 2021-ben 

 
Megjegyzés: Az összegeket kerekítettük. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a következőkből származó adatok alapján: az Unió 2021. évi konszolidált 
éves beszámolója, a Bizottság számviteli rendszeréből származó, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
jelentések és magyarázó megjegyzések. 

2.10. Figyelembe véve a címzett bevételekből – főként a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza nem térítendő támogatásokból – származó 
62,6 milliárd euró összegű további kifizetést és a 2020-ról átvitt 1,8 milliárd eurót, 
2021-ben a kifizetések összesen 228,0 milliárd eurót tettek ki. 

2.11. 2021-ben a kifizetések bőven a kifizetések felső határán belül voltak. Az új 
megosztott irányítású alapokból nem volt kifizetési igény, és elegendő kifizetési 
előirányzat állt rendelkezésre a 2014–2020-as esb-alapok fennmaradó magas kifizetési 
igényeinek kielégítésére. A Bizottság hosszú távú előrejelzése11 szerint a TPK elvileg 
elegendő kifizetési előirányzattal fog rendelkezni az elkövetkező évek kifizetési 
igényeinek fedezésére. 

                                                      
11 A Bizottság jelentése az uniós költségvetés jövőbeli pénzbeáramlásainak és -kiáramlásainak 

a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú előrejelzéséről, COM(2021) 343 
final. 
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Nőtt a 2014–2020-as esb-alapokból származó források felhasználása 

2.12. A 2.6–2.8. bekezdésben leírtak szerint a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó megosztott 
irányítású alapok végrehajtása nem a terveknek megfelelően kezdődött meg. 2021-ben 
szinte egyáltalán nem került sor kifizetésre. 

2.13. 2021-ben a tagállamok folytatták a 2014–2020-as TPK időszakából származó 
esb-alapok forrásainak felhasználását. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) emellett 2021-re és 2022-re további előirányzatokat kapott a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keretből (28,1 milliárd euró). 

2.14. 2021 végén az esb-alapok 2014–2020-as operatív programjainak teljes 
halmozott kifizetései az összesen 492 milliárd euróból 331,1 milliárd eurót tettek ki 
(67%). A fennmaradó 160,9 milliárd eurót a programok lezárásáig, 2025 végéig  
(az EMVA esetében 2027-ig) kell kifizetni és az ebből fennmaradó részt visszavonni.  
Ez az összeg teszi ki az uniós költségvetés 2021 végén fennálló kötelezettségvállalásai 
251,7 milliárd eurós összegének fő részét (lásd: 2.26. bekezdés). 2021-ben az éves 
felhasználási arány nagyobb volt, mint a korábbi években. A kifizetések a 2020. évi 
72 milliárd euróról 2021-ben 75,1 milliárd euróra nőttek (nem számítva az NGEU-t). 
A 2.2. ábra az egyes esb-alapok összesített felhasználási arányait mutatja be, az NGEU-
források nélkül. 
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2.2. ábra. Az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak 
felhasználása (az NGEU-források nélkül), 2014–2020 

 
Betűszavak: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD). 

(*) A piros vonal a felhasználási arányt jelöli, a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretből nyújtott 
kiegészítő 2021. és 2022. évi, 28,1 milliárd eurós előirányzatok nélkül. 
(**) Az IFK tartalmazza az azonos összegű ESZA-támogatási komponenst is. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentumból származó adatok alapján: Commission ESIF 
2014–2020 EU payments (daily update). 

2.15. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alaptól (ETHA) eltekintve a felhasználási 
arányok az esb-alapok esetében nem térnek el egymástól 10 százalékpontnál többel. 
Ez érvényes az EMVA-ra is, amelynek felhasználási aránya 62% helyett 79%-os lett 
volna, ha a 2.13. bekezdésben leírt kiegészítő forrásallokációt nem vették volna 
figyelembe. 

2.16. A 2.3. ábra tanúsága szerint az esb-alapokból származó források tagállamok 
általi kumulált felhasználása jelentős eltéréseket mutat. Írország, Finnország, Ciprus és 
Észtország (a felhasználás csökkenő sorrendjében) a számukra elkülönített összegek 
több mint 75%-át megkapta (az NGEU-t nem számítva). Ezzel szemben Horvátország, 
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Szlovákia, Málta, Dánia és Románia (a felhasználási arány növekvő sorrendjében) a 
lekötött összegek kevesebb mint 60%-át kapta meg. Figyelembe véve a programzárás 
közeledő időpontját, az összes forrás felhasználására – és így a kötelezettségvállalások 
visszavonásának elkerülésére – irányuló nyomás egyes tagállamok esetében különösen 
jelentős. 

2.3. ábra. Az esb-alapok felhasználási szintjei (az NGEU-források nélkül), 
2014–2020 

Megjegyzés: A számadatok magukban foglalják az EMVA számára elkülönített kiegészítő forrásokat is. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentumból származó adatok alapján: Commission ESIF 
2014–2020 EU payments (daily update). 
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Nőtt a költségvetési átcsoportosítások összege 

2.17. A költségvetési rendelet12 meghatározza a költségvetési átcsoportosításokra 
vonatkozó szabályokat, az átcsoportosítások uniós költségvetési struktúrában elfoglalt 
pozíciója függvényében. Egyes előirányzatok költségvetési sorok közötti 
átcsoportosításához a költségvetési hatóság határozata szükséges. Más 
átcsoportosításokat az érintett uniós intézmény önállóan hajthat végre. 

2.18. A 2021–2027-es TPK új költségvetési struktúrával rendelkezik, aminek 
eredményeként a költségvetésben jobban feltérképezték a programokat. A TPK 
fejezetei jelenleg külön szakpolitikai klaszterekből állnak, és minden egyes program egy 
adott szakpolitikai klaszterhez tartozik. Ez az új költségvetési struktúra lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy egy programon belül a költségvetési hatóság előzetes döntése 
nélkül is átcsoportosíthasson előirányzatokat, és ez akkor is lehetséges, ha a program 
egyes részeit különböző főigazgatóságok irányítják. Az Európai Parlament 
aggodalmának adott hangot annak biztosításával kapcsolatban, hogy a költségvetési 
hatóság megfelelően ellenőrizhesse az új struktúrában a programokon belüli 
átcsoportosításokat13. 

2.19. Összehasonlítottuk a Bizottság által 2020-ban és 2021-ben végrehajtott 
átcsoportosítások értékét, és megállapítottuk, hogy az átcsoportosítások összege nőtt, 
különösen a kifizetési előirányzatok esetében. Lásd: 2.4. ábra. Arra is felfigyeltünk, 
hogy a költségvetési hatóság határozatát igénylő átcsoportosítások szintén nőttek. 

                                                      
12 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 

2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30–32. cikke. 

13 2021/2162(INI), 41. pont. 
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2.4. ábra. A Bizottság által 2020-ban és 2021-ben végrehajtott 
költségvetési átcsoportosítások összegének összehasonlítása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a költségvetési hatóság átcsoportosításokra vonatkozó határozatai, 
valamint a Bizottságtól kapott adatok alapján. 

Az NGEU végrehajtása 2021-ben kezdődött meg 

Az NGEU-finanszírozású programok kötelezettségvállalásai 
végrehajtásának mértékében jelentős különbségek mutatkoztak 

2.20. Az ideiglenes NGEU eszköz végrehajtása 2021 júniusában, a kapcsolódó 
hitelfelvételt engedélyező új sajátforrás-határozat14 hatálybalépésével kezdődött meg. 
Az NGEU keretében a Bizottság 2023. december 31-ig köthet le forrásokat, és 2026. 
december 31-ig teljesíthet kifizetéseket. 

                                                      
14 Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 határozat. 
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2.21. Az NGEU a következőket foglalja magában: 

— a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz vissza nem térítendő támogatáson 
alapuló komponense: legfeljebb 338,0 milliárd euró összegű vissza nem térítendő 
támogatás a tagállamoknak; 

— kiegészítő finanszírozás az uniós programok számára, 83,1 milliárd euró 
összegben; 

— a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hitelalapú komponense: a tagállamok 
számára nyújtott visszafizetendő támogatás, amely nem képezi elemzésünk 
részét. 

2.22. 2021 végére az NGEU-alapok kötelezettségvállalásai elérték a 143,5 milliárd 
eurót. Az előfinanszírozás és a kifizetések összege meghaladta az 53,6 milliárd eurót. 
További információkért lásd: 2.5. ábra és 2.1. melléklet. 
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2.5. ábra. Az NGEU végrehajtása 

 
(*) A kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásból (REACT-EU) nyújtott 
finanszírozás. 
(**) Az Európai Szociális Alapnak és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapnak nyújtott REACT-EU finanszírozás (lásd: 2.13. bekezdés). 

Megjegyzés: Az összegeket kerekítettük. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a következőkből származó adatok alapján: az Unió 2021. évi konszolidált 
éves beszámolója és a Bizottság számviteli rendszeréből származó, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
jelentések. 
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2.23. A különböző programok keretében az NGEU-források lekötésének sebessége 
igencsak eltért. Az ERFA, az Európai Szociális Alap (ESZA) és a FEAD például  
a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben már meglévő programjaira nagy összegű 
NGEU-forrást kötött le, míg a Méltányos Átállást Támogató Alap15 és az uniós polgári 
védelmi mechanizmus (rescEU)16 esetében a kötelezettségvállalások felhasználása 
kismértékű volt. A Bizottság szerint a Méltányos Átállást Támogató Alap lassú indulását 
a vonatkozó rendelet késedelmes elfogadása okozta. A rescEU esetében a 
késedelmeket főként az magyarázta, hogy tisztázni kellett az eszköz hatókörét. Az 
újonnan létrehozott Európai Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási 
Hatóság (HERA)17 bevonásához szükséges idő szintén hozzájárult a késedelmekhez. 

Számos tagállam részesült előfinanszírozásban a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokból, Spanyolország pedig bizonyos részcélok eléréséért 
kifizetésben részesült 

2.24. Ahhoz, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatásban 
részesüljenek, a tagállamoknak be kellett nyújtaniuk a Bizottsághoz nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveiket. A Bizottság értékeli, majd a Tanács 
jóváhagyja a terveket. 2021 végéig a Tanács 22 nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervet hagyott jóvá, és ugyaneddig 20 tagállam együttesen 
36,4 milliárd euró összegű előfinanszírozásban részesült (az összes odaítélt támogatás 
legfeljebb 13%-a). 

2.25. A fennmaradó összegek kifizetésére a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett tanácsi végrehajtási 
határozatban meghatározott részcélok és célok teljesítése alapján kerül sor18.  
2021-ben összesen egy tagállam, Spanyolország részesült ilyen kifizetésben 
(10,0 milliárd euró összegben). A 2.6. ábra a jóváhagyott nemzeti helyreállítási és 

                                                      
15 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete az Igazságos Átmenet Alap 

létrehozásáról. 

16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozata az uniós polgári védelmi 
mechanizmusról. 

17 A Bizottság közleménye – Az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási 
Hatóság (HERA) bevezetése – a következő lépés az európai egészségügyi unió megvalósítása 
felé, COM(2021) 576 final. 

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról. 
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rezilienciaépítési tervvel rendelkező tagállamok 2021. évi kifizetéseit és fennmaradó 
RRF-allokációit mutatja be. 

2.6. ábra. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott vissza 
nem térítendő támogatások tagállamonként: a 2021. évi kifizetések és  
a fennmaradó allokációk* 

 
(*) Csak azok a tagállamok, amelyek nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveit 2021. 
december 31-éig jóváhagyták. 

Megjegyzés: A Luxemburgnak és Máltának folyósított kifizetéseket az összegek alacsony mivolta miatt 
nem tüntették fel. Írország nem kérelmezett előfinanszírozást, Finnország pedig csak 2022 januárjában 
részesült előfinanszírozásban. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblából származó adatok 
alapján. 
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Az uniós költségvetésből és az NGEU-ból származó fennálló 
kötelezettségvállalások 341,6 milliárd eurós rekordösszeget 
értek el 

2.26. 2021 végén a fennálló kötelezettségvállalások összesen 341,6 milliárd eurót 
tettek ki; ebből 251,7 milliárd euró az uniós költségvetéshez, 89,9 milliárd euró az 
NGEU-hoz kapcsolódott. Az uniós költségvetés fennálló kötelezettségvállalásai 
jelentősen csökkentek. Előzőleg, 2020 végén ezek összege minden korábbinál 
magasabb volt, 303,2 milliárd euró, ami főként arra volt visszavezethető, hogy a  
2021–2027-es TPK megosztott irányítású alapjai esetében későn kezdték meg a 
végrehajtást (lásd: 2.6–2.8. bekezdés). 

2.27. A 2.7. ábra a 2021 végi összes fennálló kötelezettségvállalást mutatja 
(egyrészt az uniós költségvetésben, másrészt az NGEU-ban), a keletkezés éve szerinti 
bontásban. 

2.7. ábra. Fennálló kötelezettségvállalások 2021 végén, a keletkezés éve 
szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a következőkből származó adatok alapján: az Unió 2021. évi konszolidált 
éves beszámolója és a Bizottság számviteli rendszeréből származó, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
jelentések. 
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2.28. A 2.8. ábra tanúsága szerint a közös agrárpolitika (KAP) (a költségvetés 
3. fejezete) és a kohéziós politika (a költségvetés 2a. fejezete) együttesen az uniós 
költségvetésben a 2021 végén fennálló kötelezettségvállalások 64%-át teszik ki. 
A Bizottság szerint19 az NGEU-finanszírozás további rendelkezésre állása mind a KAP, 
mind a kohéziós politika végrehajtását érintheti, de a vonatkozó jogszabályok 
elfogadásának – főként a Covid19-világjárvány miatti – elhúzódására visszavezethető 
késedelmek szintén befolyásolhatják a végrehajtást. 

2.8. ábra. Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésben és 
az NGEU-ban 2021 végén, a TPK fejezetei szerint 

 
Megjegyzés: 
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz fennálló kötelezettségvállalásait a 2b. fejezet tartalmazza. 
A 7. fejezet a fennálló kötelezettségvállalások alacsony összege miatt nem szerepel. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Unió 2021. évi konszolidált éves beszámolójából származó adatok 
alapján. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, 5. és 6. o. 
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2.29. Tavaly megjegyeztük20, hogy az uniós költségvetés fennálló 
kötelezettségvállalásainak nagymértékű növekedését 2014 és 2020 között az okozta, 
hogy a kötelezettségvállalások minden évben jelentősen meghaladták a kifizetéseket. 
Ez ebben az időszakban további 105,9 milliárd euró összegű fennálló 
kötelezettségvállalást eredményezett, amelyet 25,1 milliárd euró összegű 
kötelezettségvállalás visszavonásával ellensúlyoztak, így a növekedés nettó 
80,8 milliárd euró volt (222,4 milliárd euróról 303,2 milliárd euróra). Érdemes 
megjegyezni, hogy a 2014–2020-as időszakban a visszavont kötelezettségvállalások 
teljes összege az ugyanezen időszakra lekötött teljes összegnek (1081,7 milliárd euró) 
csak kis hányadát (2,3%) tette ki. 

2.30. A Bizottság legfrissebb (2021. évi) rendelkezésre álló becslései alapján arra 
számítunk, hogy 2023-ban az uniós költségvetés és az NGEU fennálló 
kötelezettségvállalásai együttesen 460 milliárd euróra emelkednek (lásd: 2.9. ábra), 
ezt követően pedig várhatóan ismét csökkenni fognak. Az NGEU kifizetéseit 2026 
végéig kell teljesíteni, ezt követően az NGEU-ból további fennálló 
kötelezettségvállalások nem maradhatnak fenn. Oroszország Ukrajna ellen 2022. 
február 24. óta folytatott agresszív háborúja bizonytalanságokat eredményezett, 
ezeket e becslések nem veszik figyelembe (lásd: 2.52. bekezdés). 

                                                      
20 Lásd: 2020. évi éves jelentésünk 2.10. bekezdése. 
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2.9. ábra. A fennálló kötelezettségvállalások, a kötelezettségvállalások és 
a kifizetések alakulása 2014 és 2021 között, valamint a 2022–2027-es 
időszakra vonatkozó előrejelzések 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Unió 2014 és 2021 közötti évekre vonatkozó konszolidált éves 
beszámolóiból származó adatok alapján. A 2027-ig tartó időszakra vonatkozó előrejelzések tekintetében: 
„A Bizottság jelentése az uniós költségvetés jövőbeli pénzbeáramlásainak és -kiáramlásainak a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú előrejelzéséről”, COM(2021) 343 final és a Számvevőszék 
előrejelzései. 

2.31. A Bizottság előrejelzése szerint az uniós költségvetésben a fennálló 
kötelezettségvállalások összege 2027-ben eléri a 317 milliárd eurót, ami 14 milliárd 
euróval több, mint a 2020 végi 303,2 milliárd euró. Ez a kismértékű növekedés főként  
a 2021–2027-es TPK kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatai közötti kisebb 
eltérésnek tudható be. Több alkalommal is rámutattunk arra21, hogy a fennálló 
kötelezettségvállalások csökkenthetők, ha a költségvetésben szereplő kifizetési 
előirányzatok meghaladják a kötelezettségvállalási előirányzatokat, és azokat fel is 

                                                      
21 Lásd: 2018. évi éves jelentésünk 2.18–2.21. bekezdése, 2017. évi éves jelentésünk  

2.46–2.49. bekezdése és 2016. évi éves jelentésünk 2.32–2.39. bekezdése.  
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használják. Véleményünk szerint ez összhangban lenne a sajátforrás-határozatban 
rögzített azon követelménnyel, hogy fenn kell tartani a kötelezettségvállalási 
előirányzatok és a kifizetési előirányzatok közötti megfelelő arányt22. 

2.32. Az Európai Parlament rámutatott, hogy a fennálló kötelezettségvállalások 
összege két teljes év kifizetési előirányzatának felel meg. A Parlament szerint ez 
kockázatot jelent az uniós költségvetés jövőbeli zökkenőmentes működésére nézve, 
mivel komoly nyomás alá helyezi és potenciálisan veszélybe sodorja a likviditást23. 
Ezért felkérte a Bizottságot, hogy elsőbbségi feladatként készítsen részletes cselekvési 
tervet a fennálló kötelezettségvállalások csökkentésére, és azt nyújtsa be a 
mentesítésért felelős hatóságnak. 

A megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjei számára teljesített kifizetések üteme  
2020-ban végül felgyorsult 

2.33. A megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközök (FISM) hitelek, 
garanciák és tőkebefektetések formájában nyújtanak pénzügyi támogatást a végső 
kedvezményezetteknek az uniós költségvetésből. A megosztott irányítású pénzügyi 
eszközök kötelezettségvállalásainak összege a 2007–2013-as időszakban 17,0 milliárd 
euró24, a 2014–2020-as időszakban pedig 21,6 milliárd euró25 volt. 

2.34. A megosztott irányítású pénzügyi eszközök végrehajtásáról szóló bizottsági 
jelentés tanúsága szerint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben az uniós 
költségvetésből a megosztott irányítású pénzügyi eszközök számára ténylegesen 
kifizetett összeg 2020 végén 14,2 milliárd euró volt. A végső kedvezményezettek 
számára teljesített kifizetések összege 2014 és 2019 között alacsony volt, majd 2020-
ban gyors ütemben nőtt és 2020 végére 10,3 milliárd euróra emelkedett, azonban még 
mindig csak az eszközökre lekötött teljes összeg 47%-át teszi ki (lásd: 2.10. ábra). 

                                                      
22 Az  (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi rendelet 3.3. cikke. 

23 A 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló jelentés (2021/2106(DEC)), 2022. 
április 11, 9.12. bekezdés. 

24 A Bizottság jelentése: Financial engineering instruments, situation as at 31 March 2017, 
2. táblázat, 26. o. 

25 A Bizottság jelentése: Financial instruments under the European Structural and Investment 
Funds, situation as at 31 December 2020, 8. o. 
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2.10. ábra. A megosztott irányítás alá tartozó pénzügyi eszközökre 
vonatkozó kötelezettségvállalások és kifizetések, 2014–2020 

 
Megjegyzés: A 2015-re megadott információk a 2014. és a 2015. év összesített adataira vonatkoznak. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Financial instruments under the European Structural and Investment 
Funds: Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial 
instruments for the programming period 2014–2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 
1303/2013 of the European Parliament and of the Council c. bizottsági jelentésből (2015–2020) 
származó adatok alapján. 

2.35. A megosztott irányítású pénzügyi eszközökre vonatkozó bizottsági adatok 
elemzése során jelentős különbségeket állapítottunk meg a végrehajtás terén a 
tagállamok között26. 2020 végéig két tagállam (Finnország és Ausztria) a lekötött 
összegek több mint 70%-át kifizette a végső kedvezményezetteknek, öt másik 
tagállamban (Szlovénia, Észtország, Portugália, Bulgária és Ciprus) azonban a végső 
kedvezményezetteknek teljesített kifizetések szintje 30% alatt maradt  
(lásd: 2.11. ábra). 

                                                      
26 A végrehajtásra és az irányítási költségekre vonatkozó elemzéseink csak az ERFA és a 

Kohéziós Alap keretében működő megosztott irányítású pénzügyi eszközökre terjednek ki, 
amelyek együttesen a kötelezettségvállalásba vett összegek 95%-át teszik ki. 
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2.11. ábra. Az uniós költségvetésből a megosztott irányítású pénzügyi 
eszközök számára lekötött teljes összegből a végső 
kedvezményezetteknek teljesített kifizetések százalékos aránya  
2020 végén 

 
Megjegyzés: Dánia, Írország és Luxemburg nem alkalmaz megosztott irányítású pénzügyi eszközöket. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott adatok alapján. 

2.36. Megvizsgáltuk továbbá a tagállami szinten kifizetett irányítási költségeket az 
összes kifizetés arányában, beleértve a megosztott irányítású pénzügyi eszközök 
számára nyújtott tagállami társfinanszírozást is. Megállapítottuk, hogy az irányítási 
költségek a 2014–2020-as TPK keretében a megosztott irányítású pénzügyi eszközök 
számára teljesített összes kifizetés 3,6%-át tették ki. Ez azonban csak átlagérték, a 
tényleges szám tagállamonként jelentősen eltér. Svédországban például az irányítási 
költségek a megosztott irányítású pénzügyi eszközök számára teljesített összes 
kifizetés több mint 10%-át adták. Ausztriában és Belgiumban viszont a megosztott 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Finnország
Ausztria

Románia
Belgium

Spanyolország
Málta

Magyarország
Görögország
Németország

Olaszország
Franciaország

Csehország
Átlag

Litvánia
Egyesült Királyság

Lettország
Horvátország

Lengyelország
Svédország

Hollandia
Szlovákia
Szlovénia

Észtország
Portugália

Bulgária
Ciprus

82



 

irányítású pénzügyi eszközök semmilyen irányítási költséget nem számoltak el (lásd: 
2.12. ábra). A Bizottság arról tájékoztatott bennünket, hogy az irányítási költségek 
támogathatóságának végső ellenőrzését a program lezárásakor fogja elvégezni. 

2.12. ábra. Az irányítási költségek a megosztott irányítású pénzügyi 
eszközök számára teljesített összes kifizetéshez viszonyítva, a  
2014–2020-as TPK keretében, 2020 végén 

 
Megjegyzés: A megosztott irányítású pénzügyi eszközök számára teljesített összes kifizetésbe 
beleértendő a tagállami társfinanszírozás is. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól kapott adatok alapján. 
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A költségvetésen kívüli külső fellépési eszközök ezentúl az uniós 
költségvetés részét képezik 

2.37. A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben bevezetett egyik legfontosabb 
változás az volt, hogy a korábban az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) finanszírozott 
intézkedések többségét a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszközön (NDICI) keresztül beépítették az uniós költségvetésbe. Az NDICI az előző 
többéves pénzügyi keret 11 korábbi eszköze, valamint az EFA helyébe lépett27. 
Kötelezettségvállalási előirányzatai a 2021–2027-es időszakra vonatkozó TPK-ban a 
6. fejezet (Szomszédság és a világ) számára rendelkezésre álló teljes összeg 72%-át 
teszik ki. A 2.13. ábra áttekintést nyújt az NDICI szerkezetéről és a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó TPK keretében erre az alapra elkülönített, 79,5 milliárd euró 
összegű források lebontásáról. 

                                                      
27 Az NDICI a következő korábbi eszközök helyébe lépett: a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 

(DCI), az Európai Fejlesztési Alap (EFA), a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 
(EIDHR), az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), a Partnerségi Eszköz (PI), a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP), az EBB külső hitelezési megbízatása 
(ELM), a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (GFEA), az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap (EFFA) és garanciaalapja, valamint a makroszintű pénzügyi támogatás (MFA). 
E felsorolás alkalmazásában a közös végrehajtási rendelet (236/2014/EU rendelet) szintén 
olyan eszköznek tekinthető, amely helyébe az NDICI lépett. 
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2.13. ábra. Az NDICI szerkezete és kötelezettségvállalási előirányzatainak 
összege a 2021–2027-es TPK időszakában 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
létrehozásáról szóló (EU) 2021/947 rendelet alapján. 
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Továbbra se készült átfogó jelentés a Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatban 

2.38. 2020. évi éves jelentésünkben azt javasoltuk, hogy a Bizottság egységesítse a 
Covid19-járványhoz kapcsolódó uniós költségvetési kiadások nyilvántartását, és arról 
legalább évente számoljon be a költségvetési hatóságnak mindaddig, amíg az 
szükségesnek tekinthető28. Ezt az ajánlást a Bizottság csak részben fogadta el, és 
kijelentette, hogy nem áll szándékában további jelentést készíteni az uniós 
költségvetésből a Covid19-járvánnyal kapcsolatban folyósított kiadásokról. 

2.39. 2021-ben az Unió továbbra is finanszírozott bizonyos, a Covid19-járvánnyal 
kapcsolatos intézkedéseket az uniós költségvetésből29. A 1. sz. költségvetés-módosítás 
például további 216 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 208 millió euró 
kifizetési előirányzatot különített el a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ számára a Covid19-járványra való 
reagálásuk támogatása érdekében. A 6. sz. költségvetés-módosítás további 450 millió 
euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot különített el az NDICI 
számára, amelynek köszönhetően 200 millió adag oltóanyagot adományozhatott nem 
uniós országoknak. Csakúgy, mint 2020-ban, a Bizottság 2021-ben sem tett közzé 
átfogó jelentést az uniós költségvetésből a Covid19-járvány kapcsán finanszírozott 
kiadásokról. Ezért úgy véljük, hogy a tavalyi ajánlásunk továbbra is érvényes. 

                                                      
28 Lásd: 2020. évi éves jelentésünk 2.1. ajánlása. 

29 Például az „Európa együtt” kezdeményezés, amely a más országoknak ingyenesen juttatott 
oltóanyagokra irányul. 
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Kockázatok és kihívások 

A különböző költségvetési eszközöknek a viszonylag rövid időn 
belüli párhuzamos végrehajtása kockázatokkal és kihívásokkal 
jár 

2.40. 2021-ben, a TPK első évében a legtöbb megosztott irányítású alap 
végrehajtása a késedelmek miatt nagyon alacsony volt (lásd: 2.6–2.8. bekezdés). 
A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó TPK emellett eggyel kevesebb évet irányoz 
elő a programok lezárására (n+ 2), mint az előző TPK (n+ 3). Bár ez a rövidebb idő 
elősegítheti a fennálló kötelezettségvállalások csökkentését, komoly kihívást jelenthet 
a megosztott irányítású alapok 2022–2029-es időszakban történő végrehajtására 
nézve. 

2.41. A megosztott irányítású alapok 2022–2029-es időszakban történő 
végrehajtása mellett a 2014–2020-as TPK esb-alapjait is végre kell hajtani a 2025. évi 
lezárásig (kivéve az EMVA esetében, ahol a zárásra két évvel később kerül sor), 
csakúgy, mint az NGEU-t (2026-ig) és az Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív 
háborújával kapcsolatban bevezetett további intézkedéseket is. Azok a nehézségek, 
amelyeket ezek az egyidejű tevékenységek jelentenek az alapok kezeléséért és 
ellenőrzéséért felelős szervek számára a szabályszerűség és a gondos pénzgazdálkodás 
biztosítása tekintetében – és amelyekre már tavaly is felhívtuk a figyelmet30 –, még 
mindig fennállnak, és a kapcsolódó ajánlásunk továbbra is érvényes. 

2021-ben főként az NGEU bevezetése miatt nőtt az uniós 
költségvetés teljes kitettsége 

2.42. A függő kötelezettség olyan kötelezettség, amely egy adott esemény 
bekövetkezése esetén a jövőben keletkezhet. Az uniós költségvetés függő 
kötelezettségeknek való teljes kitettsége 2021-ben 146,0 milliárd euróval (111%), 
131,9 milliárd euróról 277,9 milliárd euróra nőtt. Ennek oka elsősorban a 2021-ben  
az NGEU finanszírozására kibocsátott 91,0 milliárd euró összegű kötvény31, valamint  

                                                      
30 Lásd: 2020. évi éves jelentésünk 2.27., 2.32. és 2.33.bekezdése. 

31 A 91,0 milliárd euróból 18 milliárd euró RRF-hitelként, 46,4 milliárd euró RRF-
támogatásként, 7,2 milliárd euró pedig a TPK programjaihoz való hozzájárulásként került 
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a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást 
nyújtó európai eszközből (SURE) a tagállamoknak nyújtott hitelek összegének 
50,2 milliárd euróval történő növekedése volt (lásd: 2.14. ábra). 

2.14. ábra. Az uniós költségvetés teljes kitettsége 2021 végén, kategóriák 
szerint 

 
(*) EBB-hitelek – tagállamok: 0,6 milliárd euró, Fizetésimérleg-hitelek: 0,2 milliárd euró, Euratom-hitelek 
– tagállamok: 0,1 milliárd euró, a teljes összegtől való eltérés a kerekítésnek tudható be. 
(**) Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) 0,5 milliárd euró összegű garanciát nyújt, az Euratom-
hitelek (nem tagállamok) 0,3 milliárd eurót, az NDICI-Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EFFA+) 
pedig 0,2 milliárd eurót. 

Megjegyzés: Az esetleges eltérések a kerekítésre vezethetők vissza. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának 
4.1.1. és 4.1.2. megjegyzéséből származó adatok alapján. 

2.43. „Teljes kitettség”: az a teljes összeg, amely potenciálisan az uniós 
költségvetésre terhelhető, és amely a következő években bekövetkező összes 
lehetséges eseményből eredhet. Áttekintettük az uniós költségvetés függő 

                                                      
kifizetésre. A fennmaradó 19,4 milliárd eurót még nem folyósították, jelenleg készpénzben 
és készpénz-egyenértékesekben van. 
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kötelezettségeknek való kitettségéről beszámoló bizottsági jelentéseket32. 2019. évi 
éves jelentésünkben33 elemeztük e kitettség jellegét és az érvényben lévő 
kockázatkezelési mechanizmusokat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy 2019 
végén a teljes kitettség fenntartható volt. A 2.42. bekezdésben említettek szerint az 
uniós költségvetés által viselt kockázat két lényeges változáson ment keresztül: 2020-
ban a költségvetés a SURE eszközzel, 2021-ben pedig az NGEU eszközzel bővült. 
Legutóbbi (2020-ra vonatkozó) jelentésében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az uniós 
költségvetés kitettségi szintje 2020 végén – kellően konzervatív megbízhatósági szinten 
– fenntartható. A kitettség 2022-ben és 2023-ban várhatóan ismét növekedni fog, 
főként az NGEU eszköz miatt (lásd: 2.15. ábra). 

2.15. ábra. A 2022–2023. évi uniós költségvetés múltbeli és lehetséges 
átfogó kitettségének összehasonlítása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a COM(2021) 676 final és az Unió 2021. évi konszolidált éves 
beszámolójából származó adatok alapján. 

2.44. A teljes kitettség éves kitettség szerint lebontható. Az „éves kitettség” azon 
éves kifizetések maximális összege (tőke és kamat), amelyeket az Uniónak egy adott 
pénzügyi évben teljesítenie kellene, ha a garantált hitelek kifizetéseit nem teljesítenék. 
2021-ben az éves kitettség 4,4 milliárd euró volt. A Bizottság 2022-re 7 milliárd euróra 

                                                      
32 A Bizottság jelentése a pénzügyi eszközökről, a költségvetési biztosítékokról, a pénzügyi 

támogatásról és a függő kötelezettségekről, COM(2021) 676 final, a 2020. évi költségvetési 
átláthatósági jelentés és a 2022. évi általános költségvetés tervezete, munkadokumentum, 
XI. rész. 

33 Lásd: 2019. évi éves jelentésünk 2.22–2.34. bekezdése. 
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becsüli az éves kitettséget (beleértve az EBB külső hitelezési megbízatásához, a 
makroszintű pénzügyi támogatáshoz, a nem uniós országoknak nyújtott Euratom-
hitelekhez és a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó kitettséget 
is). Véleményünk szerint az uniós költségvetés elégséges mozgástérrel rendelkezik 
ahhoz, hogy a garanciák aktiválása esetén képes legyen finanszírozni ezt az éves 
kitettségi szintet (lásd: 2.45–2.46. bekezdés). 

Az uniós költségvetést számos mechanizmus védi a függő 
kötelezettségekkel kapcsolatos kockázatoktól 

A saját források felső határán belüli mozgásteret megnövelték 

2.45. 2021-ben új sajátforrás-határozat34 lépett hatályba, amely lehetőséget 
teremtett a mozgástér megnövelésére. A rendelkezésre álló mozgástér a saját források 
felső határa és az uniós költségvetés tervezett kiadásainak finanszírozása céljából 
beszedett tényleges saját források összege közötti különbség. A saját források felső 
határa a saját források azon maximális összegét jelenti, amelyet az Unió a 
tagállamoktól kérhet. A mozgástér minden olyan függő kötelezettség esetében 
rendelkezésre áll, amelyet adott esetben az uniós költségvetésből kell fedezni. 

2.46. A saját források felső határa a tagállamok GNI-jének 1,2%-áról 1,4%-ára nőtt. 
A 0,2%-os növekedés elsősorban az Európai Fejlesztési Alapoknak az uniós 
költségvetésbe való beemelésével (lásd: 2.37. bekezdés) és az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépésével (így az uniós GNI-alap csökkentésével) magyarázható. A 
növekedés további biztonsági puffert biztosít az olyan jelentős és hirtelen bekövetkező 
gazdasági sokkok esetére, mint amilyen a világjárvány nyomán történt. 

2.47. A saját források felső határát további 0,6%-kal 2,0%-ra emelték az NGEU-
kötelezettségek 2058-ig történő fedezése érdekében. Ha tehát az NGEU keretében 
aktiválnak függő kötelezettségeket, és nem állnak rendelkezésre források az uniós 
költségvetésben, az ezek fedezéséhez szükséges forrásokat a tagállamoktól lehet 
lehívni. 

                                                      
34 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata. 
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A SURE-hitelekre vonatkozó viszontgaranciáknak köszönhetően 
csökkennek az uniós költségvetés által viselt kockázatok 

2.48. A SURE eszköz esetében az uniós költségvetés által nyújtott garancián felül 
viszontgarancia-rendszert is bevezettek, amelynek keretében minden tagállam 
25 milliárd euróig köteles fedezni az uniós költségvetés által viselt kockázatot. 
A tagállamok az Unió teljes bruttó nemzeti jövedelméből (GNI) való relatív 
részesedésük arányában járulnak hozzá a viszontgarancia teljes összegéhez. 

2021-ben kezdődött meg a garanciaalapok közös tartalékalapba való 
összevonása 

2.49. Az uniós költségvetés által viselt kockázat megfelelően tartalékolt pénzügyi 
eszközökkel csökkenthető. A költségvetési rendelet35 előírja, hogy a 2021–2027-es TPK 
kezdetétől létre kell hozni egy közös tartalékalapot és egy tényleges tartalékfeltöltési 
rátát. Nemteljesítés esetén az uniós költségvetés lehívása előtt a közös tartalékalap 
fedezi a költségvetési garanciákból és a nem uniós országoknak nyújtott pénzügyi 
támogatásokból eredő garancialehívásokat. A közös tartalékalap célja, hogy – a 
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó garanciaalapok kivételével – az összes uniós 
garanciaalapot egyesítse, ugyanakkor továbbra is mint részalapokat tartsa fenn azokat, 
hogy az összegek az egyes alapokhoz kapcsolhatók legyenek. A Bizottság arra számít, 
hogy a közös tartalékalapon belül az eszközök együttes kezelése révén javítani fogja a 
hatékonyságot36. 

2.50. A Bizottság 2021 elején kezdte meg a meglévő garanciaalapok eszközeinek  
a közös tartalékalapba való fokozatos áthelyezését. 2021 végéig €12.3 milliárd euró 
összegű eszköz áthelyezése történt meg. Ezek az előző többéves pénzügyi keretből 
származó garanciaalapokból és a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret szerinti, 2021 
óta működő új InvestEU Garanciaalapból tevődnek össze (lásd: 2.16. ábra). A tervek 
szerint a közös tartalékalapban 25 milliárd eurót helyeznek el 2027 végéig. 

                                                      
35 Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 211–214. és 258. cikke. 

36 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közös tartalékalap 
működésbe lépéséről, COM(2021) 88 final. 
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2.16. ábra. A közös tartalékalap összetevői 2021 végén 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Unió 2021. évi konszolidált éves beszámolójából származó adatok 
alapján. 

2.51. A tényleges tartalékfeltöltési ráta célja a feltöltés általános szintjének 
optimalizálása. 2021-ben és 2022-ben a tényleges tartalékfeltöltési ráta mértékét a 
közös tartalékalap eszközeinek 100%-ában határozták meg (2021 végén 12,3 milliárd 
euró). A következő években a Bizottság minden kockázati paramétert figyelembe véve 
meg fogja vizsgálni, hogy a körülmények lehetővé teszik-e az 100%-nál alacsonyabb 
mértékű tartalékképzést. A Bizottság arra számít37, hogy az összevonásnak 
köszönhetően lehetővé válik majd, hogy a garantált műveletekkel járó kockázatok 
fedezésére valamivel kevesebb forrást tartsanak fenn. 

Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja miatt 
nőnek az uniós költségvetést fenyegető kockázatok 

2.52. Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborújára reagálva az Unió 
mozgósítja költségvetését, és növeli annak rugalmasságát. Az intézkedések közé 
tartozik a háború elől menekülőknek nyújtott humanitárius és sürgősségi támogatás, 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, 3. o. 

(milliárd euró)

8,5

0,8

2,7

12,3 milliárd euró

ESBA-garanciaalap

Külső fellépésekre 
vonatkozó garanciaalap

EFFA-garanciaalap

Invest EU

0,3

Közös 
tartalékalap

92

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52021DC0088


 

például az Európában lévő menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE)38, valamint 
a háborúval kapcsolatos költségek fedezésére a tagállamok számára nyújtott kiegészítő 
likviditás, például a REACT-EU-ból származó kiegészítő előfinanszírozás39. 

2.53. A háború azzal a kockázattal is jár, hogy csökkenhet az Unió gazdasági 
növekedése és nőhet az infláció40. Ezek a tényezők különböző módokon 
befolyásolhatják az uniós költségvetést, például növekedhetnek az NGEU keretében 
nyújtott vissza nem térítendő támogatás hitelfelvételi költségei vagy emelkedhet a 
beruházások költségeinek összege, így növekedhet az uniós költségvetésre nehezedő 
nyomás. 

2.54. A háború miatt annak is nagyobb a kockázata, hogy az uniós költségvetést 
terhelő függő kötelezettségeket aktiválnak. Ez a kockázat a nem uniós országoknak 
nyújtott hitelek fedezetére nyújtott garanciákból ered, és fennáll a veszély, hogy 
nyomást gyakorol az Unió kockázatcsökkentő eszközeire (lásd: 2.45–2.51. bekezdés). 
Ukrajna 2021 végén 4,7 milliárd euró névértékű kintlevő hitellel rendelkezett a 
makroszintű pénzügyi támogatás és az Euratom-programok keretében. Emellett az EBB 
2,1 milliárd euró értékben nyújtott hiteleket Ukrajnának, amelyeket szintén uniós 
garanciák fedeznek. A háború veszélyeztetheti e hitelek visszafizetését. 

  

                                                      
38 (EU) 2022/562 rendelet az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek az Európában lévő 

menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE) tekintetében történő módosításáról. 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OECD, Economic outlook. 
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Következtetések és ajánlások 

Következtetések 

2.55. 2021-ben a kötelezettségvállalások végrehajtása nagyon alacsony volt,  
a rendelkezésre álló teljes összeg 68%-át tette ki. Az ágazati rendeletek 2021. évi 
késedelmes elfogadása miatt az új programok is késve indultak. A közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó megosztott irányítású alapok 
kötelezettségvállalási előirányzatainak végrehajtása mindössze 2% volt. Ezért a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok kötelezettségvállalási előirányzataiból 
49 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot kell átcsoportosítani  
2021-ről a 2022–2025-ös évekre. A kifizetési előirányzatokat ezzel szemben szinte 
teljes mértékben felhasználták. Sem a kötelezettségvállalások, sem a kifizetések nem 
haladták meg a TPK felső határát (lásd: 2.2–2.11. bekezdés). 

2.56. Bár továbbra is jelentős különbségek voltak a tagállamok között, az esb-
alapok felhasználási aránya 2021-ben általában véve – a 2020. évinél magasabb 
kifizetések miatt – nőtt. 2021 végén mintegy 161 milliárd euró várt még felhasználásra 
az esb-alapok programjainak 2025. évi lezárásáig. Néhány tagállam még mindig a 
lekötött összegeinek több mint 40%-ával rendelkezik (lásd: 2.12–2.16. bekezdés). 

2.57. Az új költségvetési struktúra nagyobb rugalmasságot biztosít a Bizottság 
számára a programokon belüli átcsoportosítások tekintetében. Nőtt mind a Bizottság 
önálló átcsoportosításainak, mind pedig a költségvetési hatóság határozatát igénylő 
átcsoportosításoknak az értéke (lásd: 2.17–2.19. bekezdés). 

2.58. Az NGEU kötelezettségvállalásai közel 144 milliárd eurót tettek ki, ebből 
mintegy 54 milliárd eurót fizettek ki a tagállamoknak. Jelentős különbségek 
mutatkoztak abban, hogy milyen gyors ütemben hajtották végre az NGEU által 
finanszírozott programokat. Az NGEU fő komponense, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 20 tagállam kapott előfinanszírozást vissza nem 
térítendő támogatásokhoz, Spanyolország pedig bizonyos részcélok eléréséért 
kifizetésben részesült (lásd: 2.20–2.25. bekezdés). 

2.59. 2021 végén a fennálló kötelezettségvállalások teljes összege 341,6 milliárd 
euró volt, és ezzel minden eddiginél magasabb szintet ért el. Az uniós költségvetésből 
származó rész a 2020 végi 303,2 milliárd euróról 2021 végére 251,7 milliárd euróra 
csökkent. Figyelembe véve azonban az NGEU-hoz kapcsolódó új, 89,9 milliárd euró 
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összegű fennálló kötelezettségvállalásokat, a fennálló kötelezettségvállalások teljes 
összege 38,4 milliárd euróval nőtt. A fennálló kötelezettségvállalások 2023-ban 
valószínűleg meghaladják majd a 460 milliárd eurót; ezt követően az NGEU lezárásához 
közeledve csökkenni fognak (lásd: 2.26–2.32. bekezdés). 

2.60. A 2014–2020-as TPK időszakában az uniós költségvetésből a megosztott 
irányítású pénzügyi eszközök részére lekötött teljes összeg 21,6 milliárd euró volt. 2020 
végéig 10,3 milliárd eurót fizettek ki a megosztott irányítású pénzügyi eszközökből a 
végső kedvezményezetteknek, ez a teljes lekötött összeg 47%-ának felel meg. Jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között a tekintetben, hogy milyen gyorsan 
használták fel az ezen eszközök keretében rendelkezésre álló forrásokat, valamint az 
irányítási költségek százalékos arányát illetően (lásd: 2.33–2.36. bekezdés). 

2.61. Az NDICI az előző többéves pénzügyi keret 11 korábbi eszköze, valamint a 
korábban az EFA-k által finanszírozott, az uniós költségvetésen kívüli fellépések 
helyébe lépett (lásd: 2.37. bekezdés). 

2.62. A Bizottság mindeddig nem készített átfogó jelentést az uniós költségvetés 
Covid19-járvánnyal kapcsolatos kiadásairól (lásd: 2.38–2.39. bekezdés). 

2.63. A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó TPK keretében a megosztott 
irányítású alapok végrehajtására rendelkezésre álló idő rövidebb, mint a korábbi 
többéves pénzügyi keretek esetében. Az NGEU finanszírozása és Oroszország Ukrajna 
ellen folytatott agresszív háborúja miatt növekszik a folyamatban lévő végrehajtási 
tevékenységhez kapcsolódó összeg. Továbbra is fennállnak azok a nehézségek, 
amelyeket a szabályszerűség és a gondos pénzgazdálkodás biztosítása kapcsán tavaly 
kiemeltünk ezen alapok kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatban (lásd: 2.40–2.41. 
bekezdés). 

2.64. Az uniós költségvetés függő kötelezettségeknek való teljes kitettsége a 
2020. évi 131,9 milliárd euróról 2021-ben 277,9 milliárd euróra nőtt. E jelentős 
növekedés két fő oka az NGEU bevezetése és a SURE eszköz keretében nyújtott hitelek 
összegének növekedése volt (lásd: 2.42–2.44. bekezdés). 

2.65. A függő kötelezettségekből eredő, az uniós költségvetést érintő kockázat 
többféle módon is mérséklődik. A saját források felső határa megemelkedett, a SURE-
hitelekre viszontgaranciát vállalnak a tagállamok, az uniós költségvetés garanciaalapjait 
pedig egy közös tartalékalap fogja össze (lásd: 2.45–2.51. bekezdés). 
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2.66. Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja növelni fogja az Unió 
költségvetési igényeit. Emellett annak is nagyobb a kockázata, hogy az uniós 
költségvetést terhelő függő kötelezettségek aktiválására kerül sor (lásd: 2.52–2.54. 
bekezdés). 

Ajánlások 

2.1. ajánlás. Fennálló kötelezettségvállalások 

A Bizottság tájékoztassa a költségvetési hatóságot a fennálló kötelezettségvállalások 
alakulásához hozzájáruló tényezőkről, és tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy 
hosszú távon fokozatosan csökkenjen a fennálló kötelezettségvállalások összege. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége. 

2.2. ajánlás. Az uniós költségvetés kitettségének 
fenntarthatósága 

A Bizottság kísérje szorosan figyelemmel annak növekvő kockázatát, hogy Oroszország 
Ukrajna ellen folytatott agresszív háborújával összefüggésben az uniós költségvetést 
terhelő függő kötelezettségek merülnek fel, és szükség esetén tegyen lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a kockázatcsökkentő eszközök elegendő kapacitást 
tartsanak fenn. 

Megvalósítás céldátuma: 2022 vége. 
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Mellékletek 
2.1 melléklet. Az NGEU végrehajtása programonként  
(millió euró) 

Program 

A 
kötelezettségvállalási 
előirányzatok teljes 

összege (2021–2023) 

2021-ben tett 
kötelezettségvállalások 

2021-ben 
teljesített 
kifizetések 

Horizont Európa 5 412 1 772 18 

Invest EU Alap 6 074 1 745 151 

1. fejezet. Egységes piac, 
innováció és digitális 
gazdaság 

11 486 3 517 169 

Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) 31 458 24 038 4 926 

Európai Szociális Alap (ESZA) 
és FEAD 19 161 15 435 2 081 

2.a. fejezet. Gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 50 619 39 473 7 007 

A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz 
(RRF) támogatásai (beleértve 
a technikai támogatási 
eszközt is) 

337 969 98 034 46 375 

Uniós polgári védelmi 
mechanizmus (RescEU) 2 056 129 2 

2.b. fejezet. Reziliencia és 
értékek 340 025 98 163 46 376 

2. fejezet. Kohézió, 
reziliencia és értékek 390 644 137 463 53 384 

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 8 071 2 366 65 

Igazságos Átmenet Alap 10 868 5 0 

3. fejezet. Természeti 
erőforrások és környezet 18 939 2 371 65 

Összesen 421 070 143 525 53 618 
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3. fejezet 

Bevételek 
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Tartalomjegyzék 
Bekezdés 

Bevezetés 3.1.–3.6. 
Rövid ismertető 3.2.–3.3. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 3.4.–3.6. 

A tranzakciók szabályszerűsége 3.7.–3.8. 

A belső kontrollrendszerek egyes elemeinek 
vizsgálata 3.9.–3.19. 
Továbbra is hiányosságok észlelhetők a hagyományos saját 
források tagállami elszámolása és kezelése terén 3.10.–3.12. 

Késedelmek a hagyományos saját források 
kockázatkezelésének javítására és a vámbevétel-kiesés 
mérséklésére irányuló bizottsági intézkedések terén 3.13.–3.14. 

A héa-fenntartások és a hagyományos saját forrásokkal 
kapcsolatos nyitott kérdések száma csökkent, de 
kezelésükben továbbra is hiányosságok tapasztalhatók 3.15.–3.17. 

A Bizottság GNI-vel kapcsolatos munkáját tagállami 
késedelmek hátráltatják 3.18.–3.19. 

Éves tevékenységi jelentések 3.20.–3.23. 

Következtetés és ajánlások 3.24.–3.28. 
Következtetés 3.24.–3.25. 

Ajánlások 3.26.–3.28. 
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Mellékletek 
3.1 melléklet. A (beszedett és még be nem szedett) vámokról 
szóló, a hagyományos saját forrásokra vonatkozó 
kimutatások elkészítésének folyamata, valamint azok 
szerepeltetése az Unió elszámolásaiban és költségvetésében 

3.2 melléklet. Az érvényben lévő GNI-fenntartások, héa-
fenntartások és a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos 
nyitott kérdések száma tagállamonként, 2021. december 31-
én 

3.3 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása 
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Bevezetés 
3.1. Ez a fejezet a bevételekre – a saját forrásokra, a főként a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kiadásait1 finanszírozó külső címzett bevételekre és az egyéb 
bevételekre – vonatkozó megállapításainkat ismerteti. A 2021. évi bevételek 
lebontását a 3.1. ábra mutatja be. 

3.1. ábra. A 2021. évi bevételek lebontása(*) 

 

Összes bevétel (2021)(**): 239,6 milliárd euró 

(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 11. bekezdése). 
(**) Ez az összeg az uniós költségvetés tényleges bevételének felel meg. Az eredménykimutatásban 
szereplő 178,9 milliárd eurós összeg kiszámítása az eredményszemléletű számviteli rendszer szerint 
történik. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

                                                      
1 Ide tartoznak – az Unió által a jövőben visszafizetendő – azon kölcsönösszegek, amelyeket a 

Bizottság a NextGenerationEU (NGEU) keretében a tagállamok részére nyújtandó vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás céljából vett fel. 

A bruttó nemzeti 
jövedelmen alapuló 

saját forrás
115,8 (48,2%)

Költségvetési garanciák, 
forrásbevonási és hitelezési 
műveletek (NGEU)
55,5 (23,2%)

Uniós megállapodásokkal és 
programokkal kapcsolatos 
hozzájárulások és 
visszatérítések
19,8 (8,3%)

Hagyományos saját források
19,0 (7,9%)

Hozzáadottértékadó-
alapú saját forrás

17,9 (7,5%)

Műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló 

saját forrás
5,9 (2,5%)

Egyéb bevételek
5,7 (2,4%)

239,6 
milliárd euró 

(milliárd euró)
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Rövid ismertető 

3.2. Az uniós bevételek kétharmada (66%) a saját források négy kategóriájából 
származik2: 

a) a bruttó nemzeti jövedelem alapú (GNI-alapú) saját források biztosítják az Unió 
bevételeinek 48,2%-át, és az összes többi forrásból származó bevétel kiszámítását 
követően egyensúlyba hozzák az uniós költségvetést. Az egyes tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmükkel arányos hozzájárulást fizetnek be; 

b) a hagyományos saját források az Unió bevételeinek 7,9%-át biztosítják. Ide 
tartoznak a tagállamok által beszedett behozatali vámok. A teljes összeg 75%-a 
kerül az uniós költségvetésbe, a fennmaradó 25%-ot a tagállamok beszedési 
költségeik fedezésére visszatartják; 

c) a hozzáadottérték-adó (héa) alapú saját források adják az Unió bevételeinek 
7,5%-át. Az e sajátforrás-kategóriához tartozó hozzájárulások összegét az összes 
adóköteles szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés után beszedett tagállami 
héabevételek teljes összegének és a héamérték súlyozott átlagának hányadosára 
alkalmazott egységes kulcs alkalmazásával számítják ki; 

d) az újrafeldolgozásra nem kerülő műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját 
források az uniós bevételek 2,5%-át adják. Ezt a kategóriát 2021-ben vezették be; 
kiszámítása úgy történik, hogy egységes kulcsot alkalmaznak az egyes 
tagállamokban keletkező, újrafeldolgozásra nem kerülő műanyag csomagolási 
hulladék tömegére. 

3.3. A külső címzett bevételek – amelyek főként a tagállamok számára az NGEU 
keretében nyújtandó vissza nem térítendő pénzügyi támogatás céljából felvett 
kölcsönösszegekhez kapcsolódnak – az uniós bevételek 23,2%-át teszik ki. Emellett más 
uniós bevételi források is léteznek. Ezek között a legjelentősebbek (az uniós bevételek 
8,3%-a) az uniós megállapodásokból és programokból származó hozzájárulások és 
visszatérítések, többek között az EMGA és az EMVA szabályszerűségi 
záróelszámolásával kapcsolatos bevételek, illetve a nem uniós országok uniós 
programokhoz és tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásai. 

                                                      
2 A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata az Európai Unió saját forrásainak 

rendszeréről. 
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

3.4. A bevételekre vonatkozó ellenőri véleményünkhöz az 1.1. mellékletben 
ismertetett ellenőrzési megközelítés és módszerek alkalmazásával, egyes kiválasztott 
fő rendszerek értékelése, valamint tranzakciótesztek révén szereztünk észszerű 
bizonyosságot. Célunk az volt, hogy az 1.1. mellékletben leírtak szerint hozzájáruljunk  
a megbízhatósági nyilatkozathoz. A 2021. évi bevételek3 kapcsán a következők 
vizsgálatát végeztük el: 

a) egy 55 bizottsági visszafizetési felszólításból álló minta, amely úgy lett 
megtervezve, hogy minden bevételi forrásra nézve reprezentatív legyen; 

b) a következő célokat szolgáló bizottsági rendszerek: 

i) annak biztosítása, hogy a GNI-re, a héára és az újrafeldolgozásra nem kerülő 
műanyag csomagolási hulladékokra vonatkozó tagállami adatok megfelelő 
alapot jelentsenek a sajátforrás-alapú hozzájárulások kiszámításához és 
beszedéséhez4; 

ii) a hagyományos saját források kezelése és annak biztosítása, hogy a tagállamok 
eredményes rendszerekkel rendelkezzenek e források helyes összegben történő 
beszedésére, az erről való adatszolgáltatásra, illetve az összegek rendelkezésre 
bocsátására; 

iii) a korrekciós mechanizmusokból eredő sajátforrás-összegek kiszámítása; 

iv) a bírságok kezelése; 

c) a hagyományos saját forrásokra vonatkozó számviteli és irányítási rendszerek 
három tagállamban (Írország, Olaszország és Svédország), amelyeket részben az 
általuk beszedett vámok összege, részben a saját kockázatértékelésünk alapján 
választottunk ki; 

                                                      
3 Az NGEU-hoz kapcsolódó forrásbevonási és hitelezési műveleteket támogató bizottsági 

rendszerek nem tartoztak ellenőrzésünk hatókörébe. A Bizottság adósságkezelési 
rendszereit egy folyamatban lévő teljesítményellenőrzésünk keretében vizsgáljuk meg. 

4 Kiindulópontnak a tagállamok által összeállított egyeztetett GNI-adatokat és harmonizált 
héaalapot vettük. A Bizottság és a tagállamok által összeállított statisztikákat és adatokat 
nem teszteltük közvetlenül. Az újrafeldolgozásra nem kerülő műanyag csomagolási 
hulladékok tekintetében az előrejelzési adatok összeállításának folyamatát vizsgáltuk meg, 
mivel a tagállamok a 2021-re vonatkozó statisztikai becsléseket csak 2023-ban fogják 
rendelkezésre bocsátani. 
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d) a Költségvetési Főigazgatóság és az Eurostat éves tevékenységi jelentéseiben 
szereplő, a szabályszerűségre vonatkozó információk megbízhatósága. 

3.5. Fennáll annak a veszélye, hogy az importőrök nem vagy helytelenül jelentik be 
a nemzeti vámhatóságoknak a vámokat. A ténylegesen beszedett behozatali vámok 
ezért nem érik el az elméletileg beszedendő összeget. A kettő közötti különbséget 
vámbevétel-kiesésnek nevezzük. Ezek a kieső összegek nem szerepelnek a tagállamok 
hagyományos saját forrásainak számviteli rendszerében, és így nem tartoznak a 
bevételekről szóló ellenőri véleményünk hatókörébe. Mivel azonban a vámbevétel-
kiesés hatással lehet a tagállamok által megállapított vámok összegére, immár a 
harmadik egymást követő évben értékeltük a kiesés mérséklésére és a hagyományos 
saját források hiányos voltával kapcsolatos kockázat csökkentésére irányuló uniós 
intézkedéseket. 

3.6. Ennek során megvizsgáltuk, hogy milyen előrehaladás történt a Bizottság által a 
vámügyi cselekvési tervben meghatározott fejlesztések megvalósítása, valamint a 
vámellenőrzésekről szóló 2021. évi különjelentésünkben tett ajánlásaink végrehajtása 
terén5. Elemeztük továbbá az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv6 
vámügyek terén történő végrehajtásának Bizottság általi nyomon követését, valamint 
annak a hagyományos saját források beszedésére gyakorolt hatását. Bár a jegyzőkönyv 
úgy rendelkezik, hogy az Észak-Írországon keresztül az Unióba behozott áruk után 
beszedett vámokat nem kell befizetni az uniós költségvetésbe, mindazonáltal kötelezi 
az Egyesült Királyságot, hogy biztosítsa az Uniós Vámkódex7 megfelelő alkalmazását 
ezekre a behozatalokra. 

  

                                                      
5 04/2021. sz. különjelentés: „Vámellenőrzések: az elégtelen harmonizáció árt az Unió 

pénzügyi érdekeinek”. 

6 Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő 
kilépéséről szóló megállapodás szerves részét képezi. 

7 952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
3.7. Ebben a szakaszban a bevételi tranzakciók szabályszerűségével kapcsolatos 
észrevételeinket ismertetjük. Következtetésünket az uniós beszámoló alapjául szolgáló 
bevételi tranzakciók szabályszerűsége, valamint a bevételek kiszámítására és 
beszedésére szolgáló bizottsági rendszerek értékelése alapján fogalmaztuk meg8. Egy 
55 visszafizetési felszólításból álló mintát vizsgáltunk meg, és ezek egyikét sem 
jellemezte számszerűsíthető hiba. 

3.8. Megállapítottuk továbbá, hogy a Bizottság a 2017–2019. évekre vonatkozó 
kiigazításokat követően nem a saját forrásokról szóló határozatban9 előírt módszertant 
alkalmazta az Egyesült Királyság korrekciójával kapcsolatos finanszírozási költségek 
újraelosztására. Ehelyett az egyéb bevételek (az Unióból való kilépés óta ilyennek 
minősül az Egyesült Királyság hozzájárulása) újraelosztására irányadó standard 
módszert alkalmazta, amely a 2021. évi éves költségvetés céljára kiszámított tagállami 
GNI-értékeken alapuló egységes elosztási rátával számol. Ez kisebbfajta különbséget 
eredményezett a költségek tagállamok közötti újraelosztása és ezáltal az uniós 
költségvetéshez való hozzájárulásuk kiszámítása tekintetében, azonban nem 
befolyásolta az uniós bevételek szabályszerűségére vonatkozó következtetésünket. 

  

                                                      
8 Lásd: az 1.1. melléklet 11. bekezdése. 

9 Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi 
határozat 5. cikke, összefüggésben az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat 
11. cikkének (2) bekezdésével. 
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A belső kontrollrendszerek egyes 
elemeinek vizsgálata 
3.9. Több rendszert választottunk ki és vizsgáltunk meg (lásd: 3.4. bekezdés). Az 
Unió bevételeinek szabályszerűségéről kialakított átfogó hitelesítő véleményünk (lásd: 
1. fejezet) független az e rendszerekre vonatkozó észrevételektől, azonban azok 
rámutatnak a saját források egyes kategóriáinak beszedésével kapcsolatos 
hiányosságokra. Emellett problémákat észleltünk a vámbevétel-kiesés mérséklésére és 
a hagyományos saját források hiányos voltával kapcsolatos kockázat enyhítésére 
irányuló uniós intézkedések kapcsán is. 

Továbbra is hiányosságok észlelhetők a hagyományos saját 
források tagállami elszámolása és kezelése terén 

3.10. A Bizottság 2021-ben lezárta a nemzeti vámhatóságok által a hagyományos 
saját forrásokra vonatkozó kimutatások összeállításához használt rendszerek 
vizsgálatát. E nyilatkozatok megbízhatóságát 11 tagállamban általában kielégítőnek, 
15-ben részben kielégítőnek, egy tagállamban pedig nem kielégítőnek értékelte (lásd: 
3.2. ábra). Ez az értékelés nagy vonalakban összhangban van a tárgyév és az előző évek 
kapcsán általunk tett ellenőrzési megállapításokkal. 2020. évi éves jelentésünkben 
tartós hiányosságokat állapítottunk meg a hagyományos saját forrásokra vonatkozó 
holland kimutatások összeállításában, és javasoltuk, hogy az ország a vámügyi 
informatikai rendszerének tökéletesítésével biztosítsa e nyilatkozatok 
megbízhatóságát10. 

                                                      
10 A 2020. évi éves jelentés 3.14. bekezdése és 3.3. ajánlása. 
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3.2. ábra. A Bizottság értékelése a tagállamok hagyományos saját 
forrásokról szóló kimutatásainak megbízhatóságáról 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

3.11. Ez évben három tagállam (Írország, Olaszország és Svédország) kapcsán 
vizsgáltuk meg, hogyan készítik el a hagyományos saját forrásokról szóló kimutatásukat 
(beleértve a beszedett és a megállapított, de még be nem szedett vámokra vonatkozó 
kimutatásaikat)11, valamint ellenőriztük az uniós költségvetésbe befizetendő 
hagyományos saját források kezelésére vonatkozó eljárásaikat (lásd: 3.1. melléklet). 
Írország és Svédország kimutatáskészítési módszerével kapcsolatban nem találtunk 
jelentős problémákat. Olaszország esetében azonban azt állapítottuk meg, hogy az 
általunk korábban feltárt hiányosságok továbbra is fennállnak (lásd: 
3.1. háttérmagyarázat). Ezek a problémák a beszedett és a még be nem szedett 
vámok kezelését is érintik. 

                                                      
11 A Bizottság (EU, Euratom) 2018/194 végrehajtási határozata a 609/2014/EU, Euratom 

tanácsi rendelet szerint a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásai 
mintáinak és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok behajthatatlan összegeiről szóló 
jelentések formanyomtatványának megállapításáról. 

11 tagállam
41%

15 tagállam
55%

1
4%

Részben kielégítő 

Nem kielégítő 

Összességében kielégítő 
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3.1. háttérmagyarázat 

A hagyományos saját forrásokra vonatkozó kimutatások 
összeállítására szolgáló nemzeti kontrollrendszerek továbbra is 
fennálló hiányosságai 

A tagállamok hagyományos saját forrásokra vonatkozó kimutatásainak 
megbízhatónak és következetesnek kell lenniük ahhoz, hogy helyesen meg 
lehessen határozni az Uniónak fizetendő összegeket. A lejárt vámtartozásokból 
behajtott összegeket mind a beszedett vámokról szóló kimutatásban, mind a 
megállapított, de még be nem szedett vámokról szóló kimutatásban fel kell 
tüntetni. 

2011 óta Olaszország hagyományos saját forrásokra vonatkozó beszámolása nem 
felel meg az uniós szabályoknak, mivel továbbra is eltérések vannak a 
hagyományos saját forrásokra vonatkozó két nyilatkozata között a visszafizettetett 
összegek tekintetében. Ezek a különbségek főként abból erednek, hogy a még be 
nem szedett vámokról szóló kimutatásban késve frissítik a tartozások behajtására 
vonatkozó információkat. Az olasz hatóságok dolgoznak egy informatikai 
megoldáson, és vállalták, hogy 2022 közepéig kiküszöbölik ezeket a problémákat. 

Ezek és az ellenőrzési nyomvonal kapcsán feltárt egyéb eltérések miatt nem tudtuk 
teljes mértékben megerősíteni az olasz nyilatkozatok megbízhatóságát. 

3.12. Nem tettünk jelentős észrevételt azzal kapcsolatban, hogy Írország és 
Svédország hogyan kezeli a beszedett vámokat. A korábbi évekhez hasonlóan12 
azonban több hiányosságot találtunk a nemzeti vámhatóságok által még be nem 
szedett vámok kezelésében. Különösen azzal kapcsolatban tártunk fel problémákat, 
ahogy Írország és Olaszország kezeli a lejárt vámtartozások behajtását, és 
megállapítottuk: mindkét ország késve bocsátja az uniós költségvetés rendelkezésére 
a behajtott hagyományos saját forrásokat. Emellett hiányosságokat állapítottunk meg 
azt illetően is, ahogyan Olaszország leírja számviteli rendszerében a behajthatatlan 
vámokat. A Bizottság is folyamatosan tár fel és jelent be hiányosságokat ezen a 
területen. A hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos fő tagállami belső 
kontrollrendszerekre vonatkozó értékelésünket a 3.3. ábra mutatja be. 

                                                      
12 Lásd például: a 2020. évi éves jelentés 3.16. bekezdése, a 2019. évi éves jelentés 

3.9. bekezdése és a 2018. évi éves jelentés 4.10. bekezdése. 
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3.3. ábra. A kiválasztott tagállamokban a hagyományos saját források 
kapcsán használt fő belső kontrollrendszerek értékelése 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

A hagyományos saját 
forrásokról szóló 

kimutatások 
összeállítása

A beszedett vámok 
kezelése

A be nem szedett 
vámok kezelése

Nem eredményesÁltalában eredményes Részben eredményes

A hagyományos saját 
forrásokhoz való 

hozzájárulás 2021-ben

OlaszországÍrország Svédország
0,4 milliárd euró

az összes hagyományos 
saját forrás 2%-a

1,7 milliárd euró
az összes hagyományos 

saját forrás 10%-a

0,5 milliárd euró
az összes hagyományos 

saját forrás 3%-a
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Késedelmek a hagyományos saját források 
kockázatkezelésének javítására és a vámbevétel-kiesés 
mérséklésére irányuló bizottsági intézkedések terén 

3.13. A Bizottság vámügyi cselekvési terve13 a kockázatkezelés javítására, az e-
kereskedelem irányítására, a szabályszerűség előmozdítására és a vámhatóságok 
egységes fellépésre való ösztönzésére irányuló intézkedéseket is tartalmaz. Több 
intézkedés célja a jelentéseinkben korábban kiemelt hiányosságok14 kezelése és a 
vámbevétel-kiesés mérsékléséhez való hozzájárulás. Áttekintettük a terv Bizottság 
általi végrehajtását, és megállapítottuk, hogy több intézkedés esetében még nem 
történt elegendő előrelépés. Észrevételeztük, hogy öt fellépés állandó jellegű volt, 
tizenegy 2021 utáni határidejű egyszeri intézkedés volt folyamatban, és a 2021 végéig 
befejezendő 13 egyszeri intézkedésből 12 volt késésben (lásd: 3.4. ábra). A Bizottság 
például 2021 júniusáról 2022 szeptemberére halasztotta a vámügyi kockázatkezelési 
stratégia felülvizsgálatát. 

                                                      
13 A Bizottság közleménye: „A vámunió magasabb szintre emelése: cselekvési terv” 

(COM(2020) 581), 2020. szeptember 28. 

14 Lásd például: a 2020. évi éves jelentés 3.18. bekezdése, valamint a 04/2021. sz. 
különjelentés és a 12/2019. sz. különjelentés: „E-kereskedelem: még számos kihívás vár 
megoldásra a héa- és vámbeszedés terén”. 
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3.4. ábra. A vámügyi cselekvési terv Bizottság általi végrehajtása  
(2021 végi állapot)  

  Egyszeri fellépések 

Terület 

Állandó 
fellépések 

(nincs előírt 
határidő) 

határidő: 2021 
után határidő: 2021-ig 

 
ÖSSZESEN 29 fellépés 

 
5 

 
11 

 
1 határidő szerint 

12 késésben 

A. Hatékonyabb vámügyi 
kockázatkezelés az eredményesebb 
ellenőrzések lehetővé tétele 
érdekében 

 
2 

 
2 

 
1 

B. Az e-kereskedelem kezelése 
 

0 
 

3 

 
1 

C. A megfelelés erősítése és 
elősegítése 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Egységesen működő vámhatóságok 
 

0 
 

4 
 

2 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai és saját ellenőrzési munkánk alapján. 

3.14. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv végrehajtásának esetleges 
hiányosságai kockázatot jelenthetnek az Uniós Vámkódex megfelelő alkalmazására 
nézve, különösen az Észak-Írországon keresztül az Unióba behozott áruk 
vámellenőrzése tekintetében. Ez hatással lehet a tagállamok által beszedett 
hagyományos saját források összegére is. A Bizottság megkezdte e kockázatok 
értékelésére és csökkentésére irányuló monitoringstratégiájának kidolgozását, de ez a 
munka még nem fejeződött be. 
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A héa-fenntartások és a hagyományos saját forrásokkal 
kapcsolatos nyitott kérdések száma csökkent, de kezelésükben 
továbbra is hiányosságok tapasztalhatók 

3.15. A 3.5. ábra azt a folyamatot mutatja be, amelyet a Bizottság a hagyományos 
saját források és héaalapok tagállamok általi kiszámításának ellenőrzésére alkalmaz. A 
3.2. melléklet áttekintést nyújt a feltárt hiányosságok kapcsán még érvényben lévő 
fenntartásokról és nyitott kérdésekről. Megállapítottuk, hogy a Bizottság jobb munkát 
végzett a héafenntartások feloldásával, valamint a hagyományos saját forrásokkal 
kapcsolatos nyitott kérdések lezárásával kapcsolatos utókövetés terén, így a 
héafenntartások száma a 2020. évi 104-ről 2021-ben 82-re (azaz 21%-kal), a lezáratlan 
kérdéseké pedig a 2020. évi 326-ról 2021-ben 304-re (vagyis 7%-kal) csökkent. Bár 
előrelépést tapasztaltunk a régóta fennálló problémák megoldása terén, nyolc olyan 
héafenntartást (az összes 10%-a) és 104 olyan nyitott kérdést (az összes 34%-a) 
találtunk, amelyek több mint öt éve lezáratlanok. 
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3.5. ábra. A tagállami héaalapok és hagyományos saját források 
ellenőrzésének folyamata 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

3.16. Áttekintettük mind az 17 olyan héafenntartás kezelését, amelyek a 
héairányelv15 tagállami alkalmazásának hiányosságaira vonatkoztak, és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság kötelezettségszegési eljárást vagy meg nem felelési 
vizsgálatot indított. Ezek közül öt régóta fennálló fenntartás volt. 12 esetben (71%) a 
kötelezettségszegési eljárás vagy a vizsgálat már lezárult, de az érintett tagállam még 
nem számította ki annak pénzügyi hatását. Véleményünk szerint ez annak tudható be, 
hogy a Bizottság nem követ közös koncepciót annak megállapítása során, milyen 
határidőt jelöl ki a tagállamok számára a héaalapú saját forrásaik így felmerülő 
pénzügyi korrekcióinak kiszámítására és végrehajtására. 

                                                      
15 A Tanács 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről. 

Tagállamok
Megállapítják és beszedik a vámokat

(ezek 75%-a hagyományos saját forrás)
Kiszámítják a héaalapot

(héaalapú saját források)

Bizottság
Kiszámítja az uniós költségvetéshez 

fizetendő hozzájárulásokat

Bizottság
Nyomon követi a tagállamok 

előrehaladását:
értékeli intézkedéseiket, és
további információkat vagy 

intézkedéseket kér.
Feloldja a fenntartást vagy lezárja a 

hagyományos saját forrásokra vonatkozó 
nyitott kérdést, amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy azok megoldódtak

Bizottság
Vizsgálja és ellenőrzi a tagállamok által 

szolgáltatott információk és adatok 
pontosságát

Tagállamok
Orvosolják a hiányosságokat
Tájékoztatják a Bizottságot

Megválaszolják az utókövetéssel 
kapcsolatos kéréseket

Bizottság 
Ha hiányosságokat tár fel, 

héafenntartást vagy a hagyományos 
saját forrásokkal kapcsolatos kérdést 

fogalmaz meg

3. LÉPÉS: Utókövetés és feloldás

2. LÉPÉS: Ellenőrzés és megállapítás

1. LÉPÉS: Kiszámítás
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3.17. A hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdések kapcsán 
végzett áttekintésünk megállapította, hogy 2019 és 2021 között jelentős mértékben 
csökkent a régóta nyitva álló kérdések száma, és hogy a Bizottság aktualizálta az e 
forrásokkal kapcsolatos ellenőrzések eredményeinek feldolgozására vonatkozó 
eljárását, azonban nem egészítette ki azt a tagállami hiányosságok fontosság szerinti 
sorba állítására alkalmas rendszerrel. Az eljárásból hiányoztak az utókövetési 
intézkedésekre vonatkozóan a tagállamok válaszai alapján megállapított határidők is 
(lásd: 3.3. melléklet). Ez arra mutat, hogy még nem orvosolták teljes mértékben a 
régóta nyitott kérdések lezárásával kapcsolatos hiányosságokat, amelyekről korábban 
beszámoltunk. 

A Bizottság GNI-vel kapcsolatos munkáját tagállami késedelmek 
hátráltatják 

3.18. A Bizottság megkezdte az új, 2020–2024-es GNI-ellenőrzési ciklust. Ezek az 
ellenőrzések azt vizsgálják, hogy a tagállamok által a nemzeti számlájuk 
összeállításakor alkalmazott eljárások megfelelnek-e az ESA 2010-nek16, valamint hogy 
a GNI-adatok megbízhatóak, teljes körűek és összehasonlíthatóak-e17. Megállapítottuk, 
hogy 18 tagállam és az Egyesült Királyság betartotta a 2021. december 31-i jogszabályi 
határidőt, amely a statisztikai adatok összeállítására vonatkozó eljárásaikat ismertető 
GNI-jegyzékek Bizottság részére történő benyújtására volt előírva18. Négy tagállam 
2022 januárjában nyújtotta be jegyzékeit, a fennmaradó ötre19 vonatkozóan pedig a 
Bizottság 2022 februárjában általános GNI-fenntartásokat20 fogalmazott meg. Ezek 
a fenntartások késleltethetik a GNI-ellenőrzési ciklus lezárását. 

                                                      
16 Az 549/2013/EU rendelet az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai 

rendszeréről. 

17 Az (EU) 2019/516 rendelet a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem 
összehangolásáról. 

18 A bruttó nemzeti jövedelem aggregátumoknak és azok összetevőinek a számlák 2010. évi 
európai rendszerével (ESA 2010) összhangban történő előállításához használt források és 
módszerek jegyzéke szerkezetének és részletes tartalmának megállapításáról szóló (EU) 
2020/1546 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke. 

19 Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta és Románia. 

20 A Bizottság általános fenntartásokat alkalmaz azokban a kivételes esetekben, amikor 
jelentős a kockázata annak, hogy sérülnek az Unió pénzügyi érdekei; ilyen esetnek számít, 
ha egy tagállam nem nyújtja be előírás szerint a GNI-jegyzéket. 
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3.19. Megállapítottuk továbbá, hogy kilenc tagállam (és az Egyesült Királyság)21 
késedelmesen reagált az előző, 2016–2019-es ellenőrzési ciklus keretében a GNI-alapú 
tranzakcióspecifikus, illetve transzverzális fenntartásokra, amelyek tekintetében 2021. 
szeptemberi határidőt állapítottak meg22. Ezek a késedelmek hátráltatják a 
Bizottságnak a kapcsolódó fenntartások feloldására irányuló munkáját, amely így nem 
biztos, hogy a terveknek megfelelően 2022-ben lezárul. 2021 végéig a GNI-re 
vonatkozó tranzakcióspecifikus fenntartások 24%-át oldották fel (a 2020 végén nyitott 
157-ből 38-at, lásd: 3.2. melléklet). A Bizottság a GNI-vel kapcsolatos öt transzverzális 
fenntartás23 közül kettő kezelésének határidejét egy évvel (2022 szeptemberéig) 
meghosszabbította, mivel későn hagyta jóvá a szükséges iránymutatásokat a 
tagállamok számára. 

  

                                                      
21 Bulgária, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Luxemburg, Málta, Hollandia, 

Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság. 

22 Ezek a GNI-fenntartások a tagállamokban alkalmazott konkrét összeállítási eljárások 
tekintetében írnak elő javításokat. 

23 Az egyes tagállamokra vonatkozó tranzakcióspecifikus fenntartásokkal ellentétben a 
transzverzális fenntartásokat akkor alkalmazzák, ha egy, a GNI kiszámításával kapcsolatos 
kérdés valamennyi tagállamot érinti és harmonizált megoldás alkalmazását teszi 
szükségessé; ehhez a technikai szempontokról az Eurostattal kell egyeztetni. 
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Éves tevékenységi jelentések 
3.20. Megállapításainkat és következtetéseinket általában a Költségvetési 
Főigazgatóság és az Eurostat 2021. évi éves tevékenységi jelentésében szereplő 
szabályszerűségi információk is megerősítik. 

3.21. A Költségvetési Főigazgatóság immár hatodik éve él fenntartással amiatt, 
hogy az uniós költségvetésbe átcsoportosított hagyományos saját források összege 
pontatlan a Kínából a 2011–2017-es időszakban behozott textiláruk és cipők 
alulértékelése miatt. A fenntartást először 2016-ban, a hagyományos saját források 
Egyesült Királyságnak tulajdonítható kieső összegeinek számszerűsítésekor 
fogalmazták meg (az összeget 2,1 milliárd euróban állapították meg), majd azt  
2018-ban számszerűsítés nélkül kiterjesztették más tagállamokra is. Az Európai Unió 
2021. évi összevont pénzügyi beszámolójában emellett további 2,1 milliárd euró 
kamatot is elkönyveltek. 

3.22. 2019. és 2020. évi éves jelentésünkben megjegyeztük, hogy az alulértékelt 
behozatal kockázatának kezelésére irányuló tagállami ellenőrzési stratégiák bizottsági 
értékelése összességében elégtelennek találta ezeket a stratégiákat24. Megvizsgáltuk, 
hogyan követte nyomon a Bizottság a 2021-ben tett megállapításait, és szóvá tettük, 
hogy 22 tagállam esetében még mindig nem kerültek lezárásra a hagyományos saját 
forrásokkal kapcsolatos, vonatkozó nyitott kérdések. Megállapításaink és 
következtetéseink összhangban vannak a Költségvetési Főigazgatóság éves 
tevékenységi jelentésében szereplő fenntartásban közölt információkkal. 

                                                      
24 A 2020. évi éves jelentés 3.19. bekezdése és a 2019. évi éves jelentés 3.14. bekezdése. 
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3.23. Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2022. március 8-án közzétette végleges 
határozatát a Bizottság által az Egyesült Királysággal szemben indított 
kötelezettségszegési ügyben. Megállapította, hogy az Egyesült Királyság nem 
teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit a saját források tekintetében. 
Ítéletével az EUB jóváhagyta a hagyományos saját források kieső összegeinek 
statisztikai adatokon alapuló számszerűsítésére vonatkozó bizottsági módszert. 
A Bizottság számítását magát azonban – az Egyesült Királyság által állítólagosan 
fizetendő saját források összegével kapcsolatos bizonytalanság miatt – részben 
elutasította, és iránymutatást adott az újraszámításhoz. A Bizottság megkezdte  
az EUB ítéletének és a számításaira gyakorolt hatásának elemzését. Az ítéletet 
követően azonban még nem módosította a hagyományos saját források kieső 
összegeire vonatkozó becslését. 
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Következtetés és ajánlások 

Következtetés 

3.24. Az ellenőrzési bizonyítékok összességükben arra mutatnak, hogy a 
bevételeket nem jellemzi lényeges hibaszint. Az általunk vizsgált, bevételhez 
kapcsolódó rendszerek általában eredményesek voltak. Azok a hagyományos saját 
forrásokra irányuló, főbb belső kontrollmechanizmusok, amelyeket egyes 
tagállamokban ellenőriztünk, valamint a héafenntartások és a hagyományos saját 
forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdések bizottsági kezelése – egyes tartósan fennálló 
hiányosságok miatt – csak részben voltak eredményesek (lásd: 3.10–3.12. és 3.15–
3.17. bekezdés). 

3.25. Megállapítottuk továbbá, hogy késedelmesen hajtották végre a Bizottság 
vámügyi cselekvési tervének több, a vámbevétel-kiesés mérséklését elősegítő 
fellépését (lásd: 3.13. bekezdés). Ez a hiányosság nem befolyásolja a bevételekre 
vonatkozó ellenőri véleményünket, mivel nem a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókkal függ össze, hanem a hagyományos saját források hiányos voltának 
kockázatát veti fel. 

Ajánlások 

3.26. A 2018. évi éves jelentésünkben a Bizottság számára megfogalmazott 
ajánlások hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a 3.3. melléklet mutatja be. 
A Bizottság egy ajánlást teljes mértékben végrehajtott, miután javította a 
hagyományos saját forrásokra vonatkozó kimutatások ellenőrzését. A másik ajánlás a 
legtöbb tekintetben valósult meg. Itt szóvá teendő, hogy a Bizottság 
kockázatértékelése nem dokumentálja módszeresen – a hagyományos saját 
forrásokkal kapcsolatos korábbi helyszíni vizsgálatainak eredményei alapján – az egyes 
tagállamok kockázati szintjének elemzését, többek között a hagyományos saját 
források összeállítása tekintetében. 

3.27. Áttekintettünk két olyan, a 2019. évi éves jelentésünkben szereplő ajánlást is, 
amelyek végrehajtási határideje a 2021. év volt (lásd: 3.3. melléklet). A Bizottság az 
egyik ajánlást néhány tekintetben, a másikat pedig a legtöbb tekintetben valósította 
meg. Az 1a. ajánlással kapcsolatban a Bizottság még nem végezte el az uniós szintű 
behozatali adatok összegyűjtését és elemzését a legkockázatosabb importőrök 
azonosítása érdekében (lásd: 3.13. bekezdés). Ami az 1b. ajánlást illeti, néhány 
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tagállam késik a korszerűsített „Surveillance III” vámügyi informatikai rendszerbe való 
betápláláshoz szükséges adatok szolgáltatásával, ami megakadályozhatja a Bizottságot 
abban, hogy időben iránymutatást adjon ki a rendszer adatelemzésre való használatára 
vonatkozóan. A 2. ajánlás tekintetében lásd: 3.17. bekezdés. 

3.28. Ezen áttekintés, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és 
következtetéseink alapján a következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

3.1. ajánlás. Intézkedés a hagyományos saját forrásokra 
vonatkozó olasz kimutatások megbízhatóságának biztosítása 
érdekében 

Tegye meg a szükséges fellépéseket (ideértve adott esetben a kötelezettségszegési 
eljárást is) annak biztosítására, hogy Olaszország megszüntesse a hagyományos saját 
források elszámolása terén régóta fennálló hiányosságait. A fellépést úgy kell 
megtervezni, hogy orvosolja az ország beszedett és még be nem szedett vámokra 
vonatkozó kimutatásainak megbízhatóságát csorbító, tartósan fennálló eltéréseket. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2023 közepéig 

3.2. ajánlás. A héafenntartások kezelésének javítása 

Vizsgálja felül a héafenntartások kezelésére vonatkozó eljárásait annak érdekében, 
hogy egységesebb és szigorúbb határidőket állapítson meg a nemzeti hatóságok 
számára, valamint hogy hatékonyabbá tegye a fenntartások utókövetését és feloldását. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2024 közepéig 

3.3. ajánlás. A vámügy területén fennálló pénzügyi kockázatok 
értékelésének javítása 

A vámügyi cselekvési terv vonatkozó intézkedéseinek időben történő végrehajtása 
révén javítsa a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos pénzügyi kockázatok 
értékelését. 

Ajánlott megvalósítási határidő: a vámügyi cselekvési tervben előírt határidőkig 
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Mellékletek 

3.1 melléklet. A (beszedett és még be nem szedett) vámokról 
szóló, a hagyományos saját forrásokra vonatkozó kimutatások 
elkészítésének folyamata, valamint azok szerepeltetése az Unió 
elszámolásaiban és költségvetésében 
 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a hatályos uniós jogszabályok és egyéb szabályok alapján. 

Tagállamok
Megállapítják, lekönyvelik a számlákon és 

beszedik a vámokat
Jelentés a Bizottságnak 

Gazdasági szereplők
Benyújtják a behozatali nyilatkozatokat a nemzeti vámhatóságoknak

Befizetik az esedékes vámokat
Árukat importálnak az uniós piacra

Havi kimutatás
a beszedett vámokról

Negyedéves kimutatás
a még be nem szedett vámokról

Tagállamok
A beszedett vámok (hagyományos saját 

források) 75%-át
befizetik az uniós költségvetésbe

Tagállamok
Megteszik a szükséges lépéseket a 

vámtartozások behajtására
Nyilvántartják a még be nem szedett 

vámokat

Uniós számlák
Beszedendő bevételként (követelések) 

jelenik meg a számlákon

Uniós számlák és uniós költségvetés
Beszedett bevételként jelenik meg a 

számlákon
Hozzájárulás az Unió éves 

költségvetéséhez 

A megbízhatósági nyilatkozat
hatókörébe tartozó elemek  
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3.2 melléklet. Az érvényben lévő GNI-fenntartások, héa-
fenntartások és a hagyományos saját forrásokkal kapcsolatos 
nyitott kérdések száma tagállamonként, 2021. december 31-én 

 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján25. 

 

                                                      
25 A GNI-fenntartások számadatai csak a tranzakcióspecifikus fenntartásokat mutatják meg az 

adott tagállam nemzeti számláinak egyes elemei kapcsán 2010-ben összeállított adatokra 
nézve. Emellett öt transzverzális fenntartás van érvényben az egyes tagállamokra és az 
Egyesült Királyságra vonatkozóan, amelyek egyikét sem oldották fel 2021-ben. 
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Egyesült Királyság
Hollandia

Görögország
Belgium

Lengyelország
Franciaország

Románia
Németország

Luxemburg
Horvátország

Írország
Portugália

Málta
Bulgária

Olaszország
Spanyolország

Ausztria
Svédország
Finnország

Szlovákia
Litvánia

Csehország
Magyarország

Észtország
Lettország

Dánia
Szlovénia

Ciprus

A hagyományos saját forrásokkal
kapcsolatos nyitott kérdések

Héafenntartások

GNI-fenntartások

ÖSSZESEN 2021.12.31-ÉN 304 82 121
ÖSSZESEN 2020.12.31-ÉN 326 104 157

A hagyományos 
saját forrásokkal 

kapcsolatos nyitott 
kérdések 

Héafenntartások GNI-fenntartások        
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3.3 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2018 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

1. ajánlás: 

2020 végéig vezessen be strukturáltabb és 
dokumentáltabb kockázatértékelést a 
hagyományos saját forrásokkal 
kapcsolatos helyszíni vizsgálatainak 
megtervezése során, amelynek keretében 
többek között végezze el az egyes 
tagállamok kockázati szintjének, valamint 
az A- és B-számláik kidolgozásához 
kapcsolódó kockázatoknak az elemzését. 

 X     

122



 

 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2. ajánlás: 

a hagyományos saját forrásokhoz 
kapcsolódó A- és B-számlakimutatások 
havi és negyedéves ellenőrzéseinek 
hatókörét kibővítve 2020 végéig végezzen 
mélyrehatóbb elemzést a szokatlan 
változásokról, és ezzel biztosítsa az 
azonnali reagálást a potenciális 
anomáliákra. 

X      
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2019 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

1. ajánlás: 

az alábbiak révén nyújtson rendszeres 
támogatást a tagállamoknak ahhoz, hogy 
az áruátengedést követő ellenőrzésekre a 
legkockázatosabb importőröket válasszák 
ki: 

a) releváns importadatok gyűjtése és 
elemzése uniós szinten, és az 
elemzés eredményeinek megosztása 
a tagállamokkal (2021 végéig); 

b) amint a „Surveillance III” rendszer 
működésbe lép, iránymutatás 
nyújtása arra vonatkozóan, hogy az 
új rendszeren belül hogyan kell 
elvégezni az adatelemzést (2023 
júniusáig). 

  X    
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2. ajánlás: 

2021 végéig vizsgálja felül eljárásait az 
alábbiak révén: 

a) a hagyományos saját forrásokkal 
kapcsolatos nyitott kérdések 
nyomon követésére szolgáló 
rendszer létrehozása olyan 
mennyiségi és minőségi kritériumok 
alapján, amelyek fontossági 
sorrendbe rendezik a tagállamokban 
feltárt hiányosságokat, valamint 

b) határidők megállapítása a 
tagállamok számára az ilyen 
hiányosságok kezelésére és a 
nyomonkövetési intézkedésekre, 
beleértve a késedelmi kamatok 
kiszámítását és az uniós költségvetés 
rendelkezésére bocsátandó összegek 
visszafizettetését. 

 X     

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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4. fejezet 

Egységes piac, innováció és digitális gazdaság 

126



 

 

Tartalomjegyzék 
Bekezdés 

Bevezetés 4.1.–4.5. 
Rövid leírás 4.2.–4.4. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 4.5. 

A tranzakciók szabályszerűsége 4.6.–4.22. 
A kutatási kiadásokban talált legtöbb számszerűsíthető hiba 
továbbra is nem támogatható személyzeti költségekkel 
kapcsolatos 4.12.–4.19. 
Az óradíj hibás kiszámítása 4.13.–4.16. 

Munkaidő-nyilvántartás: számszerűsíthető problémák 4.17. 

Korábbi beszámolási időszakok nem támogatható kiigazításai és egyéb, 
személyi költségekkel kapcsolatos hibák 4.18.–4.19. 

A magánszervezetek, különösen a kkv-k és az új belépők 
esetében nagyobb valószínűséggel fordulnak elő hibák 4.20.–4.21. 

Hibatípusok az egyéb közvetlen költségek esetében 4.22. 

A kutatási támogatások informatikai rendszereinek 
áttekintése 4.23.–4.27. 

Éves tevékenységi jelentések és egyéb irányítási 
rendszerek 4.28.–4.36. 

Következtetés és ajánlások 4.37.–4.40. 
Következtetés 4.37.–4.38. 

Ajánlások 4.39.–4.40. 

Mellékletek 
4.1 melléklet. Az „Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság” című fejezet korábbi ajánlásainak hasznosulása 
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Bevezetés 
4.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) „Egységes piac, 
innováció és digitális gazdaság” című fejezetére (a TPK 1. fejezete) vonatkozó 
megállapításainkat tartalmazza. A 4.1. ábra áttekintést nyújt a 2021-ben e TPK-fejezet 
kapcsán végzett fő tevékenységekről és kiadott összegekről. 

4.1.ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: 
az 1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

2021. évi kifizetések – összesen 18,5

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 14,3

Előfinanszírozás elszámolása (*): 8,4 

Kutatás
10,8 (58,7%)

Űrpolitika
2,6 (13,9%)

Közlekedés, energiaügy és digitális gazdaság
2,2 (11,8%)

InvestEU
1,5 (8,2%)

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
18,5 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 10,2%-a)

Előfinanszírozási kifizetések (*): 12,6

Eseti, időközi és végső kifizetések: 5,9

Egyszeri, időközi és záró kifizetések: 5,9

(milliárd euró)

Egyéb
1,4 (7,4%)
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Rövid leírás 

4.2. Az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” keretében finanszírozott 
programok sokszínűek, és céljuk olyan uniós beruházások finanszírozása, amelyek 
hozzájárulnak a következőkhöz: kutatás és innováció, a transzeurópai közlekedési 
hálózatok fejlesztése, távközlés, energiaügy, digitális átállás, egységes piac és 
űrpolitika. 

4.3. A fő kutatási és innovációs program továbbra is a H2020 (H2020)1, míg utódja, 
a Horizont Európa2, illetve elődje, a hetedik keretprogram3, 2021. évi ellenőrzött 
sokaságunknak csak igen kis hányadát teszi ki. A TPK 1. fejezete felöleli az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) nagy infrastrukturális projektjeit, a Galileo 
űrprogramot (az Unió globális műholdas navigációs rendszere), az EGNOS-t (az európai 
geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás) és a Kopernikusz európai 
földmegfigyelési programot is. Magában foglalja az InvestEU Alapot is, amely a 
Horizont Európával együtt a NextGenerationEU (NGEU) kiegészítő forrásaiból is 
részesül. 

4.4. E programok kiadásai a különféle projektekben részt vevő, a köz-, illetve a 
magánszférában tevékenykedő kedvezményezetteknek nyújtott támogatás formáját 
öltik, és a Bizottság azokat zömében közvetlenül (többek közt végrehajtó 
ügynökségeken keresztül) kezeli. A Bizottság a támogatási megállapodás aláírásakor 
előfinanszírozást biztosít a kedvezményezetteknek, majd az előfinanszírozás összegét 
levonva megtéríti az általuk uniós finanszírozásra bejelentett költségeket. Az 
űrprogramok irányítása általában közvetett módon történik, a Bizottság és a kijelölt 
végrehajtó szervek (például az Európai Űrügynökség) között aláírt hatáskör-átruházási 
megállapodások alapján. Az InvestEU pénzügyi eszközeit főként az EBB vagy az EBA 
hajtja végre, és erre pénzügyi közvetítőket vesznek igénybe. 

                                                      
1 A 2014–2020-as kutatási és innovációs keretprogram. 

2 A 2021–2027-es kutatási és innovációs keretprogram. 

3 A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007–2013). 
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

4.5. Az 1.1. mellékletben ismertetett ellenőrzési koncepció és módszerek 
alkalmazásával 2021-ben a következők vizsgálatát végeztük el a TPK e fejezete 
kapcsán: 

a) egy 130 tranzakcióból álló, a TPK e fejezetéhez kapcsolódó kiadások teljes körére 
nézve statisztikailag reprezentatív minta. A minta 87 tranzakciót tartalmazott a 
kutatás és innováció területéről (84 a H2020 programból, 3 a hetedik kutatási 
keretprogramból), valamint 43 tranzakciót egyéb programokból és 
tevékenységekből, többek között a CEF, egyéb pénzügyi eszközök és az 
űrprogramok területéről. Kedvezményezettek ellenőrzésére 21 tagállamban és 
hat nem uniós országban került sor. Célunk az volt, hogy megbecsüljük a TPK e 
fejezetének hibaszintjét, s ezzel hozzájáruljunk a megbízhatósági 
nyilatkozatunkhoz; 

b) kiválasztott informatikai rendszerek, annak alaposabb megismerésére, hogy a 
Bizottság milyen különböző információs rendszereket használ a kutatási 
programokhoz (nevezetesen az eGrants alkalmazáscsomagot), valamint annak 
felülvizsgálatára, hogy a vezetői információ hogyan áramlik azt követően, hogy a 
Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (DG RTD) hatásköröket ruházott át az 
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökségre (REA); 

c) a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN), a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság (DG RTD) és az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) éves 
tevékenységi jelentéseiben szereplő szabályszerűségi információk. Ezek az 
információk a Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésében (AMPR) is 
szerepelnek. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
4.6. A 130 vizsgált tranzakcióból 55 (42%) esetében merült fel hiba. Az általunk 
számszerűsített 38 hiba alapján az általunk becsült hibaszint 4,4%4 (lásd: 4.2 ábra). 
A 4.3. ábra bemutatja, hogy 2021-ben az általunk becsült hibaszint értékén belül 
hogyan oszlanak meg a kutatási és az egyéb tranzakciók. 

4.2. ábra. A számszerűsíthető hibák becsült hatása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
4 A hibaszintet reprezentatív mintából számítjuk ki. Az itt feltüntetett szám a lehető legjobb 

becslés. 95%-os konfidenciaszint mellett állítjuk, hogy a sokaságban a becsült hibaszint 1,8% 
és 7,0% (alsó és felső hibahatár) között van. 

3,9%
4,4%

5,8%

1,9%

0%

2%

4%

6%

8%

Lényegességi 
küszöb: 2,0%

20212020

7,0% Felső hibahatár

Becsült hibaszint

1,8% Alsó hibahatár

A számszerűsíthető hibák becsült hatása

2020
133 tranzakció

Mintaméret 
2021

130 tranzakció
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4.3. ábra. A becsült hibaszint lebontása hibatípusonként 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

4.7. A mintánkban szereplő 87 kutatási projekt zömét (több mint 97%) továbbra is a 
H2020 tette ki, míg a Horizont Európa projektjei közül még egy sem került be az 
ellenőrzési mintába5. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a H2020 tekintetében 
javult a programtervezés és a Bizottság kontrollstratégiája6. Bizonyos egyszerűsítések – 
különösen a közvetett költségekre nézve átalányösszeg megállapítása – könnyebbé 
tették a kedvezményezettek dolgát, és ezzel csökkenhet a hibakockázat. Ellenőrzési 
munkánk eredménye szerint azonban a hibaarány ettől nem csökkent a 2%-os 
lényegességi küszöb alá. 

                                                      
5 2021 volt a Horizont Európa keretprogram végrehajtásának első éve. Megindítását 

késleltette, hogy a rendeletet a tervezettnél később fogadták el. Az év végéig mindössze 
19 támogatási megállapodást és 1 keretmegállapodást írtak alá, és igen kevés kifizetést 
(főként előfinanszírozást) hajtottak végre. 

6 Például a 2018. évi éves jelentés 5.13. bekezdésében és a 28/2018. sz. különjelentésben: 
„A H2020 keretprogramban bevezetett, egyszerűsítést célzó intézkedések többsége 
könnyítést jelentett a kedvezményezettek számára, ám még mindig vannak fejlődési 
lehetőségek”. 

2,4%

8,4%

34,5%

20,4%

31,3%

3,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Lényeges bizonylatok hiánya/ellenőrzési
nyomvonal hiánya

Nem támogatható egyéb közvetlen költségek
(héa, utazás, berendezések)

Közbeszerzési szabály súlyos megsértése

Nem támogatható közvetlen személyzeti
költségek

Kutatás Egyéb
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4.8. A H2020 és a hetedik keretprogram kiadásai továbbra is nagy kockázattal 
járnak, ezek jelentik az általunk feltárt hibák fő forrásait. A mintánkban szereplő 
87 kutatási és innovációs tranzakció közül 29-ben találtunk nem támogatható 
költséggel kapcsolatos számszerűsíthető hibát. Ezek a hibák teszik ki az e fejezet 
tekintetében a 2021. évre általunk becsült hibaszint 45%-át. 

4.9. A többi programnál és tevékenységnél a mintánkban szereplő 43 tranzakció 
közül 9 esetében észleltünk számszerűsíthető hibákat. Ilyenek voltak többek között: 

a) két szabálytalansági eset a közbeszerzési eljárásban (az egyik a CEF keretében, 
a másik az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségénél 
(ACER)); 

b) kivitelezési költségek kétszeri igénylése és visszatérítése (CEF-projekt, lásd: 
4.3 háttérmagyarázat); 

c) a keretszerződésben nem szereplő költségek visszatérítése (CEF); 

d) nem támogatható eszköz finanszírozása (CEF). 

4.10. A Bizottság által alkalmazott korrekciós intézkedések a mintánkban szereplő 
tranzakciók közül ötöt érintettek közvetlenül. Ezek az intézkedések számításaink 
szempontjából relevánsak voltak, mivel 0,2 százalékponttal csökkentették a 
jelentésünk e fejezetére vonatkozóan becsült hibaszintet. A végső kedvezményezettek 
számszerűsíthető hibái közül 12 esetében a Bizottság kontrolleljárásai nem előzték 
meg, illetve nem tárták fel és nem korrigálták a hibákat a kiadások elfogadása előtt. 
A fel nem tárt hibák többsége (a 12 esetből 10) személyzeti költségekhez kapcsolódott. 
Ha a Bizottság, illetve a kedvezményezettek által megbízott könyvvizsgálók a 
rendelkezésére álló összes információt megfelelően felhasználták volna, a becsült 
hibaszint 1,7 százalékponttal kisebb lett volna erre a fejezetre7. 

4.11. A kutatási kiadások tekintetében a kedvezményezettek által a projekt végén 
megbízott könyvvizsgálók pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat (CFS) 
nyújtanak be. Ezen igazolások célja a Bizottság segítése annak ellenőrzésében, hogy  
a pénzügyi kimutatásokban szereplő költségek támogathatóak-e. Mi azonban több 

                                                      
7 A Bizottság kontrollrendszerének egyik eleme a kedvezményezettek által megbízott 

könyvvizsgálók által kiállított, pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolások (lásd: 
4.11. bekezdés). 
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alkalommal is beszámoltunk e tanúsítványok hiányosságairól8. Erre az évre nézve azt 
állapítottuk meg, hogy a 12 feltárható számszerűsíthető hiba közül 9 hibát sem az 
igazolásokat adó könyvvizsgálók, sem a Bizottság nem tárt fel. 

A kutatási kiadásokban talált legtöbb számszerűsíthető hiba 
továbbra is nem támogatható személyzeti költségekkel 
kapcsolatos 

4.12. A H2020 keretprogramon belül a személyzeti költségek bejelentésére 
vonatkozó szabályok – noha történtek egyszerűsítések – még mindig összetettek, és 
kiszámításuk továbbra is jelentős hibaforrást képez a kifizetési kérelmekben. Amint 
arról korábbi éves jelentéseinkben9 és 28/2018. sz. különjelentésünkben 
beszámoltunk, a személyzeti költségek kiszámításának módszere a H2020 program 
keretében több szempontból bonyolultabbá vált (lásd: 4.14., 4.15. bekezdés), és ez 
megnövelte a hibakockázatot. A kutatási tranzakciókból vett mintánkban 
számszerűsíthető hibákat tartalmazó 29 tranzakció közül 26, vagyis több mint 89% 
abból eredt, hogy nem támogatható személyzeti költségeket jelentettek be és 
térítettek meg. 

Az óradíj hibás kiszámítása 

4.13. A 26 esetből 18-ban a hibák fő oka továbbra is a személyzeti költségek – 
különösen az óradíjak – kiszámítási módszereinek helytelen alkalmazása. 

4.14. A kedvezményezettek csak úgy jelenthetik be a folyó pénzügyi évre 
vonatkozó tényleges bérköltségeket, ha havi óradíjjal számolnak. Ellenőrzéseink 
tanúsága szerint azonban ebben az esetben túl bonyolult számításokat kell alkalmazni, 
ezért azok ritkán helyesek. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogyan rendeljék hozzá 
az egy hónapnál hosszabb időszak alatt keletkezett juttatásokat (például a szabadság 
idejére járó fizetést és a tizenharmadik havi fizetést) azokhoz a hónapokhoz, amikor 

                                                      
8 A 2018. évi éves jelentés 5.15. bekezdése, a 2019. évi éves jelentés 4.10. bekezdése, 

valamint a 2020. évi éves jelentés  4.11. bekezdése. 

9 A 2017. évi éves jelentés 5.34. bekezdése, a 2018. évi éves jelentés 5.16. bekezdése, a 2019. 
évi éves jelentés 4.11. bekezdése, a 2020. évi éves jelentés 4.13. bekezdése, valamint a 
2017. évi éves jelentés 1. ajánlása, amelyet mindmáig nem hajtottak végre teljes 
mértékben. 
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azokat ténylegesen megkeresték. A kedvezményezettek gyakran tévesen végzik el ezt a 
hozzárendelést, így helytelen havi óradíjat számítanak ki. 

4.15. Amint arról már korábbi éves jelentéseinkben10 beszámoltunk, gyakran okoz 
hibákat az a szabály is, amely szerint a legutóbb lezárt pénzügyi évre vonatkozó éves 
óradíjat kell alkalmazni a következő (még le nem zárt) bejelentési év költségeinek 
bejelentésekor. Megállapításunk szerint ez 2021-re nézve is jellemző volt. 

4.16. A helytelen óradíjak alkalmazását eredményező egyéb problémák közé 
tartozik, hogy az éves szinten munkával töltött órákat pontatlan számban vették 
figyelembe, valamint figyelembe vettek a bérköltségekben szereplő nem támogatható 
összetevőket, például nem támogatható jutalmakat is. 

Munkaidő-nyilvántartás: számszerűsíthető problémák  

4.17. A személyzeti költségek számítási módszereinek helytelen alkalmazása 
mellett 11 olyan számszerűsíthető esetet tártunk fel, amikor a munkaidő-nyilvántartás 
hiányosságai miatt nem támogatható személyzeti költségek elszámolására került sor. 
Főként olyan problémákról volt szó, mint a távollétek, munkaszüneti napok vagy 
hétvégék idejére bejelentett munkaórák, valamint a tévedésből rögzített órák, a 
bérszámfejtésben nem szereplő (ki nem fizetett) órák, illetve munkaidő-
nyilvántartásokkal nem alátámasztott órák. A 4.1. háttérmagyarázat egy ilyen esetre 
ad példát. 

4.1. háttérmagyarázat 

A munkaidő-nyilvántartás hiánya miatt nem támogatható költségek: 
egy példa 

Az egyik kkv által bejelentett személyi költségek felülvizsgálata során kiderült, 
hogy nincsen olyan munkaidő-nyilvántartás vagy más alternatív bizonyíték, amely 
alátámasztaná a két alkalmazott által a projektre elszámolt nagy számú 
munkaórát. Ezen túlmenően a többi alkalmazottra vonatkozó munkaidő-
kimutatások elemzése alapján megállapítottuk, hogy egy alkalmazott 225 
munkaórát jelentett be a projektre, de ezek nem szerepeltek a nyilvántartásban, 
két másik alkalmazott esetében pedig az éves szabadság idejére jelentettek be 
munkaórákat. Az általunk megvizsgált 2550 órából 1277 óra (50%) nem volt 
támogatható. 

                                                      
10 A 2020. évi éves jelentés 4.14. bekezdése és a 2019. évi éves jelentés 4.12. bekezdése. 
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Korábbi beszámolási időszakok nem támogatható kiigazításai és egyéb, 
személyi költségekkel kapcsolatos hibák 

4.18. A H2020 programmal az az új szabály került bevezetésre, hogy az óradíjakkal 
kapcsolatos pénzügyi kimutatásokat csak kivételes jelleggel lehet kiigazítani, vagyis 
csak az óradíjak kiszámításában vétett hibák kijavítása céljából. Más tekintetben a már 
bejelentett költségeket nem lehet kiigazítani/ módosítani (pl. a pénzügyi év lezárása 
után új óradíj figyelembevétele végett). Találtunk néhány olyan esetet, amikor a 
kedvezményezett a pénzügyi év lezárását követő beszámolási időszakban újraszámított 
óradíjak alapján helytelenül igazított ki korábban bejelentett személyi költségeket. 

4.19. A személyzeti költségekkel kapcsolatos egyéb hibák voltak többek között: a 
kettős felső határ szabályának megsértése, tényleges adatok helyett elméleti 
bérköltségek alkalmazása, a kizárólag a projekten dolgozó alkalmazottak esetében nem 
támogatható hónapok bejelentése (teljes hónapoké, amikor pedig az érintettek a 
munkanapok felénél rövidebb ideig dolgoztak), valamint alvállalkozói szerződések 
személyi költségként történő elszámolása. Egy Marie Skłodowska-Curie-programon 
(MSCA) dolgozó tapasztalt kutatóval kapcsolatban is találtunk támogatásra nem 
jogosult költségeket, ezt mutatja be a 4.2. háttérmagyarázat. 

4.2. háttérmagyarázat 

Egy Marie Skłodowska-Curie egyéni ösztöndíjban (IF) részesülő 
tapasztalt kutató: példa a nem támogatható költségekre 

Az egyik megvizsgált MSCA (IF) projekt esetében a támogatás kedvezményezettje 
által kiválasztott és alkalmazott tapasztalt kutató nem felelt meg az érintett 
tevékenységre meghatározott támogathatósági feltételeknek. E feltételek szerint a 
pályázatok benyújtási határidejének időpontjában (2015. szeptember 10.) a 
tapasztalt kutatónak vagy doktori fokozattal, vagy legalább négyéves teljes 
munkaidős kutatói tapasztalattal kellett rendelkeznie. A kutató több mint két 
hónappal a fent említett határidő után szerezte meg a doktori fokozatot. Ezenkívül 
– a támogatási kérelemben benyújtott és a bizottsági értékeléshez, illetve 
ellenőrzésünkhöz rendelkezésre álló információk szerint– nem teljesült az 
alternatív feltétel sem, mivel a szóban forgó kutató 2011. október 1-jén kezdte 
meg teljes időben folytatott PhD-tanulmányait, így a négyéves kutatói 
tapasztalatot csak 2015. szeptember 30-án, vagyis a vonatkozó határidő lejárta 
után szerezte meg. A kutatónak ezért nem lett volna szabad engedélyezni a 
pályázati felhívásban való részvételt, illetve őt a projekthez kiválasztani, így a 
kapcsolódó költségek nem tekinthetők támogathatónak.  
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A magánszervezetek, különösen a kkv-k és az új belépők 
esetében nagyobb valószínűséggel fordulnak elő hibák 

4.20. Az európai kutatás ösztönzésére alkalmas egyik stratégia a magánszektor – 
különösen az új belépők és a kkv-k – részvételének növelése. A feltárt 
számszerűsíthető hibák több mint fele (29-ből 15) kapcsolódott magánszektorbeli 
kedvezményezettek támogatásához, noha a mintában szereplő 130 tranzakció közül 
csak 44 (34%) volt ilyen jellegű. A kkv-k a minta 14%-át tették ki, de a számszerűsíthető 
hibák 33%-a kapcsolódott hozzájuk. 

4.21. Ezenkívül a kkv-kat érintő összes számszerűsíthető eset közül kilencben az 
egyes ellenőrzött költségnyilatkozatokat több hiba is érintette, amiből adódóan nem 
támogatható költségeket jelentettek be (egy példát a 4.1 háttérmagyarázat mutat 
be). Ezen eredmények tanúsága szerint a kkv-k esetében nagyobb valószínűséggel 
fordulnak elő hibák, mint a többi kedvezményezett esetében, amit a Bizottság 
ellenőrzései11 és saját korábbi éves jelentéseink12 is megerősítenek. 

Hibatípusok az egyéb közvetlen költségek esetében 

4.22. A többi költségkategóriában többek között a következő hibatípusokat 
találtuk: berendezések nem elszámolható költségei az amortizáció helytelen 
kiszámítása miatt, fel nem merült költségek, utazási költségek elszámolásának hibái, 
téves árfolyamok, kétszer visszaigényelt kivitelezési számla. Az utóbbi hibát a 
4.3 háttérmagyarázat részletezi. 

4.3. háttérmagyarázat 

Kétszer igényelt és kétszer visszatérített kivitelezési költségek 

Az egyik CEF-projekt esetében megállapítottuk, hogy a kedvezményezett az 
ellenőrzött időszakra vonatkozó kifizetési kérelmében feltüntetett egy 
7 681 757 euró összegű, már egy korábbi beszámolási időszakban is igényelt és 
visszatérített kivitelezési számlát. A kapcsolódó költségeket emiatt helytelenül 
kétszer térítették vissza. 

  

                                                      
11 A 2019. évi éves jelentés 4.16. bekezdése. 

12 A 2018. évi éves jelentés 5.19. bekezdése és a 2019. évi éves jelentés 4.16. bekezdése. 
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A kutatási támogatások informatikai 
rendszereinek áttekintése 
4.23. Az eGrants-alkalmazáscsomag a Bizottság szervezeti üzleti megoldása a 
támogatások és szakértők irányítására, amely integrálja a folyamat egésze során 
alkalmazott rendszereket a munkaprogramtól és a pályázati felhívások előkészítésétől 
kezdve a támogatási munkafolyamatok kezelésén (Compass) keresztül a támogatás 
egész életciklusa során történő irányításáig (Sygma). Ezek a rendszerek azon 
információs rendszerek közé tartoznak, amelyeket a Bizottság a kutatási programokhoz 
nyújtott támogatások kezelésére használ (lásd: 4.4. ábra). 

4.4. ábra. Integrált informatikai rendszerek segítik a Bizottságot és a 
projekt résztvevőit a támogatási folyamat valamennyi szakaszában 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

SYGMASEP

EMI

ECS

F&T Portal

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Pályázatok kezelése JelentésProjekt életciklusa

SEP: A pályázatok benyújtására és értékelésére szolgáló rendszer

EMI: A külső szakértők irányítására szolgáló rendszer

ECS: A külső szakértők pályázatainak benyújtására szolgáló rendszer

Finanszírozási és pályázati (F&T) portál: Egyszeri adatbeviteli pont külső felhasználók számára a 
támogatások életciklusa során

SYGMA: Elektronikus támogatáskezelési rendszer

COMPASS: Integrált munkafolyamat-rendszer a támogatások, szakértők és ellenőrzések irányítására

PDM: A résztvevők adatkezelési rendszere

CORDA: Kutatási és innovációs programokból származó adatok tárháza

ABAC: Információs rendszer a költségvetési és számviteli műveletekhez
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4.24. 2021-ben áttekintettük az eGrants csomagot: ennek során a Compass-ra és a 
Sygma-ra, valamint „a támogatási megállapodás előkészítése”, illetve a támogatás 
végrehajtása során a „bejelentés és kifizetés” folyamataira összpontosítottunk. 
Értékeltük azt is, hogyan kapcsolódik egymáshoz az eGrants és a Bizottság 
költségvetés-kezelési rendszere, az ABAC. E munka révén alaposabb ismereteket 
igyekeztünk szerezni az új Horizont Európa program irányításához és kontrolljához 
használt informatikai környezetről. 

4.25. Korlátozott áttekintésünk alapján megállapítottuk, hogy a rendszereket jól 
integrálták az informatikai környezetbe, az adatok és a jóváhagyások továbbítása 
automatikusan megtörténik a különböző rendszerek között. A Bizottság a Sygmában 
egy olyan eszközt is rendelkezésre bocsát („Personnel Costs Wizard”), amely segíti a 
résztvevőket személyzeti költségeik bejelentésében, és a Bizottság rendszeresen 
népszerűsíti is ennek használatát. Ennek ellenére a résztvevőknek kevesebb mint 10%-
a használja az eszközt. Fokozott alkalmazása – különösen a kkv-k és az új résztvevők 
körében – csökkenthetné a személyzeti költségek terén feltárt hibák számát. 

4.26. A hatályos jogalapnak megfelelően a kedvezményezettek számviteli 
rendszerei és a Sygma beszámolási rendszer között nincsen kapcsolat. A Bizottság a 
projektek kapcsán rendelkezik azokkal a pénzügyi adatokkal, amelyek szükségesek a 
kontrollkeretrendszerhez. Bármilyen számviteli információ (számlaszintű részletek), így 
az alátámasztó információk is, csak külön kérés nyomán elérhetőek további 
ellenőrzések céljára. Emiatt nem lehetséges nagyszabású automatikus ellenőrzéseket 
végezni. 

4.27. A támogatási portfólióknak a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságtól az 
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökséghez történő 2021. áprilisi áthelyezését illetően 
megállapítottuk, hogy az eGrants segített megkönnyíteni ezt a folyamatot. Ennek során 
ugyanis ki lehetett használni azt a helyzetet, hogy a Bizottság valamennyi érintett 
részlege ugyanazokhoz az adatokhoz fér hozzá az eGrants rendszerben, és ezek az 
adatok ugyanabból a forrásból származnak. 
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 
4.28. Az általunk megvizsgált éves tevékenységi jelentések13 az egyes
főigazgatóságoknál/végrehajtó ügynökségeknél rendelkezésre álló információkat 
tükrözték, és azok alapján valós értékelést adtak a pénzgazdálkodásról az TPK 
1. fejezete kiadásaihoz kapcsolódó mögöttes tranzakciók szabályszerűsége
tekintetében.

4.29. A H2020 tekintetében a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság 2,29%-os
várható reprezentatív hibaarányról számolt be az uniós kutatási kiadásokat kezelő 
valamennyi főigazgatóság és egyéb uniós szerv esetében. A fennmaradó hibaarány 
a korrekciós intézkedéseket is figyelembe véve csak a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság esetében 1,67%. Az e hibaarányok alapjául szolgáló utólagos 
ellenőrzések a 2014–2020-as időszakban teljesített kifizetésekre terjedtek ki. 
A Számvevőszék által korábban észlelt módszertani probléma orvoslása érdekében, 
amely a hibaarány alulbecslését eredményezte14, a Közös Ellenőrzési Szolgálat 1304, 
2020-ban és 2021-ben lezárt ellenőrzés alapján kiszámított egy kiegészítést, amelynek 
nyomán a hibaarány 0,37 százalékponttal nőtt. A DG RTD ezt éves tevékenységi 
jelentésében közzétette. 

4.30. A DG RTD 2021 végi fennmaradó hibaaránya azt jelzi, hogy az megfelel a
Bizottság által meghatározott feltételnek15, így nem fogalmaztak meg fenntartást a 
H2020 kiadásaival kapcsolatban. A bejelentett hibaarányok 2021-ben kismértékben 
csökkentek. 

4.31. Mivel 2021 volt a Horizont Európa végrehajtásának első éve16, csak nagyon
kis számú kifizetést hajtottak végre (csak előfinanszírozásokat a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóságnál). Ezért a DG RTD 2021-ben a Horizont Európa tekintetében nem 

13 DG ECFIN, DG RTD és REA. 

14 A hibaarány a ténylegesen ellenőrzött összeg helyett az összes elfogadott költség 
arányában került kiszámításra, a hiba kiszámítása ezért nagyobb nevezővel történt, így  
a hibaszázalék a ténylegesnél alacsonyabb lett 2018. évi éves jelentés , 5.34. bekezdés. 

15 A H2020 hibaarány-céltartománya 2% és 5% között van. 

16 Lásd: 5. lábjegyzet. 
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számolt be feltárt hibaarányról. A Bizottság által a HE fennmaradó hibaarányára 
vonatkozóan kitűzött cél a keretprogram végére nem haladja meg a 2%-ot. 

4.32. 2021. évi éves tevékenységi jelentésében a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 20 lezáratlan ajánlását tette közzé, 
amelyek közül kettőnek a teljesítése már korábban esedékes volt. A lezáratlan 
ajánlások közül hatot, köztük egy korábban esedékest, „nagyon fontosként” soroltak 
be. A már korábban esedékes „nagyon fontos” ajánlás a kutatási és innovációs 
költségvetés pénzügyi kitettségének a kontrollstratégia újragondolásával történő 
csökkentésére vonatkozott. Az IAS megítélése szerint az ajánlás végrehajtására 
irányuló cselekvési terveket csak részben hajtották végre, és a megbízott külső 
ellenőrök munkájának minőségét javító intézkedéseket még nem véglegesítették. 

4.33. Éves tevékenységi jelentésében a REA 1,75%-os fennmaradó hibaarányról 
számolt be a H2020 program tekintetében, így a H2020 tekintetében sem kellett 
fenntartást megfogalmaznia. 

4.34. Ami a Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökséget illeti, az IAS következtetése 
szerint az általa ellenőrzött folyamatokra alkalmazott belső kontrollrendszerek 
eredményesek voltak, kivéve két területet, amelyek a Bizottság „egységes elektronikus 
adatcsereközpontja” (SEDIA) ellenőrzését követően a „nagyon fontos” ajánlások 
tárgyát képezték. A szóban forgó ajánlások a személyes adatok nem megfelelő 
védelmére, valamint késve kifejlesztett vagy nem megfelelően automatizált 
informatikai eszközökre vonatkoztak. 

4.35. A DG ECFIN 2021. évi fő releváns kiadásai a TPK 1. fejezete keretében 1) az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az InvestEU feltöltéséhez, valamint 2) az 
Európai Beruházási Alap (EBA) tőkéjéhez és osztalékaihoz kapcsolódnak. A 2021-ben az 
ezekre az összetevőkre vonatkozóan jelentett becsült hibaarány 0%-os volt, ami tükrözi 
az érintett kifizetések jellegét, és az IAS következtetése szerint a Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságnak az IAS által ellenőrzött folyamatok tekintetében alkalmazott belső 
kontrollrendszerei eredményesek voltak. 

4.36. Áttekintettük a Bizottság 2021. évi éves irányítási és 
teljesítményjelentésében szereplő azon információkat, amelyek a TPK 1. fejezetéhez 
tartozó szakpolitikai területek becsült kifizetéskori kockázatára vonatkoznak. 
A Bizottság a TPK 1. fejezetére 1,3%-os hibaarányt számított. 
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Következtetés és ajánlások 

Következtetés 

4.37. Az általunk megszerzett és e fejezetben bemutatott ellenőrzési bizonyítékok 
összességükben arra mutatnak, hogy az „Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság” fejezet kiadásait lényeges hibaszint jellemzi. A TPK e fejezete alá tartozó 
tranzakciók tesztelése során az általunk becsült általános hibaszint 4,4% volt (lásd: 
4.2 ábra). Eredményeink azt mutatják, hogy a fő hibaforrást jelentő kutatási és 
innovációs kiadások terén a hibaszint továbbra is magas, különösen a személyzeti 
költségek terén. 

4.38. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben bemutatott becsült kifizetéskori 
kockázat 1,3%. Ez a százalékarány nem éri el a lényegességi küszöböt, illetve saját 
becsült hibaszintünket. Ezért véleményünk szerint a Bizottság által már meghozott 
intézkedések ellenére ez az arány továbbra is a ténylegesnél alacsonyabb. 

Ajánlások 

4.39. A 2019. és 2020. évi éves jelentésünkben megfogalmazott, 2021. évi 
megvalósításra megjelölt ajánlásaink hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat 
a 4.1. melléklet mutatja be17. A Bizottság három ajánlást teljes mértékben, egyet pedig 
legtöbb tekintetben valósított meg. 

4.40. Az említett hasznosulásvizsgálat, valamint a 2021. évre vonatkozó 
megállapításaink és következtetéseink alapján a következőket javasoljuk 
a Bizottságnak: 

                                                      
17 A 2018. évi éves jelentésünkben megfogalmazott ajánlások szerint szükséges 

intézkedéseket 2020 végéig kellett megtenni. Ezért a 2020. évi éves jelentésben 
megvizsgáltuk ezen ajánlások hasznosulását. 
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4.1. ajánlás 

Határozottan ösztönözze a (résztvevői portálon elérhető) Personnel Costs Wizard (lásd: 
4.25. bekezdés) használatát, különösen a kedvezményezettek egyes olyan kategóriái 
esetén, akik hajlamosabbak hibát véteni, mint például a kkv-k és az új belépők (mind a 
H2020, mind a Horizont Európa támogatásai esetében). 

Megvalósítás céldátuma: 2023 közepe (H2020), illetve 2024 közepe (Horizont Európa) 

4.2. ajánlás 

Adjon iránymutatást a kedvezményezetteknek a konkrét eltérésekről, különösen a 
Horizont Európa támogathatósági szempontjairól a H2020 programmal és hasonló 
programokkal összevetve. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 közepe 

4.3. ajánlás 

A H2020 esetében javítsa a meglévő előzetes kontrollmechanizmusokat, hogy 
azonosítani lehessen és ki lehessen küszöbölni az óradíjak újraszámítását követően a 
kedvezményezettek által benyújtott személyzeti költségek esetleges nem támogatható 
kiigazításait. 

Megvalósítás céldátuma: 2022 vége 

4.4. ajánlás 

Tökéletesítse az iránymutatásokat, amelyeket a kedvezményezettek által a pénzügyi 
kimutatásokra vonatkozó igazolások kiállítására szerződtetett független 
könyvvizsgálóknak címez, hogy ezzel csökkentse az igazolásokkal kapcsolatos 
ellenőrzéseink során feltárt nagyszámú hiányosságot. 

Ajánlott megvalósítási határidő: 2023 közepe 
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4.5. ajánlás 

A következő kutatási programra nézve a változó üzleti igényekkel összhangban 
vizsgálja meg az eGrants funkcióinak a kockázatértékelésre és az automatikus 
ellenőrzésre történő bővítésének megvalósíthatóságát, például úgy, hogy más elérhető 
adatforrások felhasználásával a megfelelőség igazolását alátámasztó további 
alapadatokat tesz digitális formátumban elérhetővé. 

Ajánlott megvalósítási határidő: a következő TPK-ra 
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Mellékletek 

4.1 melléklet. Az „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” című fejezet korábbi ajánlásainak 
hasznosulása 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

2019 

A következők megvalósítását javasoljuk a 
Bizottságnak 2021 közepéig: 
1. ajánlás: 

Végezzen több célzott ellenőrzést a kkv-k 
kifizetési kérelmeire nézve, és fokozza a H2020 
támogatási szabályairól szóló tájékoztatási 
kampányát, különösen összpontosítva e fontos 
kedvezményezettekre. 

x      
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

A következők megvalósítását javasoljuk a 
Bizottságnak a 2021. évig: 
2. ajánlás: 

Indítson kampányt, amely ismét felhívja a H2020 
valamennyi kedvezményezettjének figyelmét a 
személyzeti költségek kiszámítására és 
bejelentésére vonatkozó szabályokra, különös 
figyelmet fordítva az e fejezet 4.11–
4.15. bekezdésében ismertetett hibatípusokra. 

x18      

                                                      
18 A Bizottság kommunikációs kampányokat indított azzal a céllal, hogy javítsa a H2020-támogatásokhoz kapcsolódó személyzeti költségek kiszámítását, de 

továbbra is vannak hiányosságok (lásd: 4.12–4.19. bekezdés). A Bizottság a kedvezményezetteket segítendő kidolgozta a Personnel Costs Wizard eszközt, 
de azt a résztvevők mindössze 10%-a használja (lásd: 4.25. bekezdés). 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

 

A következők megvalósítását javasoljuk a 
Bizottságnak 2021 közepéig: 
4. ajánlás: 
A H2020 esetében: 
— tegyen intézkedéseket az utólagos 
ellenőrzésekről végzett áttekintésünk nyomán a 
dokumentáció, a mintavétel következetessége és 
az ellenőrzési eljárások minősége kapcsán tett 
észrevételeinket illetően; 
— a kiszervezett ellenőrzések harmadik fordulója 
során megfelelő intézkedésekkel biztosítsa, hogy 
az ellenőrök teljes mértékben tisztában legyenek 
a H2020 szabályaival, és ellenőrizze munkájuk 
minőségét. 

x19      

                                                      
19 A Számvevőszék az elkövetkező években ellenőrizni fogja ezen intézkedések eredményességét. 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

2020 

A következők megvalósítását javasoljuk a 
Bizottságnak a 2021. évig: 
2. ajánlás: 

hajtson végre cselekvési terveket, köztük a 
pénzügyi kimutatásokban előforduló hibák fő 
okainak időszakos felülvizsgálatát, iránymutatás 
nyújtását olyan összetett kérdésekben, mint az 
alvállalkozásra vonatkozó szabályok, és 
tájékoztató kampányok szervezését a H2020 
hibaarányának csökkentése érdekében; 

 X     

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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5. fejezet 

Kohézió, reziliencia és értékek 
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Tartalomjegyzék 
Bekezdés 

Bevezetés 5.1.–5.13. 
Rövid ismertető 5.2.–5.6. 
Szakpolitikai célkitűzések és kiadási eszközök 5.2. 

A pénzeszközök kezelése 5.3.–5.6. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 5.7.–5.13. 
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Nem támogatható projektek 5.24.–5.28. 
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Az ellenőrző hatóságok munkájának számvevőszéki 
értékelése 5.40.–5.52. 

A Bizottság bizonyossággal kapcsolatos munkája és a 
fennmaradó hibaarányról való beszámolás az éves 
tevékenységi jelentéseiben 5.53.–5.65. 

Következtetések és ajánlások 5.66.–5.78. 
Következtetés 5.66.–5.74. 

Ajánlások 5.75.–5.78. 

Mellékletek 
5.1 melléklet. A tagállamokban és a régiókban végrehajtott 
uniós fellépésekre vonatkozó információk 

5.2 melléklet. A „Kohézió, reziliencia és értékek” terület 
kapcsán megfogalmazott korábbi ajánlások hasznosulása 
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Bevezetés 
5.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) „Kohézió, reziliencia és 
értékek” című 2. fejezetére vonatkozó megállapításainkat tartalmazza. Az 5.1. ábra 
áttekintést nyújt a 2021-ben e TPK-fejezet kapcsán végzett fő tevékenységekről és 
kiadott összegekről. A 2021. évi ellenőrzési sokaságról a 5.9. bekezdés nyújt további 
információt. 

5.1. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
 

Kohézió, reziliencia és értékek
80,1 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 44,1%-a)

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és egyéb 
regionális műveletek: 45,5 (56,9%)

Európai Szociális Alap (ESZA): 19,4 (24,2%)

Kohéziós Alap: 9,7 (12,1%)

CEF – Közlekedés: 1,0 (1,2%)

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként
(milliárd euró)

ESI: 0,6 (0,7%)

Erasmus+: 2,4 (3,0%)

Egyéb: 1,5 (1,9%)
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(*) A 2a. alfejezet kifizetési adatai a 2014–2020-as programozási időszak éves előlegeiből és időközi 
kifizetéseiből állnak, amelyek nem szerepeltek a 2021-ben a Bizottság által elfogadott bizonyossági 
csomagok alapjául szolgáló elszámolásokban. A mögöttes tranzakciók harmonizált 
fogalommeghatározásával összhangban (a részleteket lásd: az 1.1. melléklet 12. és 13. bekezdése) ezek 
a kifizetések előfinanszírozásnak minősülnek, így nem képezték részét a 2021. évi éves jelentésünk 
ellenőrzési sokaságának. Ezek abban az évben kerülnek be az ellenőrzési sokaságunkba, amikor a 
Bizottság elfogadja a megfelelő számlákat (pl. a 2020/2021-es számviteli évhez tartozó kifizetésekre 
vonatkozóan a 2022. évi megbízhatósági nyilatkozatban). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

Rövid ismertető 

Szakpolitikai célkitűzések és kiadási eszközök 

5.2. Az ezen alfejezet alatti kiadások célja a különböző uniós tagállamok és régiók 
eltérő fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése1 (2a. alfejezet), valamint az 
uniós értékek támogatására és védelmére irányuló intézkedések, amelyek ellenállóbbá 

                                                      
1 Lásd: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 162. és 174–178. cikke (73. és 

81–82. o.). 

Reziliencia és értékek

Előfinanszírozás elszámolása: 3,1

Előfinanszírozási kifizetések: 3,6

Eseti, időközi és végső kifizetések: 0,8

Eseti, időközi és végső kifizetések: 0,8

2021. évi kifizetések – összesen 4,4

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 3,9

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

Előfinanszírozás elszámolása (*): 2,6

Előfinanszírozási kifizetések (*): 75,1

Éves döntés a beszámoló elfogadásáról: 40,8  

Eseti, időközi és végső kifizetések: 0,6

Eseti, időközi és végső kifizetések: 0,6

2021. évi kifizetések – összesen 75,7

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 44,0

(milliárd euró)
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teszik az Uniót a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal szemben (2b. alfejezet). E célok 
megvalósítása a következő alapok és eszközök útján történik2: 

a) 2a. alfejezet (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió)

— az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), amelynek célja a jelentősebb 
regionális egyensúlyhiányok korrigálása az innováció és kutatás, a digitális 
menetrend, a kis- és középvállalkozások, valamint a karbonszegény gazdaság 
számára nyújtott pénzügyi támogatás révén; 

— az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), amelynek célja a magas foglalkoztatási 
szint, a méltányos szociális védelem biztosítása, a munkaerő képzettségének és 
rezilienciájának javítása, valamint a szegénység felszámolásában kulcsszerepet 
játszó befogadó és összetartó társadalmak megvalósítása; a 2021–2027-es 
programozási időszakban az ESZA+ magában foglalja az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezést (IFK), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (FEAD), valamint a foglalkoztatás és a szociális innováció 
uniós programját, amelyek korábban különállóan működtek; 

— a Kohéziós Alap (KA), amely a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében 
környezetvédelmi és közlekedési projekteket finanszíroz azokban a 
tagállamokban, ahol az egy főre jutó GNI nem éri el az uniós átlag 90%-át; 

— a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz (CEF) nyújtott 
hozzájárulás, amely a transzeurópai hálózatokhoz3 tartozó projekteket 
finanszíroz; 

b) 2b. alfejezet (Reziliencia és értékek)

— az Erasmus+, amely a fiatalok tanulási célú mobilitásának és nem formális és aktív 
részvételének előmozdításával támogatja az oktatást, a képzést, az ifjúságot és a 
sportot Európában; 

— több kisebb program, köztük a Kreatív Európa program, a Polgárok, egyenlőség, 
jogok és értékek program (CERV), valamint a Covid19-világjárványt követő uniós 
gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében létrehozott egyedi eszközök, 
például az uniós egészségügyi cselekvési program (EU4Health) és a 
Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI). 

2 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RFF) 2021. évi kiadásairól a 10. fejezetben 
számolunk be. 

3 Az (EU) 2021/1153 rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról. 
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A pénzeszközök kezelése 

5.3. Ebben a TPK-fejezetben a kohéziós politikai alapok (az ERFA, a Kohéziós Alap és 
az ESZA) teszik ki a kiadások zömét. Végrehajtásuk megosztott irányítás révén történik. 
A tagállamok többéves operatív programokat (OP) nyújtanak be egy TPK teljes 
időtartamára nézve. A Bizottság jóváhagyását követően az operatív programok 
végrehajtásáért a Bizottság (a Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága [DG EMPL], valamint a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
[DG REGIO]) és a tagállam közösen felel. A kedvezményezettek a tagállami hatóságokon 
keresztül kapnak visszatérítést, és az Unió társfinanszírozza a műveleteknek az operatív 
program feltételeivel összhangban jóváhagyott elszámolható költségeit. Az irányító 
hatóságok ellenőrzéseket végeznek annak érdekében, hogy nem támogatható 
kiadásokat ne igazoljanak a Bizottság felé. Irányítási szerepük kulcsfontosságú a 
kohéziós kiadások szabályszerűségének biztosításához. 

5.4. A megosztott irányítás alá tartozó kiadások kontroll- és bizonyossági keretének4 
célja annak biztosítása, hogy az operatív programok éves beszámolóiban szereplő 
fennmaradó hibaarány5 a vonatkozó rendeletben meghatározott 2%-os lényegességi 
küszöb alatt maradjon6. Annak biztosítása érdekében, hogy az irányító hatóságok 
ellenőrzése után a Bizottság felé igazolt beszámolókban a szabálytalanságok szintje ne 
maradjon lényeges, a kontroll- és bizonyossági keret a következő három elemet 
foglalja magában: 

— Az ellenőrző hatóságok által az éves beszámolóban szerepeltetett kiadásokkal 
kapcsolatban végzett munka. E munka eredménye egy éves kontrolljelentés, 

                                                      
4 A 2017. évi (6.5–6.15. bekezdés) és a 2018. évi éves jelentésünkben (6.1. ábra) részletesen 

bemutattuk az európai strukturális és beruházási alapok kontroll- és bizonyossági keretét a 
2014–2020-as programozási időszakra nézve, beleértve az ütemezést is. 

5 Éves tevékenységi jelentéseiben a Bizottság „fennmaradó kockázati arányt” (RRR) említ a 
2007–2013-as programozási időszak lezárásával kapcsolatban, azonban „fennmaradó teljes 
hibaarányt” (RTER) a 2014–2020-as programozási időszak kapcsán. E fejezetben 
mindkettőre „fennmaradó hibaarányként” hivatkozunk. 

6 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 480/2014/EU rendelet 28. cikkének 
(11) bekezdése. 
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amelyet a tagállamok bizonyossági csomagjuk részeként nyújtanak be a 
Bizottságnak. Ebben a jelentésben szerepel az operatív program (vagy 
programcsoport) fennmaradó hibaaránya, valamint a bejelentett kiadások 
szabályszerűségéről és az irányítási és kontrollrendszerek eredményes 
működéséről szóló ellenőri vélemény. 

— Az elszámolások évenkénti elfogadása a Bizottság által. E célból a Bizottság 
elsősorban teljességi és pontossági adminisztratív ellenőrzéseket végez, hogy 
elfogadhassa az elszámolásokat és felszabadíthassa a korábban biztosítékként 
visszatartott 10%-os összeget7. 

— Minden egyes bizonyossági csomag dokumentációs áttekintése a Bizottság által és 
kiválasztott szabályszerűségi ellenőrzések a tagállamokban. A Bizottság ezeket az 
ellenőrzéseket a célból végzi, hogy megállapítsa és validálja az ellenőrző 
hatóságok által jelzett fennmaradó hibaarányokat; ezeket egy fő 
teljesítménymutatóként szolgáló súlyozott átlaggal együtt a következő évre 
vonatkozó éves tevékenységi jelentéseiben teszi közzé. 

5.5. A 2007–2013-as programozási időszak operatív programjainak lezárásához 
vezető folyamat nagyrészt hasonló volt az 5.4. bekezdésben leírt folyamathoz. 

5.6. A nem megosztott irányítás alá tartozó programokon keresztül nyújtott uniós 
finanszírozást vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés és pénzdíjak formájában 
folyósítják, és annak kezelése vagy közvetlenül a Bizottság főigazgatóságai8 által, vagy 
közvetve, partnerszervezetek vagy más hatóságok támogatásával történik. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

5.7. Célunk az volt, hogy hozzájáruljunk az 1.1. mellékletben ismertetett átfogó 
megbízhatósági nyilatkozathoz, illetve hogy értékelést adjunk a kiadások 
szabályszerűségéről mind a TPK 2. fejezetének egészére, mind a kohéziós politikai 
alapokra (2a. alfejezet) nézve. Az utóbbi tekintetében azt is igyekeztünk értékelni, hogy 
milyen mértékben lehet támaszkodni az ellenőrző hatóságok és a Bizottság munkájára. 

                                                      
7 Lásd: az 1303/2013/EU rendelet 130. cikke, amely a megtérített időközi kifizetések felső 

határát 90%-ban határozza meg. 

8 DG EMPL, DG CNECT, DG EAC, DG SANTE, DG JUST, DG ECHO és az Európai Éghajlat-
politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA), a DG MOVE 
felügyelete alatt, a 2021. évi sokaság kiadásaira nézve. 
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5.8. Az 1.1. mellékletben ismertetett ellenőrzési koncepció és módszerek
alkalmazásával 2021-ben a következők vizsgálatát végeztük el a TPK e fejezete 
kapcsán: 

— egy 243 tranzakcióból álló, a TPK e fejezetéhez kapcsolódó kiadások teljes körére 
nézve statisztikailag reprezentatív minta. Célunk az volt, hogy megbecsüljük a 
fejezet hibaszintjét, valamint hozzájáruljunk a megbízhatósági nyilatkozathoz. 
A kohéziós politikai alapok esetében a minta 217 olyan tranzakcióból állt, amelyek 
kiadásait megbízhatósági és zárócsomagban igazolták (ezek közül 213-at korábban 
egy ellenőrző hatóság ellenőrzött), valamint nyolc pénzügyi eszközből 
(2a. alfejezet). A minta 18, közvetlenül vagy közvetve a Bizottság által irányított 
tranzakciót is tartalmazott (négy a 2a. alfejezet alá, 14 pedig a 2b. alfejezet alá 
tartozott); 

— az ellenőrző hatóságoknak a korábban már ellenőrzött 213 tranzakcióhoz 
kapcsolódó 33 bizonyossági/zárócsomagban szereplő információk validálásához 
elvégzett munkája; 

— a Bizottság arra irányuló munkája, hogy felülvizsgálja és validálja a 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó bizonyossági csomagokban szereplő fennmaradó 
hibaarányokat, valamint az e csomagok szabályszerűségi szempontjaival 
kapcsolatos ellenőrzési munkája; 

— a DG EMPL és a DG REGIO éves tevékenységi jelentéseiben szereplő, majd a 
Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésébe (AMPR) belefoglalt 
szabályszerűségi információk. 

5.9. Ellenőrzési sokaságunk (47,9 milliárd euró) elsősorban a 2014–2020-as
időszakból származó, a 2019/2020-as számviteli évre nézve elfogadott bizonyossági 
csomagokban elszámolt kiadásokból állt (402 operatív program, összesen 40 milliárd 
euró értékben). Szerepeltek a sokaságban a Bizottság által 2021-ben lezárt vagy 
részben lezárt9 18 operatív program 2007–2013-as kiadásai is (776 millió euró). A 
Bizottság a 2021–2027-es időszakra még nem hagyott jóvá operatív programokat, és 
2021 végéig nem teljesített erre az időszakra vonatkozó kifizetéseket10. 

9 Ha még maradtak lényeges hatással bíró lezáratlan kérdések, akkor a Bizottság csak a nem 
vitatott összeget rendezi. Az egyenleg megállapítására és az adott operatív program 
lezárására csak akkor kerül sor, ha már nem maradt nyitott kérdés. 

10 Lásd: 2.6–2.8. bekezdés. 
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5.10. A megbízhatósági és zárócsomagokban igazolt kiadásokat tartalmazó 
217 tranzakcióból álló mintánk kiválasztása két szakaszban történt. Először 
kiválasztottunk 33 csomagot (31-et a 2014–2020-as, kettőt pedig a 2007–2013-as 
időszakból), amelyek 44 operatív programra terjedtek ki. Ezekből ezután azokat a 
tranzakciókat emeltük be a mintánkba, amelyeket az ellenőrző hatóságok korábban 
ellenőriztek. 

5.11. A tagállamok a 2019/2020-as számviteli évben 108 operatív program 
esetében számoltak be pénzügyi eszközökön keresztül teljesített kifizetésekről 
(2,1 milliárd euró). Ezért egy kiegészítő mintát is megvizsgáltunk: ez a 2014 és 2020 
közötti időszak nyolc olyan pénzügyi eszközéből állt, amelyekből teljesítettek 
kifizetéseket végső kedvezményezettek számára vagy javára. Így 50 hitelt és 
21 tőkebefektetést vizsgáltunk meg. 

5.12. Emellett 2021-ben a Bizottság 5 milliárd eurót fizetett ki vagy számolt el 
közvetlen vagy közvetett irányítás alá tartozó programokra, ebből 3,9 milliárd eurót a 
2b. alfejezet alá tartozó kiadásokra. Egy 18 tranzakcióból álló mintát vizsgáltunk meg, 
amelyeket az ESI, a Kohéziós Alapból a CEF-nek nyújtott hozzájárulás, a CERV, a Kreatív 
Európa program, illetve az Erasmus+ finanszírozott. 

5.13. Az 5.1. melléklet lebontást ad a tranzakciókból vett mintánkról és azokról a 
számszerűsíthető hibákról, amelyeket a 27 tagállamban és az Egyesült Királyságban a 
2a. alfejezet tekintetében a 2014–2020-as időszakra nézve feltártunk. 
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Tranzakciók szabályszerűsége, éves 
tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 
5.14. Fejezetünknek ez a része három szakaszból áll. Az első a 243 tranzakcióból 
álló tárgyévi minta számvevőszéki teszteléséről számol be, célja, hogy nagyobb rálátást 
adjon a főbb hibaforrásokra. A második szakasz az ellenőrző hatóságok munkájára 
irányuló értékelésünket mutatja be, a harmadik pedig a Bizottság munkájával 
foglalkozik. A két felelős főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében és az éves 
irányítási és teljesítményjelentésben foglalt szabályszerűségi információkkal 
kapcsolatban levont következtetéseink e három szakasz megállapításain alapulnak. 

Tranzakciótesztelésünk, illetve az ellenőrzések felülvizsgálata és 
újbóli elvégzése: eredmények 

5.15. Az általunk megvizsgált 243 tranzakcióban 30 hibát állapítottunk meg és 
számszerűsítettünk, mindet a 2a. alfejezethez kapcsolódóan. Az ellenőrző hatóságok 
által korábban talált 56 számszerűsíthető hibát és a programhatóságok által 
alkalmazott (a két programozási időszakra együttvéve összesen 458 millió euró 
összegű) korrekciót is figyelembe véve a hibaszintet a TPK 2. fejezetére nézve 3,6%-ra11 
becsüljük (lásd: 5.2. ábra). 

                                                      
11 A 2a. alfejezet becsült hibaszintje egymagában 4,1% (alsó hibahatár 2,1%, felső hibahatár 

6,1%). 
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5.2. ábra. A számszerűsíthető hibák becsült hatása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

5.16. Az ellenőrző hatóságok által jelzett számszerűsíthető hibák nem támogatható 
költségekhez (32 eset), közbeszerzéshez (19), bizonylatok hiányához (8), valamint 
számviteli és számítási hibákhoz (2) kapcsolódtak12. Hogy a fennmaradó hibaarányt a 
2%-os lényegességi küszöbre vagy az alá csökkentsék, a tagállami hatóságok pénzügyi 
korrekciókat alkalmaztak, szükség szerint extrapolálva azokat. 

5.17. Az 5.3. ábra szemlélteti a megállapított hibák kategóriánkénti megoszlását 
(a pénzügyi korrekciók figyelembevétele előtt). Az általunk becsült hibaszinthez 
leginkább [a támogatásra nem jogosult költségek és projektek, a belső piaci szabályok 
megsértése, valamint az alapvető bizonylatok hiánya] járultak hozzá. Ezekről a hibákról 
az 5.18–5.39. bekezdés nyújt bővebb tájékoztatást. 

                                                      
12 Egy adott tranzakciónál több különböző típusú hiba is felmerülhet. 
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5.3. ábra. A feltárt hibák lebontása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Nem támogatható költségek 

5.18. Amikor a tagállami hatóságok az elszámolásaikban kiadásokat jelentenek be a 
Bizottságnak, igazolják, hogy azok az alkalmazandó uniós vagy nemzeti szabályoknak 
megfelelően merültek fel, és hogy a támogatást olyan kedvezményezetteknek és 
műveletekhez nyújtották, amelyek megfelelnek az operatív program támogathatósági 
követelményeinek. 

5.19. Az ellenőrző hatóságok által feltárt leggyakoribb hibát a nem támogatható 
költségek jelentik. A Bizottsággal egyeztetett közös tipológiát alkalmazó beszámolójuk 
szerint13 a 2019/2020-as számviteli évben feltárt összes hiba 57%-a ilyen típusú volt. 

5.20. A mintánkban 19 tranzakciónál találtunk további nem támogatható 
költségeket. Ezek az esetek szám szerint az általunk talált nem támogatható kiadások 
63%-ának feleltek meg, és körülbelül 1,6 százalékponttal járultak hozzá a becsült 
hibaszinthez (41%-os hozzájárulás a hibaszinthez (lásd: 5.3 ábra). Egyes esetekben 
előfordult, hogy az ellenőrző hatóság feltárta ugyan a hibát, de azt nem 
számszerűsítette megfelelően. 

                                                      
13 Lásd: a 2018. évi éves jelentés 6.5., illetve a 2019. évi éves jelentés 5.7. háttérmagyarázata. 
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5.21. A támogatási jogosultság hiányának fő okai a résztvevők nem 
támogathatósága, az uniós vagy nemzeti szabályok be nem tartása, valamint a 
projekthez ténylegesen nem kapcsolódó kiadások voltak. Az 5.1. háttérmagyarázat 
példát mutat be a nem támogatható kiadásokra. 

5.1. háttérmagyarázat 

A támogathatósági területen kívüli tevékenységekre bejelentett 
költségek 

Hollandiában egy ERFA operatív program esetében azt találtuk, hogy az irányító 
hatóság olyan partnerek tevékenységeinek költségeit jelentette be, ahol 12 közül 
három a támogatható földrajzi területen kívül esett. Ilyen esetekben a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet előírja a monitoringbizottság előzetes 
jóváhagyását. Erre nem került sor. Konkrétan azt állapítottuk meg, hogy a 
monitoringbizottság ugyan megvitatta, hogy támogassa-e ezeket a projekteket 
2016-ban, de a kiválasztott projektek listájára nem vette fel őket. A bizottság csak 
2022 februárjában, ellenőrzésünket követően hozott hivatalos döntést ezeknek a 
programba való felvételéről. Ennek fényében az ezen partnerek által bejelentett 
kiadásokat nem támogathatónak tekintjük. 

5.22. Négy tranzakciónál azt állapítottuk meg, hogy a kedvezményezettek és a 
programhatóságok az alapvető jogosultsági követelményeknek való megfelelést nem 
független források, hanem a résztvevők önbevallása alapján ellenőrizték (lásd 
5.2 háttérmagyarázat). 
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5.2. háttérmagyarázat 

Nem ellenőrizték a résztvevők státuszát 

Franciaországban két IFK projekt résztvevőinek NEET-státuszát kizárólag 
önbevallás alapján ellenőrizték. 

Az egyik érintett ESZA-programban a kedvezményezett nem tudott független 
bizonyítékkal szolgálni arra nézve, hogy a résztvevőknek nem volt 
munkaviszonyuk, illetve nem vettek részt képzésben vagy oktatásban. A 
résztvevők státuszának megállapítása érdekében további ellenőrzéseket kértünk a 
Bizottságtól és a nemzeti hatóságoktól. Ezek arra mutattak, hogy a 37 résztvevőből 
kilencnek valójában volt munkaviszonya, így nem voltak jogosultak uniós 
támogatásra. 

Hasonló eseteket találtunk egy másik francia projektben és egy ír ESZA operatív 
programban is. 

5.23. A kedvezményezettek 65 tranzakció – mintánk 27%-a – esetében 
egyszerűsített költségelszámolási módszereket (SCO) – vagyis átalányfinanszírozást, 
átalányalapú egységköltségeket vagy a kettő kombinációját – alkalmaztak. Az 
egyszerűsített költségelszámolási módszerek csökkenthetik mind a kedvezményezettek 
adminisztratív munkaterhelését, mind a hibákat. Ebben az évben egy tagállamban négy 
tranzakcióban találtunk egyszerűsített költségelszámolási módszerek használatával 
kapcsolatos hibákat, amelyeket azonban nem számszerűsítettünk (lásd: 
5.3. háttérmagyarázat). 
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5.3. háttérmagyarázat 

A kedvezményezetteknek nyújtott visszatérítésre és a kiadások uniós 
költségvetésbe történő bejelentésére alkalmazott módszerek olyan 
egyszerűsített költségelszámolási módszerek esetében, amelyek 
nincsenek összhangban a szabályozási követelményekkel 

Egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazása esetén a tagállam által a 
kedvezményezettnek, illetve a Bizottság által a tagállamnak nyújtott 
visszatérítéseknek egyazon módszeren kell alapulniuk (a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 131. cikkének (2) bekezdése). 

Írországban egy közreműködő szervezet olyan finanszírozási megállapodásokat írt 
alá a kedvezményezettekkel, amelyekben a tényleges költségeket határozták meg 
a visszatérítés alapjául. Ezt követően azonban az irányító hatóság egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek révén számította ki az ehhez az ESZA-programhoz 
nyújtandó uniós támogatás összegét. Ennek kapcsán a mintánkban szereplő négy 
kedvezményezettnek a benyújtott költségigényléseiben csak a projekttel 
kapcsolatban felmerült közvetlen személyzeti költségeket kellett feltüntetnie, a 
többi támogatható kiadást pedig egy kiegészítő átalányösszeg volt hivatott 
fedezni. 

A valóságban azonban az ír hatóságok a finanszírozási megállapodás előírásai 
szerint a tényleges költségek alapján nyújtottak visszatérítést a 
kedvezményezetteknek. 

Ez azt jelenti, hogy a tagállam a kedvezményezetteknek, illetve a Bizottság a 
tagállamnak nem ugyanazon módszer alapján nyújtott visszatérítést. Ez a 
megközelítés az egyszerűsített költségelszámolási módszerekre vonatkozó 
szabályozási követelményekkel sincsen összhangban. 

Ezenkívül a kettős beszámolási kötelezettség ellentétes a jogalkotók azon 
szándékával, hogy az egyszerűsített költségelszámolási módszerek révén 
csökkentsék a kedvezményezettek adminisztratív terheit. 

Nem támogatható projektek 

5.24. Öt olyan projektet azonosítottunk, amely támogatásban részesült, pedig nem 
felelt meg az alkalmazandó rendeletben és a vonatkozó operatív programokban 
felsorolt támogathatósági feltételeknek. Közülük három a 2014–2020-as, kettő pedig a 
2007–2013-as időszakban került kiválasztásra. Ezek a projektek az általunk feltárt 
összes számszerűsíthető hiba 17%-át tették ki, és a becsült hibaszinthez körülbelül 
1,4 százalékponttal járultak hozzá. 
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5.25. Az 5.4. háttérmagyarázat egy nem támogatható ERFA-projekt révén mutat 
be példát. 

5.4. háttérmagyarázat 

A korábban nemzeti alapok révén támogatott projekteket 
átcsoportosították, hogy a jogosultsági időszakon kívül uniós 
támogatásban részesüljenek 

A 2007–2013-as operatív programok alá tartozó kiadások támogathatóságának 
határideje a 2015. év vége volt. 2016-ban Olaszországban egy regionális ERFA-
program keretében több projektet visszamenőleges hatállyal választottak ki uniós 
társfinanszírozásra. A regionális hatóságok azért ítélték támogathatónak ezeket a 
projekteket, mert megvalósításukra ugyan 2015-ben és korábban, de nemzeti 
program keretében és nemzeti források felhasználásával került sor. Azt is 
megállapítottuk, hogy a kedvezményezett soha nem pályázott uniós támogatásra. 

Ha egy műveletet a támogathatósági időszak lejárta után, illetve a kiadások 
felmerülését követően vesznek fel egy operatív programba, az ellentétes a 
támogathatósági szabályok tisztességes, méltányos és egységes alkalmazásának 
elvével. Konkrétan minden műveletet a rendelettel összhangban kell kiválasztani 
és végrehajtani. 

Azok a projektek, amelyeket nem egy program részeként hajtottak végre, a közös 
rendelkezésekről szóló 2007–2013-as rendelet értelmében nem minősülhetnek 
műveletnek, ezért nem támogathatók. 

5.26. Azt is megállapítottuk, hogy mintánkban az ESZA/IFK vonatkozásában három 
projekt nem volt jogosult uniós finanszírozásra, mivel ezek nem nyújtottak kifejezetten 
olyan fiataloknak támogatást, akik nem vesznek részt foglalkoztatásban, oktatásban 
vagy képzésben (lásd: 5.5. háttérmagyarázat). 
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5.5. háttérmagyarázat 

A NEET-fiatalok visszamenőleges regisztrációja az ifjúsági 
garanciarendszerben 

Több, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) keretében finanszírozott 
tevékenységet ellenőriztünk Spanyolországban. E tevékenységek közül négy a 
NEET-fiatalokkal (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő) 
kötött ideiglenes szerződésekhez kapcsolódó munkáltatói 
társadalombiztosításijárulék-engedményekkel volt kapcsolatos. 

Az ifjúsági foglalkoztatásra vonatkozó nemzeti jogszabályok és az e 
tevékenységekre vonatkozó operatív program megköveteli, hogy a NEET-
résztvevők regisztráljanak a nemzeti ifjúsági garanciarendszerben. E regisztráció 
révén a NEET-fiatalok számos segítő intézkedéshez nyernek hozzáférést (például 
személyre szabott útmutatás és egyéni cselekvési tervek, így személyre szabott 
egyéni támogatási rendszerek is), de ez egyben a NEET-követelményeknek való 
megfelelésük ellenőrzését is szolgálja. 

A négy ellenőrzött, társadalombiztosítási engedményekkel kapcsolatos 
tevékenység közül hármat visszamenőleges hatállyal regisztráltak az országos 
rendszerben, esetenként évekkel az engedmény alkalmazása után. A 
társadalombiztosításijárulék-engedmények kezeléséért felelős nemzeti szervezet, 
amely a tevékenységek közreműködő szervezete és kedvezményezettje is, ezt a 
NEET-résztvevők előzetes értesítése nélkül tette. 

Ez a visszamenőleges regisztráció lehetetlenné tette annak igazolását, hogy 
oktatásban és képzésben nem részesülvén a résztvevők jogosultak támogatásra. 
Ilyen ellenőrzések híján a Bizottság már ellenőrzésünk elvégzése előtt 25%-os 
pénzügyi korrekciót alkalmazott. 

Megítélésünk szerint a résztvevők visszamenőleges regisztrációja miatt a három 
ellenőrzött tevékenység nem jogosult uniós támogatásra: nem csak azért, mert így 
lehetetlen ellenőrizni, hogy a résztvevők csakugyan nem részesülnek oktatásban 
vagy képzésben, hanem azért is, mert a nemzeti rendszerben ekképp történő 
regisztrációjuk nem felel meg az ifjúsági garancia és az IFK egyéb feltételeinek. 
A legfontosabb probléma az, hogy a NEET-fiatalokat ezáltal megfosztják a 
garancia, illetve az IFK keretében elérhető minden más további előnytől. 

5.27. Egy másik, Spanyolországban vizsgált projekt (amelyet nem érintett a 
visszamenőleges regisztráció) szintén egy olyan tevékenység része volt, amely egyrészt 
társadalombiztosításijárulék-engedményeket nyújtott, másrészt egy bizonyos 
minimális időtartamra támogatást a fiatalok foglalkoztatásához. A Bizottság 
egyértelművé tette a spanyol hatóságok számára, hogy ösztönözni kell a határozatlan 
idejű munkaerő-felvételt. E célból tájékoztatta őket arról, hogy amennyiben ideiglenes 
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szerződéseket szükséges alkalmazni, akkor azoknak legalább hat hónapos időtartamra 
kell szólniuk, és ezt a feltételt a kiadások igazolása előtt ellenőrizni kell. A tagállami 
hatóságok ennek ellenére 28 napos szerződéseket is elfogadtak, amely időtartam jóval 
rövidebb, mint a Bizottság által megjelölt időszak. Ezért úgy ítéljük meg, hogy az IFK 
keretében ezen ideiglenes szerződésekkel kapcsolatban igényelt engedmények nem 
támogathatók. A kiadások támogathatóságát érintő egyéb problémákat is észleltünk. 
Például azok a munkavállalók is részesültek a NEET-fiataloknak nyújtott 
társadalombiztosításijárulék-engedményekben, akiket a NEET-fiatalok ideiglenes 
helyettesítettek - noha ezek a munkavállalók értelemszerűen már alkalmazásban 
álltak. Az ebben a bekezdésben bemutatott hibák az általunk nem támogathatónak 
ítélt három másik tevékenységre is vonatkoznak (lásd: 5.5 háttérmagyarázat). 

5.28. Hasonló problémákat találtunk korábbi években ugyanabban a tagállamban 
végrehajtott más ESZA-műveletek kapcsán is. Már több alkalommal beszámoltunk 
olyan társfinanszírozott projektekről – mind a 2007–2013-as, mind a 2014–2020-as 
programozási időszak kapcsán –, amelyek esetében sem a tagállami hatóságok, sem a 
Bizottság nem tárta fel, hogy azok nem tettek eleget a vonatkozó operatív program, 
illetve rendelet támogathatósági követelményeinek14. 

A belső piaci szabályok megsértése 

5.29. Idén a belső piaci szabályok megsértésének 19 esetét állapítottuk meg, ebből 
négy volt számszerűsíthető. Öt szabálysértés állami támogatással, 14 pedig 
közbeszerzéssel volt kapcsolatos. 

Öt projekt sértett meg állami támogatási szabályokat 

5.30. Az állami támogatás – hacsak az összege nem marad a de minimis 
támogatások küszöbértéke alatt – összeegyeztethetetlen a belső piaccal, mivel 
torzíthatja a tagállamok közötti kereskedelmet. E szabály alól azonban vannak 
kivételek, különösen ha valamely projektre vonatkozik az általános csoportmentességi 
rendelet (GBER)15, vagy ha a Bizottság külön jóváhagyását adja. 

5.31. Ebben az évben öt ERFA-projekt esetében állapítottuk meg, hogy az állami 
támogatásra vonatkozó uniós szabályokba ütköztek. Megítélésünk szerint ezek közül 

                                                      
14 Például a 2016. évi éves jelentés 6.3. mellékletében szereplő 8. példa. 

15 Az (EU) 651/2014 rendelet bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról. 
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háromnak kevesebb – vagy semennyi – uniós, illetve tagállami finanszírozásban kellett 
volna részesülnie. Ezek a becsült hibaszinthez 0,7 százalékponttal járultak hozzá. A 
másik két hibát, mivel azok a közfinanszírozásra semmilyen hatással nem voltak, nem 
számszerűsítettük. Az állami támogatással kapcsolatos hibákra az 
5.6 háttérmagyarázat mutat be példát. 

5.6. háttérmagyarázat 

Kizárt ágazatnak nyújtott támogatás 
Egy pénzügyi eszköz Magyarországon hitelt és vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott egy vállalat kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeinek 
támogatására. A hitel egy optimalizált öntisztító szárítórendszer kifejlesztéséhez 
kapcsolódott, és a kedvezményezett az elsődleges mezőgazdasági ágazatban 
tevékenykedett. Az irányító hatóság az általános csoportmentességi rendelet 
szerinti regionális beruházási támogatási program keretében jóváhagyta egy 
szárítóberendezés építését. Mivel ez a program kizárja, hogy mezőgazdasági 
tevékenységekre folyósítsanak kifizetéseket, a projekt építési eleme nem volt 
támogatható. 

Találtunk állami támogatással kapcsolatos egyéb hibákat is, Portugáliában és 
Lengyelországban. 

A tagállamok sok közbeszerzési hibát tártak fel a kohéziós kiadásokban 

5.32. A közbeszerzés kulcsfontosságú eszköze a közpénzek gazdaságos és hatékony 
felhasználásának, illetve a belső piac megvalósításának. A közbeszerzés azonban az 
ellenőrző hatóságok által jelzett szabálytalanságok egyik fő forrása is. Az ellenőrző 
hatóságok 19 esetben állapították meg az általunk vizsgált tranzakciókban a 
közbeszerzési szabályok be nem tartását, és a vonatkozó bizottsági határozatban16 
előírtaknak megfelelően 5% és 100% közötti átalánykorrekciót szabtak ki. Gyakoriság 
tekintetében a közbeszerzési szabálysértések a 2019/2020-as számviteli évben az 
ellenőrző hatóságok által jelzett összes hiba 14%-át teszik ki, érték tekintetében viszont 
a jelzett szabálytalanságok nem kevesebb mint 36%-át képviselik. 

5.33. Ebben az évben 133 építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló eljárást vizsgáltunk meg. Ezek zöme az ERFA/KA operatív 

                                                      
16 Az Unió által finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése 

esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapítására vonatkozó iránymutatás 
meghatározásáról szóló, a C(2013) 9527 bizottsági határozat helyébe lépő C(2019) 3452 
bizottsági határozat (és melléklete). 
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programjaiból társfinanszírozott projektek megvalósítását célozta. A 133 eljárás közül 
nyolc a 2b. alfejezet alá tartozó projektekhez kapcsolódott, amelyekre szintén 
vonatkoznak a közbeszerzési szabályok. 

5.34. Nyolc kohéziós vonatkozású eljárásban uniós, illetve nemzeti közbeszerzési 
szabályok be nem tartásának olyan eseteit azonosítottuk, amelyeket az ellenőrző 
hatóságok nem észleltek. Ezek közül egy volt súlyos, a közbeszerzési eljárás 
végeredményét is befolyásoló szabálysértés, és ezt számszerűsíthető hibaként 
jelentjük. Ez az általunk talált számszerűsíthető hibák 3%-át tette ki, és a becsült 
hibaszinthez körülbelül 0,1 százalékponttal járult hozzá. Az általunk nem 
számszerűsített hibák olyan kritériumok alkalmazásához kapcsolódtak, amelyek miatt 
egyes vállalatok esetleg tartózkodtak az ajánlattételtől. 

A közvetlen irányítású tranzakciókat érintő konkrét közbeszerzési hiányosságok 

5.35. 2020 áprilisában a Bizottság aktiválta a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt 
(ESI)17, és közleményben tisztázta, hogy milyen közbeszerzési lehetőségek állnak fenn a 
Covid19-válsághoz kapcsolódó területeken18. A közlemény szerint az uniós 
közbeszerzési szabályok biztosították a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a 
nehézségek ellenére az egészségügyi válság idején is be lehessen szerezni árukat, 
szolgáltatásokat, illetve szükség esetén kiegészítő infrastruktúrát lehessen kivitelezni. A 
közlemény ismertette az előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárások 
alkalmazásának szabályait is, többek között például azt, hogy azokat csak azonnali 
szükségletek kielégítésére szabad felhasználni. 

5.36. A mintánkban a 2b. alfejezethez tartozó 18 tranzakcióból hét az ESI 
keretében 2021-ben teljesített kifizetésekre vonatkozott. Ezen esetek közül hatban 
hiányosságokat állapítottunk meg a szolgáltatások vagy áruk beszerzése terén. Egy 
esetben a tagállami hatóság nem tartotta be az uniós közbeszerzési szabályokat, mert 
tévesen úgy értékelte, hogy azok nem vonatkoztak a Bizottságtól visszaigényelt 
kiadásokra. Egy másik esetben a Bizottság egy korábbi megállapodást alkalmazott, 
amely nem volt teljesen megfelelő a beszerzett szolgáltatásokhoz. A fennmaradó négy 
esetben a szerződési feltételek bizottsági végrehajtásában és ellenőrzésében merültek 
fel hiányosságok (lásd: 5.7. háttérmagyarázat). 

                                                      
17 Az (EU) 2020/521) rendelet a szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről a 

COVID-19-járványra tekintettel. 

18 A Bizottság 2020/C 108 I/01 közleménye (2020. április 1.): „Az Európai Bizottság 
iránymutatása a közbeszerzési keretnek a COVID-19-válság okozta szükséghelyzetben 
történő alkalmazásáról”. 
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5.7. háttérmagyarázat 

Hiányosságok a szerződési feltételek ellenőrzésében és 
végrehajtásában 
A Bizottság hét gyártóval kötött előzetes beszerzési megállapodást meghatározott 
számú Covid19-vakcinaadagra vonatkozóan. Ellenőrzésünk az ESI keretében négy 
előzetes beszerzési megállapodással kapcsolatban a Bizottság által teljesített 
előlegfizetések elszámolására terjedt ki. A Bizottság és a tagállamok között 
létrejött átfogó megállapodás értelmében bármely vakcina vételárának, illetve az 
előfinanszírozás költségének az előállítási költségek és az egyéb közforrásokból 
már biztosított források átlátható becslésén kellett alapulnia. Továbbá az előzetes 
beszerzési megállapodások keretében teljesített előzetes kifizetéseket a 
gyártóknak – több millió adag oltóanyag gyors uniós rendelkezésre bocsátása 
érdekében – arra kell felhasználniuk, hogy a teljes értéklánc mentén csökkentsék 
az oltóanyag-fejlesztéshez, a klinikai vizsgálatokhoz és a szükséges méretű gyártási 
kapacitás előkészítéséhez szükséges beruházások kockázatát. 

Megállapításunk szerint az eljárások nem garantálták a termelési költségek 
átlátható becslését. Ezenkívül nem került sor külön ellenőrzésre annak 
megállapítására, hogy az előlegeket rendeltetésszerűen használták-e fel. Az egyik 
gyártó azt állította, hogy a szükséges beruházások kockázatainak csökkentéséhez 
nincs szüksége előzetes finanszírozásra, de a Bizottság ennek ellenére jóváhagyta 
az előzetes kifizetést. Végül az általunk ellenőrzött előzetes beszerzési 
megállapodások közül kettő az oltóanyag-adagok nyereség nélküli rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó kötelezettséget is tartalmazott. A Bizottságtól nem tudtunk 
bizonyítékot szerezni arra vonatkozóan, hogy a két érintett gyártónak fizetett árak 
nem tartalmaztak haszonkulcsot. 

5.37. Ezeket a hibákat nem számszerűsítettük, mivel a világjárvány rendkívüli 
jellege minden vizsgált esetben indokolta a közvetlen szerződéskötést. 2022-ben 
különjelentést tettünk közzé a Covid19-oltóanyagok beszerzéséről19. 

Alapvető bizonylatok hiánya 

5.38. A kedvezményezetteknek és a programhatóságoknak olyan rendszereket és 
eljárásokat kell működtetniük, amelyek biztosítják a megfelelő ellenőrzési 
nyomvonalat. Így többek között dokumentációs nyilvántartást kell vezetni. Az ellenőrző 
hatóságok által a 2019/2020-as számviteli évre vonatkozóan bejelentett összes hiba 
                                                      
19 19/2022. sz. különjelentés: „A Covid19 elleni oltóanyagok uniós beszerzése: Kezdeti 

nehézségek után sikerült elegendő adagot beszerezni, de a folyamat teljesítményének 
értékelése nem volt megfelelő”. 
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15%-át a bizonylatok és az információk hiánya tette ki. Ez az arány az ESZA esetében 
13%, az ERFA/KA esetében 19% volt, noha ezek az alapok a hibák összértékének 30, 
illetve 2%-át tették ki. 

5.39. Megállapításunk szerint az általunk megvizsgált tranzakciók közül négy 
esetében hiányoztak alátámasztó információk vagy dokumentumok. E hibák közül 
kettőt számszerűsítettünk, mivel a programhatóságok vagy a kedvezményezettek nem 
tudtak bemutatni a támogathatósági feltételek teljesítését igazoló alapvető 
dokumentumokat. Ezek az esetek az összes számszerűsített tranzakció körülbelül 7%-át 
tették ki, és a becsült hibaszinthez 0,1 százalékponttal járultak hozzá. 

Az ellenőrző hatóságok munkájának számvevőszéki értékelése 

5.40. A kontroll- és bizonyossági keret tekintetében az ellenőrző hatóságok 
alkotják a „második védelmi vonalat”. Mintavétel alapján ellenőrzik az irányító 
hatóságok által a Bizottságnak bejelentett kiadások szabályszerűségét. Ebben az évben 
116 ellenőrző hatóság közül 23 munkáját értékeltük, 19 tagállamban, illetve az Egyesült 
Királyságban. Mintánk 31 bizonyossági és két zárócsomagból állt. Az ellenőrző 
hatóságok minden esetben eredetileg 2%-ot nem meghaladó fennmaradó hibaarányról 
számoltak be. 

5.41. Éves tevékenységi jelentéseiben a Bizottság – figyelembe véve saját 
ellenőrzéseit és a Számvevőszék ellenőrzéseinek előzetes eredményeit – a mintánkban 
szereplő 31 bizonyossági csomagból 9 (a mintában szereplő kiadások 39%-a) esetében 
a fennmaradó hibaarányt 2% fölé módosította. Ezek között két olyan eset volt, amikor 
a Bizottság kizárt olyan, a pénzügyi eszközöknek nyújtott előlegfizetéseket, amelyeket 
az ellenőrző hatóságok korábban tekintetbe vettek. Ebben a két esetben (a mintában 
szereplő kiadások 5%-a) nem találtunk további hibákat. 

5.42. Az idei mintán végzett ellenőrzési munkánk tanúsága szerint azonban a 
fennmaradó hibaarány a 31 bizonyossági csomag közül 12-ben (ami a mintában 
szereplő kiadások 39%-ának felel meg) 2% felett volt, beszámítva a bizottsági 
ellenőrzések nyomán feltárt további hibákat is. 

5.43. 2017 óta minden évben megvizsgálunk egy bizonyossági csomagokból álló 
mintát. Ez idő alatt 24 tagállamban20 és az Egyesült Királyságban 69 bizonyossági 
csomagot vizsgáltunk legalább egyszer, ami minden évben az éves elszámolásokban 

                                                      
20 Dánia, Luxemburg és Málta kivételével valamennyi tagállam. 
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igazolt kiadások 34–62%-ának felelt meg. Figyelembe véve a Bizottság kiigazításait és 
saját ellenőrzési megállapításainkat, a fennmaradó hibaarány e csomagok közül 37 
esetében (56%) legalább egy évben meghaladta a 2%-ot. A 37 csomag mindannyiszor a 
mintánkban szereplő kiadások legalább 39%-ának felelt meg (lásd: 5.4 ábra). Ez 
mutatja, hogy az ellenőrző hatóságok milyen mértékben számoltak be helytelenül 
arról, hogy a fennmaradó hibaarányok a 2%-os lényegességi küszöb alatt vannak. 

5.4. ábra. 2% feletti fennmaradó hibaarányt mutató bizonyossági 
csomagok (2017–2021) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

5.44. Az elmúlt öt év ellenőrzési eredményei arról tanúskodnak, hogy a jelenleg 
érvényben lévő kontrollok még nem ellensúlyozzák kellően az erre a területre jellemző 
magas eredendő hibakockázatot. Ez különösen igaz azokra az irányító hatóságokra, 
amelyek a kedvezményezettek által bejelentett kiadások szabálytalanságainak 
megelőzésére és feltárására irányuló felülvizsgálataikat egyelőre részben kevéssé 
eredményesen végzik. Bár az ellenőrző hatóságok kulcsszerepet játszanak a kohézió 
bizonyossági keretrendszerében, az irányítás eredményes kontrollja elengedhetetlen 
mind a műveletek teljesítményének, mind a jogi keret betartásának biztosításához. 

5.45. A becsült hibaszinthez főleg az irányító hatóságok elégtelen döntéshozatala 
járul hozzá, például nem támogatható projektek vagy jogellenes állami támogatások 
jóváhagyásával. Megfigyeltük azt is, hogy az ellenőrző hatóságok viszonylag kevés ilyen 
típusú hibáról számolnak be. Az 5.5. ábra áttekintést nyújt a kérdésről. 
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5.5. ábra. A támogatásra nem jogosult projektekkel és állami 
támogatásokkal kapcsolatos hibák aránya 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

5.46. A bizonyossági és kontrollkeret eredményességének egyik fontos tényezője 
az irányító és ellenőrző hatóságok közötti jó együttműködés és visszajelzés. Egy 
általunk azonosított követendő gyakorlat jól példázza, hogy az irányító és az ellenőrző 
hatóságok közötti együttműködés hogyan javíthatja az ellenőrzések minőségét és 
hogyan csökkentheti ezáltal a hibák számát (lásd: 5.8 háttérmagyarázat). 

4%3%

21%25%

2018
ellenőrző 

hatóságok

Európai Számvevőszék

4%3%

55%9%

2019
ellenőrző 

hatóságok

Európai Számvevőszék

3%16%

38%26%

2020
ellenőrző 

hatóságok

Európai Számvevőszék

24%2%

37%18%

2021
ellenőrző 

hatóságok

Európai Számvevőszék

Állami támogatási szabályok megsértése

Nem támogatható projektek

172



 

 

5.8. háttérmagyarázat 

Az irányító és az ellenőrző hatóságok közötti együttműködés 
A bolgár ellenőrző hatóság együttműködik az irányító hatóságokkal azáltal, hogy 
honlapján közzéteszi a következőket21: 

o az irányító hatóságok által a rendszerellenőrzésekhez és a műveletek (többek 
között közbeszerzési eljárások és állami támogatások) ellenőrzéséhez szükség 
szerint használandó ellenőrzőlistái; 

o az ellenőrzési munkája során feltárt hibák éves elemzése; 

o a közbeszerzési szabálytalanságok összefoglalása, az elkerülésükre vonatkozó 
iránymutatással. 

Az ezen ellenőrző hatóság által megvizsgált, 2021. évi mintánkban szereplő 
tranzakciók közül egyetlen esetben sem tártunk fel szabálytalanságot. 

Egyes ellenőrző hatóságoknak javítaniuk kell az ellenőrzési nyomvonalat a 
mintavételt illetően 

5.47. Az egyes operatív programok által társfinanszírozott műveletek nagy száma 
miatt az ellenőrző hatóságoknak mintavétel révén kell véleményt kialakítaniuk a 
kiadások támogathatóságáról. Az eredmény megbízhatóságához a mintáknak 
reprezentatívnak kell lenniük az ellenőrzött sokaságra nézve, és főszabály szerint 
statisztikailag érvényes módszeren kell alapulniuk. A Covid19-válságra válaszul a 
Bizottság módosította a közös rendelkezésekről szóló rendeletet, és a nem statisztikai 
mintavétel kivételes és ideiglenes intézkedésként történő alkalmazásának lehetőségét 
kiterjesztette a 2019–2020-as elszámolási időszakra22. Mégis azt állapítottuk meg, hogy 
az ellenőrző hatóságok a mintánkban szereplő 31 bizonyossági csomag többsége 
(vagyis a csomagok 87%-a, a 213 tranzakció közül 190) esetében statisztikai 
mintavételt alkalmaztak. 

5.48. Hat bizonyossági csomag esetében azonban a mintavételt illetően 
hiányosságokat találtunk az ellenőrzési nyomvonalban. Bár ez nem befolyásolja a 
reprezentativitást, mégis úgy véljük, hogy az ellenőrző hatóságoknak gondoskodniuk 

                                                      
21 Az uniós alapokat auditáló bolgár végrehajtó ügynökség küldetésnyilatkozata. 

22 Az (EU) 2020/558 rendelet az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra 
adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi 
intézkedések tekintetében. 
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kell arról, hogy a mintavételi folyamatot illetően teljes és megfelelő ellenőrzési 
nyomvonal álljon rendelkezésre. 

Az ellenőrző hatóságok munkájának végrehajtását és dokumentálását továbbra is 
hiányosságok jellemzik 

5.49. A nemzetközi ellenőrzési standardok értelmében az ellenőrök kötelesek 
dokumentálni vizsgálataikat, és pontosan kell hivatkozniuk a vizsgált kiadással 
kapcsolatos legrelevánsabb dokumentumokra23. Ennek révén elszámoltathatóak 
lesznek munkájukat illetően, és a felülvizsgálatot végző belső és külső ellenőrök is 
könnyebben vonnak le következtetést a vizsgálatok terjedelméről és elégséges 
mivoltáról. Az ellenőrző listák kérdéseinek, illetve válaszainak elégtelen vagy nem 
megfelelő volta növeli annak kockázatát, hogy nem derül fény a szabálytalanságokra. 

5.50. A mintánkban szereplő tranzakciók közül 104 (49%) esetében az ellenőrző 
hatóságok munkájának áttekintése alapján következtetést vonhattunk le. 109 
tranzakció (51%) esetében hiányosságokat állapítottunk meg az ellenőrzés 
hatókörével, minőségével, illetve dokumentálásával kapcsolatban, és ezért újra végre 
kellett hajtanunk a megfelelő ellenőrzési eljárásokat. A hiányosságokat elsősorban az 
okozta, hogy az ellenőrzési aktákban tárolt dokumentáció nem mindig volt elégséges 
ahhoz, hogy egy tapasztalt, de az ellenőrzést korábban nem ismerő ellenőr ugyanolyan 
következtetésre jusson, mint az eredeti ellenőr. 43 tranzakció (az összes 20%-a) 
esetében kénytelenek voltunk felkérni a kedvezményezetteket a szükséges ellenőrzési 
dokumentáció pótlására. 

5.51. Az általunk újraellenőrzött 109 tranzakcióból (12 csomagban, amelyekből 11 
a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozott) 25 esetében találtunk olyan 
számszerűsíthető hibákat, amelyeket az ellenőrző hatóság korábban nem tárt fel. 

5.52. Az előző évhez hasonlóan24 az ellenőrző hatóságok munkájának 
felülvizsgálata során értékeltük, hogy az általuk a műveletek ellenőrzéséhez használt 
ellenőrzőlisták megfelelően kezelik-e a csalás kockázatát. Megállapítottuk, hogy a 2014 
és 2020 közötti időszak műveletei 38%-ának (213-ból 81) ellenőrzésénél használtak 
olyan ellenőrzőlistát, amelyben kifejezetten tekintetbe vették a csalás kockázatát: ez 
javulás az előző évben tapasztalt 21%-hoz képest. 

                                                      
23 ISA 230 ellenőrzési dokumentáció. 

24 A 2020. évi éves jelentés 5.45 és 5.46. bekezdése. 
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A Bizottság bizonyossággal kapcsolatos munkája és a 
fennmaradó hibaarányról való beszámolás az éves tevékenységi 
jelentéseiben 

5.53. Az éves tevékenységi jelentések a Bizottság főigazgatóságainak fő 
beszámolási eszközei az arra vonatkozó észszerű bizonyossággal kapcsolatban, hogy a 
kontrolleljárások garantálják-e a kiadások szabályszerűségét. 

A Bizottságnak az éves tevékenységi jelentésben szereplő fő teljesítménymutatója a 
lényegességi küszöb alatt van, míg a becsült maximális hibaarány magasabb annál 

5.54. A kohézió területén a súlyozott átlagos hibaarány kiszámításához a Bizottság 
a tagállamok által közölt egyedi fennmaradó hibaarányokat, saját szabályszerűségi 
ellenőrzéseinek eredményeit és más rendelkezésre álló információkat használ fel. Ezt a 
hibaarányt a szabályszerűségre vonatkozó egyik fő teljesítménymutatóként mutatja be. 
A 2021. évi fő teljesítménymutató a 2019/2020-as számviteli évre vonatkozóan közölt 
egyedi hibaarányokon alapul, a pénzügyi eszközöknek kifizetett előlegek hatásának 
kivételével. A Bizottság maximális arányt is számít. 

5.55. A DG REGIO 1,9%-os fő teljesítménymutatóról és 2,5%-os maximális arányról 
számolt be. A DG EMPL a fő teljesítménymutatók esetében 1,7%-os, a maximális 
kockázat esetében pedig 2,4%-os arányt jelentett be. Mindkét éves tevékenységi 
jelentés kifejti, hogy a maximális arányok számításba veszik a tagállamokkal még 
egyeztetés alatt álló ellenőrzési eredményeket is, valamint igyekeznek figyelemmel 
lenni az olyan hibákkal kapcsolatos kockázatra is, amelyek kívül esnek (a Bizottság által 
vagy általunk) az év során ellenőrzött operatív programok műveleteinek mintáján. 
A korábbi évekhez képest a maximális arányok tartalmazhatnak kiegészítést vagy 
átalánydíjat is a nem ellenőrzött operatív programokra vonatkozóan (lásd: 
5.62. bekezdés)25. 

5.56. Az 5.6. ábra áttekintést ad a Bizottság által a 2021. évi éves tevékenységi 
jelentéseiben közölt fő teljesítménymutatókról. 

                                                      
25 A DG REGIO 2021. évi éves tevékenységi jelentésének 51. lábjegyzete és a DG EMPL éves 

tevékenységi jelentésének 73. lábjegyzete. 
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5.6. ábra. A Bizottság fő kohéziós teljesítménymutatói az általunk 
becsült hibaarányhoz viszonyítva 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

5.57. A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság a 
következőkről számolt be: 

— A TPK 2. fejezetének egészére vonatkozóan a kombinált kifizetéskori kockázat 
1,7% és 2,3% között van, a különböző főigazgatóságok által megállapított 
kockázatosnak minősülő összegek alapján. A TPK 2. fejezetére vonatkozóan az 
általunk becsült hibatartomány 1,8% és 5,4% között van, a becsült hibaszint pedig 
3,6%. 

— A TPK kohézióról szóló 2a. alfejezetében a kombinált kifizetéskori kockázat 1,8% 
és 2,5% között van26, itt is a kockázatosnak minősülő összegekre vonatkozó 
főigazgatósági becslések és a főigazgatóságok fő teljesítménymutatói alapján. 
A TPK 2a. alfejezetére vonatkozóan az általunk becsült hibatartomány 2,1% és 
6,1% között van, a becsült hibaszint pedig 4,1%. 

                                                      
26 A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés III. kötetének 21. oldala. 
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5.58. Így a Bizottság maximális hibaarányai – immár a harmadik egymást követő 
évben – az általunk becsült hibatartományokba estek. Ugyanebben az időszakban az 
éves irányítási és teljesítményjelentésben közölt arányok (akárcsak az éves 
tevékenységi jelentésben közölt külön arányok) minden alkalommal az általunk becsült 
hibaszint alatt maradtak (lásd: 5.6. ábra). 

A Bizottság javította a maximális kockázat becslésére szolgáló módszertanát, de 
biztosítási modelljében maradnak eredendő kockázatok 

5.59. 2021-ben közzétettünk egy különjelentést, amelyben részletesen tárgyaltuk 
az éves tevékenységi jelentésekben és az éves irányítási és teljesítményjelentésben a 
kohéziós kiadásokra vonatkozóan közölt éves hibaszint relevanciáját, megbízhatóságát 
és következetességét27. 

5.60. A jelentés fő következtetései megerősítették az éves jelentéseinkben az 
elmúlt négy évben tett megállapításokat28, különösen a következőket: 

— a Bizottság minimális becslést ad egy olyan hibaszintről, amely még nem végleges 
(az operatív programok szintjén, az éves tevékenységi jelentésekben és az éves 
irányítási és teljesítményjelentésben); 

— mivel előfordulhat, hogy a dokumentumalapú ellenőrzések nem tárják fel és nem 
korrigálják a szabálytalan kiadásokat, korlátozott értékkel bírnak az ellenőrző 
hatóságok által bejelentett teljes fennmaradó hibaarány érvényességének 
megerősítése szempontjából; 

— az ellenőrző hatóságok kockázatértékelése nem mindig befolyásolja, hogy 
kiválasztják-e őket szabályszerűségi ellenőrzésre; 

— a kontrollfolyamat eredendő időbeli korlátai miatt azon operatív programok, ahol 
a Bizottság ellenőrzési munkája lényeges hibaszintre mutatott rá, többségükben 
nem képezték fenntartás tárgyát a megelőző éves tevékenységi jelentésben. 

5.61. Ugyanebben a jelentésben azt is megállapítottuk, hogy amikor az ellenőrző 
hatóságok közös hibaarányt állapítottak meg a két főigazgatóság által kezelt alapokra 
vonatkozóan, ezek a főigazgatóságok nem hangolták össze szisztematikusan a további 
beszámolásukat. Ebben a témakörben azóta nyugtázhattuk, hogy ellenőrzési és 

                                                      
27 26/2021. sz. különjelentés: „Az uniós kohéziós politika kiadásainak szabályszerűsége: 

A Bizottság által évente közzétett minimális becsült hibaszint nem végleges”. 

28 A 2018. évi éves jelentés 6.62. és 6.63. bekezdése. 
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értékelési munkájában a Bizottság fokozta a következetességet azzal, hogy 2021 
júliusában létrehozta a kohéziós kiadásokkal kapcsolatos valamennyi ellenőrzési 
tevékenységet kezelő Közös Kohéziós Ellenőrzési Igazgatóságot. 

5.62. Ajánlásainkra reagálva a Bizottság felülvizsgálta a maximális kockázat 
kiszámítására alkalmazott módszertanát. Konkrétan a Bizottság jelenleg a nem 
ellenőrzött operatív programokra vonatkozóan egy – az ugyanazon ellenőrző hatóság 
által más operatív programokra nézve jelentett hibaarányokon alapuló – kiegészítést 
alkalmaz, vagy átalányösszeget, ha az ellenőrző hatóságot még nem ellenőrizték (lásd: 
5.55. bekezdés). A Bizottság azonban korábbi számviteli években már ellenőrzött 
operatív programok esetében nem hajtja végre ezeket a kiigazításokat, és ilyenkor 
továbbra is a dokumentáció áttekintésére hagyatkozik. Amint az 5.60. bekezdésben 
kifejtettük, a dokumentáció áttekintésének vannak eredendő korlátai a 
szabályszerűségi ellenőrzésekhez képest. Ezenkívül előfordulhat, hogy a kiegészítés 
szintje nem elégséges azon hibák ellensúlyozására, amelyeket a Bizottság a 
szabályszerűségi ellenőrzései során nem tárt fel. 

Szabályszerűségi ellenőrzései révén a Bizottság továbbra is feltár 
szabálytalanságokat 

5.63. Az éves tevékenységi jelentésekben szereplő szabályszerűségi információk 
megbízhatósága nagymértékben függ a programhatóságok munkájának minőségétől. 
A Bizottság szabályszerűségi ellenőrzések révén vizsgálja felül és értékeli az ellenőrző 
hatóságok munkáját. Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja megalapozott bizonyosságot 
szerezni arról, hogy az irányítási és kontrollrendszerek súlyos hiányosságai nem 
maradnak feltáratlanok, bejelentetlenek – és ezért korrigálatlanok –, mire az 
elszámolásokat benyújtják a Bizottsághoz. 

5.64. 2021-ben a Bizottság 24 szabályszerűségi ellenőrzést végzett, amelyek 
gyakran ERFA/KA- és ESZA/IFK-programokra vonatkoztak. 18 ilyen ellenőrzés esetében 
a Bizottság megállapítása szerint az ellenőrző hatóságok alábecsülték a 2019/2020-as 
számviteli évre vonatkozó éves kontrolljelentéseikben feltüntetett fennmaradó 
hibaarányokat, ezért a Bizottság megnövelte ezeket. Ezáltal 8 esetben a fennmaradó 
hibaarány a 2%-os lényegességi küszöb fölé került. 
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Az éves tevékenységi jelentések nem említik a Magyarországgal szemben 
folyamatban lévő jogállamisági eljárást 

5.65. 2021. január 1-jén az Unió új rendeletet vezetett be, hogy megvédje pénzügyi 
érdekeit a jogállamiság elveinek a tagállamok általi megsértésével szemben29. 
A Bizottság 2022. április 27-én írásbeli értesítést küldött Magyarországnak a 
jogállamiság állítólagos megsértéséről. A rendelet szerint a Bizottság ezt akkor teheti 
meg, ha alapos okkal feltételezheti, hogy ezek a jogsértések kellően közvetlen módon 
érintik vagy súlyosan veszélyeztetik az uniós költségvetést érintő gondos 
pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeit. A 2021. évi éves tevékenységi 
jelentéseikben sem a DG EMPL, sem a DG REGIO nem tett említést erről a folyamatban 
lévő eljárásról, illetve arról, hogy az hogyan befolyásolhatja a Bizottság által a magyar 
kontroll- és bizonyossági rendszerből szerezhető bizonyosságot.  

                                                      
29 (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 

feltételrendszerről. 
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Következtetések és ajánlások 

Következtetés 

5.66. Az általunk megszerzett és e fejezetben bemutatott ellenőrzési bizonyítékok 
összességükben arra mutatnak, hogy a „Kohézió, reziliencia és értékek” fejezet 
kiadásait lényeges hibaszint jellemzi. A TPK 2. fejezetére vonatkozóan 
tranzakciótesztjeink alapján a becsült általános hibaszint 3,6%. 

5.67. Az e fejezetben általunk számszerűsített hibák mindegyike a TPK 2a. 
alfejezetével kapcsolatos kiadásokat érinti, amelyre nézve az átfogó becslésünk 4,1%. 

5.68. A 2014–2020-as programozási időszak kohéziós kiadásokra vonatkozó 
kontroll- és bizonyossági keretét úgy alakították ki, hogy az biztosítsa, hogy a 
fennmaradó hibaarányok éves szinten a lényegességi küszöb alatt maradjanak. 
Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a keret alkalmazását illetően mind a 
tagállami programhatóságok, mind a Bizottság részéről további előrelépésre van 
szükség. 

5.69. Az ellenőrző hatóságok által bejelentett hibák száma – akárcsak a mi 
ellenőrzési eredményeink – azt mutatja, hogy a tagállami irányítási 
kontrollmechanizmusok nem mindig akadályozzák meg vagy tárják fel eredményesen a 
kedvezményezettek által bejelentett kiadásokkal kapcsolatos szabálytalanságokat. 

5.70. Ezenkívül a mintánkban szereplő több ellenőrző hatóság ellenőrzéseiben 
általunk megállapított hiányosságok miatt (lásd: 5.40–5.52. bekezdés) jelenleg ezen 
ellenőrzésekre csak kevéssé lehet hagyatkozni. Az újraszámított arány a 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozóan 31 bizonyossági csomagból 12 esetében meghaladta a 
2%-os lényegességi küszöböt. A Bizottság a fennmaradó hibaarányokat e 12 csomag 
közül 9 esetében 2% feletti értékre igazította ki. Ennek során figyelembe vette 
ellenőrzési munkánkat is. 

5.71. 2017 óta az éves mintánkban szereplő bizonyossági csomagok minden évben 
a Bizottság által elfogadott kiadások több mint egyharmadát teszik ki. Azon kiadások 
aránya, amelyekre nézve a bizonyossági csomagokban a fennmaradó hibaarány 2% 
felett volt, a 2018. évi 55%-ról 2021-re 39%-ra csökkent (lásd: 5.4. ábra). 
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5.72. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben a 2019/2020-as számviteli évre 
vonatkozóan bemutatott szabályszerűségi adatok megerősítik, hogy a kohéziós 
kiadások területén a hibaszint lényeges volt (2,5%). A 5.60. bekezdésben említett 
problémák miatt az 5.55. bekezdésben említett mindkét bizottsági arány csak becsült 
minimumnak tekinthető. Ezzel összefüggésben megjegyezzük, hogy a Bizottság 
maximális hibaarányai a hibatartományunk alsó felébe és az általunk becsült hibaszint 
alá esnek (lásd: 5.6. ábra). 

5.73. A Bizottság (DG EMPL és DG REGIO) éves tevékenységi jelentéseiben 
semmilyen információt nem közölt a Magyarországgal szemben folyamatban lévő 
jogállamisági eljárásról, így arról sem, hogy ez hogyan befolyásolhatja azt a 
bizonyosságot, amelyet Magyarország kontroll- és bizonyossági rendszeréből szerezhet 
a kiadások szabályszerűségére vonatkozóan. 

5.74. Ami a többéves pénzügyi keret 2b. alfejezete kapcsán általunk ellenőrzött 
tranzakciókat illeti, a Bizottság nem ellenőrizte a Covid19-oltóanyagok gyártóival kötött 
előzetes beszerzési szerződéseinek összes pénzügyi feltételét. A Szükséghelyzeti 
Támogatási Eszköz kapcsán is találtunk közbeszerzési hiányosságokat. Ezeket a hibákat 
nem számszerűsítettük, mivel a világjárvány rendkívüli jellege minden vizsgált esetben 
indokolta a közvetlen szerződéskötést. 

Ajánlások 

5.75. A 2018. évi éves jelentésünkben megfogalmazott három ajánlás 
hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat az 5.2. melléklet mutatja be. 
A Bizottság ezek közül két ajánlást valósított meg maradéktalanul, egy ajánlást pedig a 
legtöbb tekintetben. 

5.76. Megítélésünk szerint a 6.2. és 6.3. ajánlást végrehajtották. Ezt arra alapozzuk, 
hogy a kifizetések szabálytalan visszatartására vonatkozó 6.2. ajánlás esetében a 
Bizottság következetesen ellenőrzi, hogy a kifizetéseket időben teljesítik-e a 
kedvezményezettek számára, és szükség esetén korrekciós ajánlásokat ad ki a 
tagállamoknak. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó lezárási intézkedésekről 
szóló 6.3. ajánlást illetően a Bizottság azonosította a programok lezárását befolyásoló 
főbb kockázatokat, és figyelembe vette azokat a lezárási iránymutatások 
megfogalmazása során. 

5.77. Áttekintettük a 2019. és 2020. évi éves jelentés azon ajánlásait is, amelyek 
azonnali intézkedést követeltek meg, vagy amelyek megvalósítása 2021-ben volt 
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esedékes, valamint a 2017. évi éves jelentés azon továbbra is releváns ajánlásait, 
amelyeket még nem hajtottak végre teljes mértékben. 

5.78. Az említett hasznosulásvizsgálat, valamint a 2021. évre vonatkozó 
megállapításaink és következtetéseink alapján a következőket javasoljuk a 
Bizottságnak: 

5.1. ajánlás. A kedvezményezetteknek nyújtott visszatérítések 
módszere, amikor egyszerűsített költségelszámolási 
módszereket alkalmaznak a programhoz való uniós 
hozzájárulás meghatározására 

Közölje ismét az irányító hatóságokkal, hogy melyek az előírások akkor, amikor a 
kedvezményezetteknek nyújtott visszatérítések kiszámításához az uniós 
költségvetésből a tagállamoknak történő kifizetések kiszámításához használt 
egyszerűsített költségelszámolási módszertől eltérő módszert alkalmaznak, különös 
tekintettel az ír ESZA operatív programban idén észlelt helyzetre. 

Megvalósítás céldátuma: 2022. december 

5.2. ajánlás. A nemzeti rendszerek segítsék elő az ESZA 
célkitűzéseinek megvalósulását 

Gondoskodjon arról, hogy amikor az operatív programok meglévő nemzeti 
rendszereken alapulnak, a végrehajtott tevékenység eredményesen segítse elő a 
program célkitűzéseinek megvalósulását, különös tekintettel a spanyol ESZA/IFK 
operatív programok NEET-résztvevőivel kapcsolatban idén észlelt helyzetre. 

Megvalósítás céldátuma: 2022. november 

5.3. ajánlás. A programhatóságok ellenőrizzék a NEET-státuszt 

Közölje ismét a programhatóságokkal, hogy a 2014–2020-as időszak ESZA/IFK-
programjaira vonatkozó költségnyilatkozatok benyújtása előtt meg kell erősíteniük a 
résztvevők NEET-státuszát. Ezeket a támogathatósági ellenőrzéseket megbízható és 
ellenőrzött források alapján kell elvégezni, különös tekintettel a francia és ír ESZA/IFK 
operatív programokban idén feltárt helyzetre. 

Megvalósítás céldátuma: 2022. december 
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5.4. ajánlás. A gyártók tartsák be a Covid19-oltóanyagokra 
vonatkozó előzetes beszerzési szerződéseket 

Ellenőrizze, hogy a Covid19-oltóanyagok gyártói betartják-e az előzetes beszerzési 
szerződések feltételeit, különös tekintettel a becsült előállítási költségre, az előzetes 
finanszírozás felhasználására, valamint adott esetben a nyereség nélküli rendelkezésre 
bocsátással kapcsolatos kötelezettség betartására, és szükség esetén tegyen korrekciós 
intézkedéseket. 

Megvalósítás céldátuma: 2025. december 

5.5. ajánlás. Ellenőrzési nyomvonal az ellenőrző hatóságok általi 
mintavételt illetően 

Emlékeztesse az ellenőrző hatóságokat, hogy a jogi keret értelmében ellenőrzési 
nyomvonalat kell vezetniük, amelynek révén a Bizottság ellenőrizheti, hogy mintavételi 
eljárásaik csakugyan függetlenek, objektívek és nem részrehajlóak. 

Megvalósítás céldátuma: 2022. december 

5.6. ajánlás. Jogállamiság 

Éves tevékenységi jelentéseiben adjon tájékoztatást a tagállamokkal szemben 
folyamatban lévő jogállamisági eljárásokról, és arról, hogy ezek befolyásolhatják-e azt a 
bizonyosságot, amelyet a Bizottság az érintett országok bizonyossági és 
kontrollrendszereiből szerezhet a kiadások szabályszerűségére vonatkozóan. 

Megvalósítás céldátuma: 2023. április (a következő éves tevékenységi jelentések)
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Mellékletek 

5.1 melléklet. A tagállamokban és a régiókban végrehajtott uniós fellépésekre vonatkozó információk 

 
Forrás: Európai Számvevőszék 

Lengyelország 11 800 42 3
Csehország 3 245 14 2
Olaszország 3 002 15 –
Portugália 2 722 13 3
Spanyolország 2 510 11 6
Románia 2 296 7 –
Németország 2 163 13 2
Magyarország 1 826 9 2
Görögország 1 666 9 4
Franciaország 1 560 7 3
Litvánia 1 490 8 –
Szlovákia 1 070 7 –
Területi együttműködés 1 356 9 1
Egyesült Királyság 1 040 8 –
Horvátország 897 7 –
Bulgária 838 7 –
Észtország 544
Lettország 465
Szlovénia 384 7 –
Finnország 256 5 –
Belgium 251
Svédország 203
Ausztria 134 5 –
Írország 117 5 1
Hollandia 75 4 1
Málta 73
Dánia 55
Ciprus 50
Luxemburg 7
ÖSSZESEN 40 738 212 28
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Ellenőrzött tranzakciók 2014–2020

Tagállamok

Uniós hozzájárulás
(millió euró)

Számszerűsített hiba  

MEGJEGYZÉS: Ez az ábra nem tartalmazza a területi együttműködési 
hozzájárulásokat, amelyek transznacionálisak.
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5.2 melléklet. A „Kohézió, reziliencia és értékek” terület kapcsán megfogalmazott korábbi ajánlások 
hasznosulása 

Év A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2017 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 
1. ajánlás: gondoskodjon arról, hogy az 
EBA által irányított pénzügyi eszközökre 
vonatkozó ellenőrzési eljárások a pénzügyi 
közvetítők szintjén megfelelőek legyenek. 
Amennyiben az EBB/EBA egyeztetett 

 X30     

                                                      
30 A salátarendelet követelményként vezette be az ellenőrző hatóságok számára, hogy a pénzügyi közvetítők – köztük a 2018. augusztus 2. előtt létrehozott 

kkv-kezdeményezési programok kivételével az EBB csoport által kezelt pénzügyi eszközök – szintjén végezzék el a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 
rendszer- és művelet-ellenőrzéseket. A Bizottság további intézkedésként arra irányuló ajánlást vett fel a pénzügyi eszközökre vonatkozó ellenőrzési 
módszertanba, hogy az ellenőrző hatóságok ellenőrizzék az EBB csoport által végrehajtott eszközök pénzügyi közvetítőit, azok létrehozásának 
időpontjától függetlenül. A módszertan azonban nem bővítheti ki az ellenőrző hatóságok szabályozási megbízatását. A Bizottság bizonyítékot 
szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy egyes tagállamokban az ellenőrző hatóságok már végeznek ellenőrzéseket a pénzügyi közvetítők szintjén. 2020. évi 
ellenőrzésünk azonban rámutatott, hogy ezeket az ellenőrzéseket egyelőre nem következetesen hajtják végre (az általunk ellenőrzött tagállamban sem a 
külső ellenőr, sem az ellenőrző hatóságok nem végeztek ellenőrzéseket a pénzügyi közvetítők szintjén). Nem szolgáltak új elemekkel annak bizonyítására, 
hogy ezt 2021-ben korrigálták volna. 
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Év A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

eljárásról szóló szerződést köt egy külső 
ellenőrrel, a Bizottság – tekintettel a 
bizonyosság nyújtásának szükségességére 
– az ilyen szerződésekre nézve határozzon 
meg minimumkövetelményeket, többek 
között azt, hogy kellő mennyiségű 
ellenőrzésre kerüljön sor a tagállamok 
szintjén. 
(Megvalósítási határidő: haladéktalanul) 
3. ajánlás: orvosolja azokat a 
hiányosságokat, amelyeket a Bizottság 
szabályszerűségi ellenőrzéseivel 
összefüggésben az ellenőrző hatóságok 
munkájára irányuló vizsgálataival 
kapcsolatban megállapítottunk. 
(Megvalósítási határidő: haladéktalanul) 

 X31     

                                                      
31 Lásd: a 2018. évi éves jelentés 6.58–6.64. bekezdése, a 2019. évi éves jelentés 5.48–5.62. bekezdése, valamint a 2020. évi éves jelentés 

5.43–5.44. bekezdése. Annak ellenére, hogy a Bizottság 2020-ban gyakrabban végzett szabályszerűségi ellenőrzéseket, az ellenőrző hatóságok 
munkájában továbbra is tárunk fel hiányosságokat. 
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4. ajánlás: a következő módokon javítson a 
2014–2020-as kontroll- és bizonyossági 
keretre vonatkozóan a DG REGIO és a DG 
EMPL éves tevékenységi jelentésében 
szereplő információk összetettségén: 
(…) 
Iii. a TPK 1b. alfejezetére nézve minden 
egyes számviteli év esetében tegyen közzé 
átfogó fennmaradó hibaarányt. 
(Megvalósítási határidő: 2019. június) 

 X32     

5. ajánlás: gondoskodjon arról, hogy az 
ellenőrzési eljárásokat a 2020 utáni 
időszak szabályozási keretében 

  X33    

                                                      
32 Az ajánlás iii. pontja a legtöbb tekintetben került végrehajtásra, mivel az éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság olyan szakpolitikai 

területre határozott meg átfogó fennmaradó hibaarányt, amely nem felelt meg teljes mértékben a többéves pénzügyi keret 1b. alfejezetének. A többéves 
pénzügyi keret új fejezetei esetében a teljes fennmaradó hibaarányt legalább a 2a. alfejezetre vonatkozóan be kellene mutatni. 

33 Az új, 2021–2027-es időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet ((EU) 2021/1060 rendelet) úgy rendelkezik, hogy az első kifizetési 
kérelemnek tartalmaznia kell a pénzügyi eszközökre vonatkozó egyszeri előlegfizetést. A 2020. évi éves jelentés hasznosulásvizsgálata kapcsán adott 
válaszaiban a Bizottság leszögezte, hogy olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktust szándékozik elfogadni, amely előírja az ellenőrző hatóságok számára, 
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alkalmazandó pénzügyi eszközökre 
irányuló bizottsági javaslattal összhangban 
módosítsák oly módon, hogy a 
fennmaradó hibaarány kiszámításához 
csak a tényleges, a végső 
kedvezményezettek szintjén történő 
forrásfelhasználást vegyék figyelembe. 
(Megvalósítási határidő: a 2020 utáni 
jogszabályi keret végrehajtásának 
megkezdése előtt) 

6. ajánlás: végezzen kellő számú 
szabályszerűségi ellenőrzést ahhoz, hogy – 
legkésőbb az elszámolások elfogadásának 
évét követően közzétett éves tevékenységi 
jelentésben – következtetést vonhasson le 
az ellenőrző hatóságok munkájának 
eredményességéről és észszerű 

 X34     

                                                      
hogy ezt az előleget ne vegyék bele az ellenőrzési sokaságba. A Bizottság mostanra újraértékelte ezt az álláspontot, és leszögezte, hogy a kezdeti előleg 
továbbra is az érintett számviteli év ellenőrzött sokaságának része lesz. 

34 Lásd: ezen éves jelentés 5.64. bekezdése. 
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Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

bizonyosságot szerezhessen a kiadások 
szabályszerűségéről. 
(Megvalósítási határidő: haladéktalanul) 

2018 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 
6.1. ajánlás. A kkv-kezdeményezés 
programjaira vonatkozó ellenőrzési 
intézkedések 
A Bizottság biztosítsa, hogy: 
a) az ellenőrző hatóság vagy az EBB-

csoport által kiválasztott 
könyvvizsgáló a végső 
kedvezményezetteknek folyósított 
kifizetések reprezentatív mintáján 
alapuló rendszeres ellenőrzéseket 
végezzen a pénzügyi közvetítők 
szintjén; 

b) ahol ezek az ellenőrzések nem voltak 
elégségesek, ott megfelelő 

 X35     

                                                      
35 Korábbi ellenőrzéseink során megerősítettük, hogy az EBA tökéletesítette vagy éppen tökéletesíti monitoring- és kontrollrendszereit, és önkéntesen 

kiterjesztette az ésszerű bizonyosságot nyújtó jelentések alkalmazását a kkv-kezdeményezés programjaira. Elismerjük, hogy egyes ellenőrző hatóságok 
már végeztek ellenőrzéseket a pénzügyi közvetítők szintjén, ezen intézkedések teljes eredményessége azonban még bizonyításra vár. 
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kontrollintézkedéseket dolgozzon ki 
és alkalmazzon annak megelőzésére, 
hogy a lezáráskor lényeges 
szabálytalan kiadások merüljenek 
fel. 

(Ajánlott megvalósítási határidő: 
haladéktalanul) 

6.2. ajánlás. A kifizetések szabálytalan 
visszatartása 
A Bizottság tegye meg a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
irányító és ellenőrző hatóságok által 
használt ellenőrző listák magukban 
foglalják a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet 132. cikke szerinti 
szabályszerűségi ellenőrzést, amely cikk 
értelmében a kedvezményezetteknek a 
kapcsolódó kifizetési kérelem 
benyújtásának időpontjától számított 90 
napon belül meg kell kapniuk a 
támogatható kiadások teljes összegét. 
Adott esetben tegyen megfelelő 
ajánlásokat a programhatóságok számára, 
és ösztönözze őket arra, hogy a jövőben 
helyes gyakorlatot kövessenek. 

X      
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(Ajánlott megvalósítási határidő: 
haladéktalanul) 

6.3. ajánlás. A lezárással kapcsolatos 
intézkedések 2014–2020-ban 
A Bizottság orvosolja a hiányosságokat, és 
biztosítsa, hogy egyetlen programot se 
zárjanak le úgy, hogy a szabálytalan 
kiadások szintje lényeges. Javasoljuk, hogy 
a Bizottság: 

a) azonosítsa, hogy mely fő kockázatok
befolyásolhatják a programok
szabályos lezárását;

b) adott esetben dolgozzon ki célzott
iránymutatást a lezárással
kapcsolatos intézkedésekre
vonatkozóan, megfelelő és időben
történő korrekciós intézkedéseket is
beleértve.

(Megvalósítás céldátuma: a) 2020. május 
és b) 2022. december)

X 
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2019 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

5.1. ajánlás. A projektek támogathatósági 
feltételei 
Tisztázza, hogy mi értendő „fizikailag 
befejezett”, illetve „teljes mértékben 
végrehajtott” műveletek alatt. Ez segítené 
a tagállamokat annak ellenőrzésében, 
hogy a műveletek megfelelnek-e a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 65. cikke 
(6) bekezdésének, és annak elkerülésében, 
hogy nem támogatható műveletek 
feltáratlanul maradjanak. Egyértelművé 
kell tenni, hogy ez a feltétel csak a művelet 
eredményeinek eléréséhez szükséges 
munkálatokra vagy tevékenységekre 
vonatkozik, a pénzügyi és adminisztratív 
szempontokra nem. 
(Határidő: haladéktalanul) 

 X36     

                                                      
36 Tudomásul vesszük, hogy a Bizottság intézkedéseket kezdeményezett a „fizikailag befejezett”, illetve a „teljes körűen végrehajtott” műveletek 

fogalmainak tisztázására. A Bizottság azonban nem juttatta el értelmezését valamennyi tagállamnak. 
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5.2. ajánlás. Az ellenőrző hatóságok által 
bejelentett fennmaradó hibaarányok 
megbízhatóságának növelését célzó 
intézkedések 
Elemezze a fel nem derített hibák fő 
forrásait, és az ellenőrző hatóságokkal 
együtt dolgozza ki a szükséges 
intézkedéseket a bejelentett fennmaradó 
hibaarányok megbízhatóságának javítása 
érdekében. 
(Megvalósítás céldátuma: 2021. június) 

  X37    

2020 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

5.1. ajánlás. Kiegyensúlyozott 
átalányalapú egységköltségek a 
tagállamok által teljesített kifizetések 
visszatérítése során 
Szorosan kövesse nyomon az általa 
megállapított átalányalapú 

X      

                                                      
37 A Bizottság erőfeszítései ellenére, amint azt a DG REGIO (2019: 25. o. és 2020: 41–43. o.) és a DG EMPL (2019: 4. o.) éves tevékenységi jelentései 

bemutatták, a 2020. évi ellenőrzési munkánk nem mutatott jelentős javulást e tekintetben (lásd például: a 2020. évi éves jelentés 5.38. bekezdése, 
valamint az ez évi jelentés 5.40. és 5.41. bekezdése. 
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egységköltségeket alkalmazó 
tagállamokat, elkerülendő a tagállamoknak 
kedvező, túlzott egyensúlyhiányt. 
A Bizottság kérje fel a tagállamokat a 
túlzott mértékű költségtérítési arányok 
kiigazítására és az egyensúlyhiány 
megszüntetésére, hogy a program 
lezárásakor ne jelentkezzen számukra 
nyereség. 
(Határidő: haladéktalanul) 

Forrás: Európai Számvevőszék 
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6. fejezet 

Természeti erőforrások és környezet 
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Bevezetés 
6.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) 3. fejezetére 
(Természeti erőforrások és környezet) vonatkozó megállapításainkat tartalmazza. A 
6.1. ábra áttekintést nyújt a 2021-ben e TPK-fejezet kapcsán végzett fő 
tevékenységekről és kiadott összegekről. 

6.1. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi konszolidált beszámolójának adatai alapján. 

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

2021. évi kifizetések – összesen 56,8

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 56,6

Előfinanszírozás elszámolása (*): 0,3 

Időközi és záró kifizetések: 56,3
Előfinanszírozási kifizetések (*): 0,5

Időközi és záró kifizetések: 56,3

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap – Közvetlen kifizetések 
38,3 (67,3%)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
14,6 (25,7%)

Tengerügy és halászat
0,9 (1,6%)

Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)
0,4 (0,7%)

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Természeti erőforrások és környezet
56,8 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 31,3%-a)

(milliárd euró)

Egyéb
0,1 (0,2%)

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap – Piachoz kapcsolódó kiadások
2,5 (4,5%)
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Rövid leírás 

Szakpolitikai célkitűzések és kiadási eszközök 

6.2. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a „Természeti erőforrások és környezet” 
fejezet kiadásainak 97%-át teszi ki, amelyek végrehajtása a közös agrárpolitika (KAP) 
keretében történik. A KAP három általános célkitűzése1: 

o fenntartható élelmiszer-termelés, középpontban a mezőgazdasági termelők 
jövedelmével, a mezőgazdaság termelékenységével és az árstabilitással; 

o a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozással összefüggő fellépések, középpontban az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásával, a biológiai sokféleséggel, a talaj- és vízgazdálkodással; 

o kiegyensúlyozott területi fejlődés. 

6.3. Míg a KAP-ért a végső felelősséget az Európai Bizottság – elsősorban a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) – viseli, annak irányítását a 
tagállami kifizető ügynökségekkel megosztva végzi. 2015 óta a tagállamok független 
tanúsító szervei éves véleményt adnak ki a kiadások jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. 

6.4. A KAP-kiadások három fő kategóriába sorolhatók: 

o a termelőknek folyósított közvetlen kifizetések, amelyeket teljes egészében az 
uniós költségvetés finanszíroz; 

o az uniós és tagállami költségvetésből társfinanszírozott tagállami nemzeti és 
regionális vidékfejlesztési programok; 

o mezőgazdasági piaci intézkedések, amelyek finanszírozása szintén teljes 
mértékben az uniós költségvetésből történik, egyes, a tagállamok által 
társfinanszírozott intézkedések – például promóciós intézkedések – kivételével. 

                                                      
1 A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU 

rendelet 110. cikkének (2) bekezdése. 
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Fő kiadási kategóriák 

6.5. A közvetlen kifizetések a 68%-át teszik ki a TPK 3. fejezete szerinti kiadásoknak. 
2021-ben az összes közvetlen kifizetés 89%-át négy támogatási rendszer adta: 

o közülük kettő – az alaptámogatási rendszer (14,8 milliárd euró) és az egységes 
területalapú támogatási rendszer (4,4 milliárd euró) – jövedelemtámogatást nyújt 
a mezőgazdasági termelők által bejelentett mezőgazdasági földterület alapján; 

o egynek – a környezetbarátabbá válást ösztönző vagy zöldítési támogatás – a célja 
az éghajlat és a környezet számára kedvező mezőgazdasági gyakorlatok 
támogatása (10,8 milliárd euró); 

o egy pedig bizonyos mezőgazdasági termékek (például marha- és borjúhús, tej, 
fehérjenövények) termelésétől függő önkéntes támogatás (4,0 milliárd euró). 

6.6. A mezőgazdasági termelőknek kiutalt közvetlen kifizetések jogosultságalapúak, 
azaz a kedvezményezetteknek bizonyos feltételek teljesítése esetén folyósítják a 
támogatást. Az ilyen kifizetéseket a költségtérítés-alapú kifizetéseknél kisebb 
hibakockázat jellemzi, amennyiben az előírt feltételrendszer nem összetett (lásd: 
1.18. bekezdés). 

6.7. A vidékfejlesztés adja e TPK-fejezet kiadásainak 26%-át. A 2014–2020-as 
időszakra a Bizottság 118 vidékfejlesztési programot hagyott jóvá a tagállamokban, 
amelyek 20 intézkedésből és 67 alintézkedésből épülnek fel. 2020-ban ezek egy új 
intézkedéssel egészültek ki (az M21. intézkedés, „A Covid19-válság által különösen 
érintett mezőgazdasági termelőknek és kkv-knak nyújtott rendkívüli ideiglenes 
támogatás”)2. A tagállamok M21. intézkedés keretében bejelentett kiadásain alapuló 
első bizottsági kifizetésre 2021-ben került sor. 14 tagállam jelentett be kiadásokat ezen 
intézkedés keretében, összesen 616,3 millió euró összegben3. A 2020 utáni KAP-ra 
vonatkozó jogszabályok késedelmes elfogadása miatt a programokat 2022 végéig 
meghosszabbították4. 

                                                      
2 (EU) 2020/872 rendelet az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében rendkívüli ideiglenes 
támogatás nyújtását célzó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról. 

3 Mintánkban hét, az M21. intézkedéshez kapcsolódó tranzakciót találtunk, és azokra 
vonatkozóan nem számoltunk be hibáról. 

4 Az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás értelmében a volt tagállam 
vidékfejlesztési programjai 2023-ban bekövetkező lezárásukig folytatódnak. 
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6.8. A vidékfejlesztési kiadások két fő kategóriába sorolhatók: 

o a mezőgazdasági termelőknek nyújtott, a mezőgazdasági területre vagy a 
mezőgazdasági üzemben tartott állatok számára vonatkozó környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos kritériumokon alapuló kifizetések (területalapú és 
állattartáshoz kapcsolódó kiadások); 

o a vidéki térségek társadalmi és gazdasági fejlődését támogatni szándékozó 
beruházási projektekhez nyújtott támogatás (nem területalapú kiadások). 

6.9. A mezőgazdasági piaci intézkedések, amelyek a TPK 3. fejezete kiadásainak 
4,4%-át teszik ki, számos különböző rendszert alkotnak (pl. a mezőgazdasági termékek 
promóciója, gyümölcs és zöldség az iskolában, termelői szervezetek), amelyekre 
többféle támogathatósági feltétel vonatkozik. 

6.10. Ez a TPK-fejezet foglalja magában a tengerügyi és halászati politikai, illetve 
részben az ETHA és a LIFE programhoz tartozó környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
uniós kiadásokat is. Erre a kiadási kategóriára (a TPK 3. fejezete alatti kiadások 2,2%-a) 
szintén számos kiválasztási kritérium, támogathatósági követelmény és kifizetési 
módszer érvényes. 

6.11. A vidékfejlesztésre, a piaci intézkedésekre és a TPK 3. fejezetéhez tartozó 
egyéb, KAP-on kívüli szakpolitikai területekre fordított kiadások többsége esetében a 
támogathatósági feltételek összetettebbek, mint a közvetlen kifizetéseknél, így a 
hibakockázat is nagyobb (lásd: 1.18. bekezdés). 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

6.12. Célunk az volt, hogy megbecsüljük a TPK e fejezetének hibaszintjét, valamint 
hozzájáruljunk a megbízhatósági nyilatkozathoz. Az 1.1. mellékletben ismertetett 
ellenőrzési koncepció és módszerek alkalmazásával 2021-ben a következők vizsgálatát 
végeztük el a TPK e fejezete kapcsán: 

a) egy 212 tranzakcióból álló, a TPK e fejezetéhez kapcsolódó kiadások teljes körére 
nézve statisztikailag reprezentatív minta: 

i. 84 közvetlen kifizetés, amelyek lefedték a fő rendszereket; 

ii. 42 területalapú, illetve állattartáshoz kapcsolódó tranzakció a vidékfejlesztési 
programok keretében; 
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iii. 62 nem területalapú vidékfejlesztési tranzakció, 14 piaci intézkedésekhez 
kapcsolódó tranzakció és 10, a KAP-on kívüli kiadási területekhez kapcsolódó 
tranzakció5; 

b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság és az Éghajlatpolitikai 
Főigazgatóság éves tevékenységi jelentéseiben szereplő, majd a Bizottság éves 
irányítási és teljesítményjelentésében (AMPR) is szerepeltetett szabályszerűségi 
információk; 

c) kiválasztott rendszerek, amelyek kapcsán ellenőriztük a monitoring útján végzett 
ellenőrzések és az M21. intézkedés tagállamok általi végrehajtását, valamint 
megvizsgáltuk a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott kontrollstatisztikák és 
kifizetési adatok koherenciáját. 

                                                      
5 Hét tranzakciót vizsgáltunk meg az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, illetve hármat a 

LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program kapcsán. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
6.13. Fejezetünknek ez a része négy alszakaszból áll. Az első alszakasz a 
212 tranzakcióból álló tárgyévi minta számvevőszéki tesztelésére vonatkozik, célja, 
hogy nagyobb rálátást adjon a főbb hibaforrásokra. A második alszakasz a monitoring 
útján végzett tagállami ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatunkat 
mutatja be. A harmadik a kifizető ügynökségek által bejelentett kontroll- és kifizetési 
adatok számvevőszéki ellenőrzéseit érinti, míg a negyedik alszakaszban ismertetjük az 
azzal kapcsolatos ellenőrzési megállapításainkat, hogy a kiválasztott tagállamok miként 
hajtották végre az M21. intézkedést. 

A tranzakciótesztek eredményei 

6.14. 212 tranzakciót ellenőriztünk 18 tagállamban6. Közvetlen kifizetéseket 
14 tagállamban vizsgáltunk meg, és a vidékfejlesztési tranzakciók tesztelése során 
14 tagállam 20 nemzeti és regionális programját vettük górcső alá. A 212 vizsgált 
tranzakció közül 185-öt (87%) nem jellemeztek hibák, míg 27-et (13%) igen. Az általunk 
számszerűsített 23 hiba (lásd: 6.2. ábra) és a kontrollrendszer által szolgáltatott egyéb 
bizonyítékok (lásd: az „Éves tevékenységi jelentések és egyéb irányítási rendszerek” 
című rész) alapján megállapítjuk, hogy a „Természeti erőforrások” fejezet hibaszintje a 
lényegességi küszöbhöz közel van. Az általunk feltárt hibák többsége vidékfejlesztési és 
piaci intézkedésekkel kapcsolatos tranzakciókat érintett. A közvetlen kifizetésekben is 
találtunk néhány kisebb számszerűsíthető hibát. Ezenkívül négy esetben tártunk fel 
pénzügyi hatással nem járó szabályszerűségi problémákat. 

                                                      
6 Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia és Spanyolország. 
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6.2. ábra. A tranzakciótesztek eredményei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

6.15. A TPK 3. fejezetének kifizetéseiről és tranzakciótesztjeink eredményeiről a 
6.1. melléklet nyújt áttekintést. 

6.16. A 6.3. ábra bemutatja, hogy 2021-ben a különböző hibakategóriák milyen 
mértékben oszlanak meg az általunk becsült hibaszint értékén belül. 

6.3. ábra. A feltárt hibák leggyakoribb forrása: nem támogatható 
kedvezményezettek vagy kiadások 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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6.17. A tagállami hatóságok és (közvetlen irányítás esetén) a Bizottság által 
alkalmazott korrekciós intézkedések a mintánkban szereplő tranzakciók közül 21-et 
érintettek közvetlenül. Ezek az intézkedések számításaink szempontjából relevánsak 
voltak, mivel 0,3 százalékponttal csökkentették a jelentésünk e fejezetére vonatkozóan 
becsült hibaszintet. A számszerűsíthető hibák közül 15 esetében a tagállami hatóságok 
és a Bizottság elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy a kiadások 
jóváhagyása előtt megakadályozzák vagy feltárják és kijavítsák a hibákat. Ha a tagállami 
hatóságok és (közvetlen irányítás esetén) a Bizottság a rendelkezésükre álló összes 
információt megfelelően felhasználták volna, a becsült hibaszint 1,2 százalékponttal 
kisebb lett volna jelentésünk e fejezetére. A 6.1. háttérmagyarázat egy olyan 
adminisztratív hibára mutat be példát, amely azért következett be, mert nem 
használták fel a rendelkezésre álló információkat.  

6.1. háttérmagyarázat 

Egy kifizető ügynökség nem használta fel az összes rendelkezésre álló 
információt a kedvezményezett elszámolt költségeinek ellenőrzése 
során 

A borértékesítés ösztönzésével kapcsolatos intézkedés, Spanyolország 

o A nemzeti szabályok értelmében a borkóstolókat szervező 
kedvezményezettek csak hat résztvevőnként igényelhetnek költségtérítést az 
egyes borfajták egy palackja után. 

o A kifizető ügynökség átfogó jelentést kért a kedvezményezettől, amely 
felsorolja a szervezett eseményeket, valamint az egyes rendezvények 
résztvevői és az azok kapcsán elszámolt palackok számát. 

o A bejelentett költségek támogathatóságának ellenőrzése során a kifizető 
ügynökség más ellenőrzésekre összpontosított, és nem észlelte, hogy ez a 
követelmény nem teljesült, holott a kedvezményezett benyújtotta számára a 
vonatkozó információkat. 

Amikor mi végeztük el a tranzakció ellenőrzését, megkaptuk az elszámolható 
palackok helyesen újraszámított számát. Ennek nyomán az eredetileg bejelentett 
borpalackok csaknem 50%-át ki kellett venni az elszámolásból, ami 6,5%-os 
hibaszintet eredményezett a kedvezményezett e fellépéssel kapcsolatos teljes 
elszámolt költségét tekintve.  
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Közvetlen kifizetések: kisebb a hibakockázat 

6.18. A 84 tesztelt közvetlen kifizetési tranzakcióban csak három kisebb
számszerűsíthető hibát találtunk, amelyek abból adódtak, hogy a mezőgazdasági 
termelők a valósnál nagyobb támogatható mezőgazdasági földterületet jelentettek be. 

6.19. A közvetlen támogatások irányítása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési
Rendszer (IIER)7 útján történik, amely a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert 
(MePaR) is magában foglalja. Az IIER összekapcsolja a mezőgazdasági üzemek, 
támogatási kérelmek, mezőgazdasági területek és állatnyilvántartások adatbázisait, 
amelyek segítségével a kifizető ügynökségek adminisztratív keresztellenőrzéseket8 
végeznek valamennyi támogatási kérelem esetében. A MePaR egy több forrásból 
származó téradatkészleteket tartalmazó földrajzi információs rendszer, amelynek 
összetevői együttesen rögzítik az érintett tagállam valamennyi mezőgazdasági 
földterületét. A kifizető ügynökségek által 2015 óta végzett előzetes ellenőrzések, 
valamint egyes tagállamokban a 2018-ban bevezetett monitoringalapú ellenőrzések 
lehetővé teszik a kedvezményezettek számára, hogy kijavítsanak bizonyos hibákat a 
támogatási kérelmeikben, csökkentve a hibakockázatot. 

6.20. Megállapításaink megerősítik azon korábbi észrevételeinket9, hogy az IIER és
különösen a MePaR eredményes irányítási és kontrollrendszert alkotva biztosítják, 
hogy a közvetlen kifizetések összességében lényeges hibáktól mentesek legyenek. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az 

integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös 
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, a 2015. december 14-i (EU) 
2015/2333 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 809/2014/EU végrehajtási 
rendelet 11. cikkének (4) bekezdése. 

9 A 2020. évi éves jelentés 6.16. bekezdése. 
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Vidékfejlesztés, piaci intézkedések és egyéb kifizetések: nagyobb a 
hibakockázat 
Területalapú és az állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési kiadások 

6.21. 42 vidékfejlesztési kifizetést vizsgáltunk meg a mezőgazdasági termelők által 
bejelentett területek vagy állatszám alapján. Ezek között voltak biogazdálkodási 
kifizetések, hátrányos természeti adottságú területeken gazdálkodó termelőknek 
nyújtott kompenzációs kifizetések, valamint konkrét agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések. 

6.22. A 42 tesztelt terület- vagy állatszámalapú vidékfejlesztési tranzakcióból 35 
esetében nem merült fel hiba. Hat számszerűsíthető hibát találtunk, amelyek közül 
három meghaladta az érték 20%-át; emellett egy pénzügyi hatással nem bíró 
szabályszerűségi problémát is feltártunk. 

6.23. A számszerűsített hibák közül kettő arra volt visszavezethető, hogy a kifizető 
ügynökség a jószágnyilvántartásában helytelenül rögzített kedvezményezetti adatok 
alapján teljesített kifizetéseket. A fennmaradó négy megállapítás esetében a hibaforrás 
az állatjóléti, illetve az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások megszegése (példáért lásd: 6.2. háttérmagyarázat), valamint 
egy esetben a valósnál nagyobb támogatható terület bejelentése volt.  
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6.2. háttérmagyarázat 

Az agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos 
támogathatósági feltételek megsértése (példa) 

Lengyelországban egy mezőgazdasági termelő támogatásban részesült az M10. 
(agrár-környezetvédelmi-éghajlati) vidékfejlesztési intézkedés keretében. 
A gazdálkodónak több kötelezettségvállalást is be kellett tartania az intézkedés 
kapcsán általa bejelentett három parcella tekintetében: 

o június 15. és szeptember 30. között egy alkalommal le kellett kaszálnia a 
bejelentett területeket; 

o két parcellán a terület 15–20%-át kaszálatlanul kellett hagynia; 

o a lekaszált biomasszát a kaszálástól számított két héten belül össze kellett 
gyűjtenie vagy báláznia. 

Megállapítottuk, hogy a kedvezményezett üzemi nyilvántartásába bejegyzett 
adatok nem feleltek meg a tényleges mezőgazdasági tevékenységnek. A Sentinel-
műholdas felvételek alapján a következőket állapítottuk meg: 

o egy parcellát egyáltalán nem kaszáltak le; 

o az egyik olyan parcellát, amelyet részben kaszálatlanul kellett volna hagyni, 
teljes egészében lekaszálták; 

o két parcella esetében a kaszálás időpontja nem egyezett meg a gazdálkodó 
által nyilvántartásba vett dátummal, amiből arra következtettünk, hogy a 
lekaszált biomasszát a kaszálás után több mint két héttel gyűjtötték, illetve 
bálázták össze. 

A nemzeti szabályok szerinti büntetést is figyelembe véve ezek a 
szabálytalanságok 57%-os hibát eredményeztek az ellenőrzött kifizetés 
tekintetében. 

Beruházási projektek 

6.24. 62 vidékfejlesztési kifizetést vizsgáltunk meg, amelyeket olyan beruházási 
projektekhez nyújtottak, mint például a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, 
mezőgazdasági termékek előállítására vagy feldolgozására szolgáló létesítmények 
építése, az alapvető szolgáltatások támogatása és a falvak megújítása a vidéki 
térségekben, illetve fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdése. 

6.25. A beruházási projektekhez kapcsolódóan hét kifizetésben találtunk 
számszerűsíthető hibákat, amelyek főként arra voltak visszavezethetők, hogy a 
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kedvezményezettek a támogathatósági feltételeknek meg nem felelő kiadásokat vagy 
tevékenységeket jelentettek be. Négy esetben a hibák elhanyagolhatóak voltak, míg a 
többi három esetben meghaladták a 20%-ot. 

Piaci intézkedések 

6.26. 14 piaci intézkedési tranzakciót vizsgáltunk meg, és négy olyan esetet 
találtunk, amikor a kifizető ügynökségek nem támogatható költségeket térítettek meg. 
A négy hiba egyike sem érte el a 20%-ot. 

Tengerügyi, halászati, környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések 

6.27. A tengerügy, a halászat, a környezetvédelem és az éghajlat-politika területén 
négy közvetlen irányítású tranzakciót vizsgáltunk meg, és nem találtunk hibát. 
A fennmaradó hat, megosztott irányítás alá tartozó tranzakció esetében három 
számszerűsíthető hibát találtunk, amelyek az elszámolható költségek helytelen 
kiszámításából adódtak, és amelyek egyike meghaladta a 20%-ot. 

Monitoring útján végzett ellenőrzések – a kifizető ügynökségek 
eredményes ellenőrzési eszköze 

6.28. 2018 óta a tagállamok kifizető ügynökségei ún. monitoring útján végzett 
(monitoringalapú) ellenőrzéseket is végrehajthatnak. Ez a megközelítés az uniós 
Kopernikusz program Sentinel műholdjának adatain alapuló automatizált folyamatokat 
alkalmaz a KAP egyes szabályainak való megfelelés ellenőrzésére. 2021-ben 
10 tagállam használt elsődlegesen monitoring útján végzett ellenőrzéseket a közvetlen 
kifizetési rendszerek keretében benyújtott területalapú támogatási kérelmek 
értékelésére. Ha egy adott kifizetési rendszer összes támogathatósági kritériuma 
értékelhető űradatok révén, az lehetővé teszi a kifizető ügynökségek számára a 
támogatásban részesülő kedvezményezettek teljes sokaságának távolból történő 
nyomon követését. 

6.29. A monitoring útján végzett ellenőrzések rendszeres megfigyelést biztosítanak 
a mezőgazdasági tevékenységről, és segítségükkel figyelmeztetni lehet a 
mezőgazdasági termelőket, ha a támogatási rendszer szabályait esetleg nem tartják be 
a vegetációs időszakban. Ez több lehetőséget biztosít a mezőgazdasági termelőknek 
arra, hogy igényeiket még azok véglegesítése előtt helyesbítsék. 

6.30. Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy mely tagállamok, illetve régiók 
alkalmaznak monitoringalapú ellenőrzéseket. 
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6.4. ábra. Monitoring útján végzett ellenőrzéseket alkalmazó országok és 
régiók 

 
Forrás: Készítette az Európai Számvevőszék a Bizottság adatainak felhasználásával, a Tableau szoftverrel. 
A térképvázlat a ©Mapbox és az ©OpenStreetMap adatszolgáltatóktól származik és a Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licenc (CC BY-SA) alá tartozik. 

6.31. Az új képalkotó technológiáknak a KAP monitoringjában való alkalmazásáról 
szóló, nemrégiben közzétett különjelentésünkben azt javasoltuk a Bizottságnak, hogy 
ösztönözze a monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazását, hogy azok a 2020 
utáni KAP keretében az egyik fő ellenőrzési rendszerré váljanak, valamint hogy segítsen 
a tagállamoknak jobban kihasználni az új technológiákat a környezetvédelmi és 

2021-ben hivatalosan 
monitoringalapú
ellenőrzéseket végző 
tagállamok és régiók 

Belgium

Flandria régió, Vallónia régió

Dánia – az egész ország 

Németország

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Szászország-Anhalt

Írország – az egész ország

Spanyolország

Andalúzia, Aragónia, Asztúria, Baleár-
szigetek, Baszkföld, Cantabria, Kasztília 
és Leon, Kasztília-la Mancha, Katalónia, 
Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Rioja, Valencia

Horvátország – az egész ország 

Olaszország

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Róma, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Lettország – az egész ország 

Málta – az egész ország 

Portugália – az egész ország 
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éghajlat-politikai követelmények ellenőrzésére10. A KAP terén elkövetett csalásokról 
szóló különjelentésünkben azt javasoltuk, hogy a Bizottság mozdítsa elő az új 
technológiák alkalmazását a KAP-kiadásokkal kapcsolatos csalások megelőzése és 
felderítése érdekében11. 

6.32. A 2021. évi megbízhatósági nyilatkozathoz kapcsolódó munkánk során 
megvizsgáltuk a monitoringalapú ellenőrzések végrehajtását Spanyolországban és 
Olaszországban. 

6.33. Spanyolország 2019 óta végez monitoringalapú ellenőrzéseket a közvetlen 
kifizetésekre irányuló nemzeti és regionális monitoringprojektek útján. Ezek a 17 
régióból 2020-ban 14-et, 2021-ben pedig 15-öt érintettek. Néhány régió ezt a 
megközelítést egyre több (2020-ban három, 2021-ben már 11) vidékfejlesztési 
intézkedésre is kiterjesztette. A 6.3. háttérmagyarázat példát mutat be arra, hogyan 
alkalmazzák a monitoring útján végzett ellenőrzéseket a vidékfejlesztési agrár-
környezetvédelmi intézkedésekre. 

                                                      
10 04/2020. sz. különjelentés: „Új képalkotó technológiák a közös agrárpolitika 

ellenőrzésében: összességében egyenletes, az éghajlat- és környezetvédelmi monitoring 
terén azonban lassúbb előrehaladás”, 82. bekezdés. 

11 14/2022. sz. különjelentés: „A Bizottság válaszintézkedései a közös agrárpolitikával 
kapcsolatos csalásokra: ideje behatóbban foglalkozni a gondokkal”, 112. bekezdés. 
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6.3. háttérmagyarázat 

Monitoringalapú ellenőrzések alkalmazása 2021-ben egy 
spanyolországi (Andalúzia) agrár-környezetvédelmi intézkedés 
kapcsán 

Elemeztük a monitoringalapú ellenőrzések alkalmazását Andalúziában. 

A kifizető ügynökség saját monitoringalapú kombinált projektellenőrzéseket 
hajtott végre a rizsre vonatkozó termeléstől függő támogatás (közvetlen kifizetés) 
és „Az andalúziai rizsföldeken élő madarak számára különös jelentőséggel bíró 
mezőgazdasági rendszerek” elnevezésű vidékfejlesztési intézkedés keretében. Az 
ellenőrzések során nyolchetes megfigyelést végeztek műholdas felvételek 
segítségével annak ellenőrzésére, hogy teljesültek-e a rizsföldek téli elárasztására 
vonatkozó követelmények. A termény termesztési ciklusának lezárulását követően 
ugyanis a madarak biológiai sokféleségének megőrzése érdekében fontos, hogy a 
rizsföldek a következő év január 15-ig elárasztva maradjanak. 

Az alábbi képek a rizsföldek betakarítás utáni elárasztását mutatják, amiről 2021. 
novemberi helyszíni látogatásunk során magunk is meggyőződtünk. 

Sentinel 2 felvételek,  
szeptember 3. és 28., 

október 13. 
(az árasztási időszak 

előtt) 

 

 

 

október 23., 
november 7. és 17. 

(az árasztási 
időszakban) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
 

Forrás: A Sentinel Központ és az andalúziai kifizető ügynökség által feldolgozott Kopernikusz 
Sentinel-adatok (2021). 
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6.34. Olaszországban a 11 kifizető ügynökségből kettő (AGEA és ARCEA) 
alkalmazott 2021-ben monitoringalapú ellenőrzéseket. A lefedettség az előző évi 17-ről 
29 településre nőtt, és a lefedett terület elérte a 2,9 millió hektárt. Az ellenőrzések 
csak a közvetlen kifizetésekre terjedtek ki, de Olaszország hamarosan egyes 
vidékfejlesztési intézkedésekre (pl. az állandó kultúrák talajborításának fenntartása, 
közvetlen vetés és minimális művelés) is ki kívánja terjeszteni azokat. A nemzeti 
hatóságok jelezték, hogy a jobb felbontású műholdas képek használata, valamint a 
mezőgazdasági termelők kérelmeiben a terményekre és mezőgazdasági gyakorlatokra 
vonatkozó adatok fokozott részletessége és pontossága révén javult a rendszer 
felhasználhatósága. 

6.35. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatást nyújt a 
tagállamoknak a monitoring útján végzett ellenőrzések kidolgozásához12. 2021 végén a 
főbb közvetlen támogatási rendszereken (alaptámogatások és egységes területalapú 
támogatások) belül a monitoring útján ellenőrzött terület 13,1%-ot tett ki13. 

A tagállami kontrollstatisztikák és kifizetési adatok 
koherenciájának ellenőrzése 

6.36. A tagállamok minden évben benyújtják a Bizottságnak a támogatási 
kifizetések ellenőrzésére vonatkozó adatokat (a továbbiakban: kontrollstatisztikák), 
valamint a kedvezményezetteknek teljesített kifizetésekre vonatkozó adatokat. 
Megvizsgáltuk a 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan a közvetlen kifizetési mintánkba 
beválasztott 13 kifizető ügynökség által szolgáltatott kontrollstatisztikák és kifizetési 
adatok minőségét és koherenciáját. A Bizottság ezekre az adatokra alapozza az uniós 
források kifizetését a tagállamoknak. 

6.37. Feltártunk néhány ellentmondást a kontroll- és a kifizetési adatok között, 
amelyek nagyrészt a két adatkészlet közötti időbeli eltérésnek tudhatók be. Míg a 
kontrolladatok statikusak (a 2021. július 15-i állapotot tükrözik), a kifizetési adatokat a 
kifizető ügynökségek folyamatosan frissítik. A frissítések a kedvezményezetti vagy az 
ügynökségi oldalon (például az előbbi esetében átruházások, utóbbi esetében az 
elvégzett ellenőrzések nyomán) bekövetkező változásokon alapulnak. Ezen eredendő 
akadály ellenére nagyon nagy pontosságot értünk el a kifizetési adatok 
újraszámításában. Összességében megállapítottuk, hogy a kiválasztott kifizető 

                                                      
12 A Bizottság válasza a 04/2020. sz. különjelentésre. 

13 A DG AGRI 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 2. melléklet, 25. o. 
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ügynökségek rendszerei megbízhatóan számították ki a támogatási kifizetéseket, 
megfelelően figyelembe véve a kontrolladatokból eredő kiigazításokat. 

M21. vidékfejlesztési intézkedés: a szükséghelyzeti támogatást 
a rászoruló kedvezményezetteknek nyújtották – a kivételektől 
eltekintve 

6.38. Az M21. intézkedés fő célja a Covid19-válság által különösen érintett, 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával vagy fejlesztésével 
foglalkozó mezőgazdasági termelők és kis- és középvállalkozások likviditási 
problémáinak kezelése volt, azzal a céllal, hogy biztosítsa üzleti tevékenységük 
folytonosságát. Négy tagállamban (Bulgária, Görögország, Lengyelország és Románia) 
vizsgáltuk meg az intézkedés végrehajtását. Ellenőriztük, hogy teljesült-e a támogatás 
két fő feltétele, nevezetesen hogy a támogatási kérelmeket az illetékes hatóságnak 
2020. december 31-ig jóvá kell hagynia, és hogy a támogatás maximális összege nem 
haladhatja meg mezőgazdasági termelők esetében a 7000 eurót, kkv-k esetében pedig 
az 50 000 eurót14. 

6.39. Megállapítottuk, hogy általában véve teljesültek a rendeletben 
meghatározott támogatási feltételek. Úgy találtuk, hogy e támogatás esetében a 
hozzáférés feltételei kevésbé szigorúak, mint más típusú közvetlen támogatásoknál. 
Tekintettel az M21. intézkedés sürgősségi jellegére, a legtöbb tagállam az IIER-
rendszeren kívül kezelte ezt az intézkedést. 

6.40. Korlátozott számban találtunk olyan eseteket, amikor a támogatás feltételeit 
nem teljesítő kedvezményezettek támogatásban részesültek. Ezt a kifizető 
ügynökségek megelőzhették volna, ha az IIER-rendszert használták volna ahelyett, 
hogy ezeket az intézkedéseket az automatikus ellenőrzéseken kívül, Excel-táblázatok 
használatával kezelték volna. 

                                                      
14 Az 1305/2013/EU rendelet 39b. cikkének (4) és (5) bekezdése. 
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6.4. háttérmagyarázat 

Az M21. intézkedés kritériumainak meg nem felelő 
kedvezményezettek (példák) 

Romániában és Bulgáriában olyan szervezeteknek is folyósítottak kifizetéseket, 
amelyek nem függnek a mezőgazdasági tevékenységtől: köztük kolostoroknak, 
templomoknak, börtönöknek, állami kutatóintézeteknek és nem kormányzati 
szervezeteknek. A kedvezményezettek e kategóriája nem szenvedett olyan 
mértékű likviditási és pénzforgalmi problémákat, amelyek indokolnák a rendkívüli 
támogatás nyújtását. 

Lengyelországban feltártunk néhány olyan esetet, amikor egyes 
baromfigazdaságok több kérelmet is benyújtottak. A legtöbb esetben az történt, 
hogy a házaspár mindkét tagja igényelte a 7000 eurós maximális támogatási 
összeget, kijelentve, hogy külön mezőgazdasági termelőnek kell tekinteni őket, 
még akkor is, ha állataik ugyanazon létesítményekben találhatók. A kifizető 
ügynökség a támogatást a mezőgazdasági tevékenységek családtagok közötti 
tényleges elkülönítésének helyszíni ellenőrzése nélkül, kizárólag az igazoló 
dokumentumok alapján hagyta jóvá. 
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság és az 
Éghajlatpolitikai Főigazgatóság beszámolása a kiadások 
szabályszerűségéről 

6.41. Mindegyik kifizető ügynökség igazgatója évente vezetői nyilatkozatot nyújt 
be a DG AGRI-nak az ügynökség irányítási és kontrollrendszerének eredményességéről, 
valamint a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Emellett a tagállamok 
évente beszámolnak adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseikről („kontrollstatisztikák”). 

6.42. További bizonyosság nyújtása érdekében a tanúsító szervek 2015 óta 
kötelesek minden egyes kifizető ügynökség tekintetében évente véleményt adni azon 
kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, amelyek tekintetében a tagállamok 
visszatérítést igényeltek. 

6.43. A DG AGRI a kontrollstatisztikákban bejelentett hibaarányokat felhasználva, 
azokat a tanúsító szervek által végzett ellenőrzések eredményei, valamint a kifizető 
ügynökségek rendszereire és kiadásaira vonatkozó saját ellenőrzései alapján kiigazítva 
számítja ki a közvetlen kifizetések, valamint a vidékfejlesztési és piaci intézkedések 
tekintetében a kifizetéskor kockázatosnak minősülő összeget. A DG AGRI saját 
elemzéséből eredő kiigazítások egyszeri vagy átalánykorrekciókat eredményeznek. Az 
átalánykulcsok alkalmazása megkönnyíti a tagállamok irányítási és 
kontrollrendszereiben feltárt problémák egységes kezelését. A DG AGRI a kifizetéskor 
kockázatosnak minősülő összegből levonja a jövőbeli pénzügyi korrekciók és 
visszafizettetések becsült összegét, hogy így megbecsülje a lezáráskor kockázatosnak 
minősülő összeget. 

6.44. A kifizető ügynökségek által közölt kontrollstatisztika a KAP összes kiadása 
0,9%-ának megfelelő hibaszintet jelzett. A DG AGRI számításai szerint – figyelembe 
véve a tanúsító szervek munkáját és saját vizsgálatait is – 2021-ben a kifizetéskor 
kockázatosnak minősülő becsült összeg 1020,68 millió euró, azaz a KAP összes 
kiadásának körülbelül 1,8%-a. A DG AGRI a közvetlen kifizetések esetében körülbelül 
1,4%-ra, a vidékfejlesztés esetében 2,9%-ra, a piaci intézkedések esetében pedig 
2,1%-ra becsülte a kifizetéskor kockázatosnak minősülő összeg arányát (korrigált 
hibaarány). A DG AGRI éves tevékenységi jelentésében közölt szabályszerűségi 
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információk összhangban vannak saját megállapításainkkal és következtetéseinkkel, 
valamint az ellenőrzés során szerzett ismereteinkkel. 

6.45. Elvégeztük a DG CLIMA éves tevékenységi jelentésében szereplő 
szabályszerűségi információk korlátozott felülvizsgálatát is. Megállapítottuk, hogy a 
kifizetéskori (illetve lezáráskori) végső kockázat kiszámításának módszertana 
összhangban volt a bizottsági iránymutatásokkal. 

A Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentése (AMPR) 

6.46. Éves irányítási és teljesítményjelentésében a Bizottság a „Természeti 
erőforrások” fejezet esetében 1,8%-ra becsülte a kifizetéskori kockázat mértékét. 
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Következtetés és ajánlások 

Következtetés 

6.47. Az általunk szerzett és e fejezetben bemutatott ellenőrzési bizonyítékok 
összességükben arra mutatnak, hogy a „Természeti erőforrások és környezet” fejezet 
kiadásait összességében a lényegességhez közeli hibaszint jellemzi (lásd: 6.14. 
bekezdés). Tranzakciótesztjeink alapján a többéves pénzügyi keret ezen fejezetére 
vonatkozó becsült általános hibaszint értéke 1,8%. 

6.48. Eredményeink azt mutatják, hogy a hibaszint nem volt lényeges a – TPK e 
fejezetén belül a kifizetések 67%-át kitevő – közvetlen kifizetések esetében, 
ugyanakkor lényeges volt az általunk magasabb kockázatúként azonosított kiadási 
területek (vidékfejlesztés, piaci intézkedések, tengerügy, halászat, környezetvédelem 
és éghajlat-politika) egészének esetében, amelyek a kifizetések 33%-át tették ki. 

Ajánlások 

6.49. A kifizető ügynökségeknek rendelkezniük kell a csalások megelőzésére és 
felderítésére szolgáló rendszerekkel, és a Bizottságnak észszerű bizonyosságot kell 
szereznie e rendszerek működéséről. 2019. évi éves jelentésünkben hiányosságokat 
állapítottunk meg a KAP csalás elleni politikáiban és eljárásaiban, és ajánlást tettünk a 
problémák kezelésére15. A 2019. évi éves jelentésünkben megfogalmazott ajánlás 
hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a 6.2. melléklet mutatja be. 

6.50. Megítélésünk szerint az ajánlás néhány tekintetben megvalósult, tekintve, 
hogy a Bizottság tett bizonyos intézkedéseket az általunk felvetett problémák 
megoldására. A KAP terén elkövetett csalásokról szóló közelmúltbeli 
különjelentésünkben megismételtük ezeket az ajánlásokat. A megvalósítás 
céldátumaként a csaláskockázatok elemzése és a tagállamok csalásmegelőzési 
intézkedési tekintetében a 2023. évet, az Arachne adatbányászati és 
kockázatértékelési eszköz több kifizető ügynökség általi használatának előmozdítása 
tekintetében pedig a 2024. évet jelöltük meg. 

                                                      
15 2019. évi éves jelentés, 6.34–6.41. és 6.44. bekezdés. 
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6.51. Ezen áttekintés, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és 
következtetéseink alapján a következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

6.1. ajánlás. Az új technológiák igénybevételének támogatása a 
KAP-kifizetésekkel kapcsolatos hibák megelőzése terén 

a monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
alapján segítse az új technológiáknak a KAP-kifizetések ellenőrzésére való 
felhasználásával kapcsolatos tagállami bevált gyakorlatok megosztását, 2023-tól 
támogatva ezzel a tagállamokat a területmegfigyelő rendszer végrehajtásában; 

Megvalósítás céldátuma: 2023 

6.2. ajánlás. Az M21. intézkedés kifizetéseinek ellenőrzése 

végezzen ellenőrzéseket, valamint gondoskodjon a szükséges nyomon követésről és 
értékelésről annak biztosítására, hogy M21. intézkedés valóban a mezőgazdasági vagy 
üzleti tevékenység folytonosságát veszélyeztető likviditási problémákkal küzdő 
támogatható kedvezményezettekre irányuljon. 

Megvalósítás céldátuma: ellenőrzések: 2023, nyomon követés és értékelés: 2025 
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Mellékletek 

6.1 melléklet. A tagállamokban és az Egyesült Királyságban 
végrehajtott uniós fellépésekre vonatkozó információk 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

Azok a tagállamok,
ahol ellenőriztünk tranzakciókat

A 2021. évi kifizetések és tranzakciótesztek eredményei az egyes tagállamok és az Egyesült Királyság esetében

Ellenőrzött tranzakciók

Tagállamok 

Kifizetés összesen 
Vidékfejlesztés

Piaci intézkedések

Egyéb

Számszerűsíthető hiba

(millió euró)

Franciaország 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Spanyolország 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Németország 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Olaszország 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Lengyelország 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Románia 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Görögország 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Magyarország 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Írország 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugália 1 320 102 756 401 62 11 -
Ausztria 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulgária 1 233 24 843 355 11 13 -
Csehország 1 231 17 852 357 4 - -
Svédország 1 016 13 673 320 10 -
Finnország 964 9 517 428 10 4 -
Dánia 953 10 798 117 28 4 -
Hollandia 875 52 651 163 9 - -
Horvátország 757 13 348 382 14 4 -
Litvánia 708 4 510 189 4 4 -
Egyesült Királyság 706 0 41 634 31 - -
Belgium 645 59 499 83 5 3 -
Szlovákia 536 12 385 139 0 - -
Lettország 432 2 295 124 11 8 -
Észtország 285 2 165 106 12 - -
Szlovénia 261 7 133 119 3 - -
Ciprus 77 5 47 22 2 - -
Luxemburg 52 1 34 17 0 - -
Málta 22 0 5 15 2 - -

Közvetlen kifizetések
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6.2 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása 

Év A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2019 

A következő ajánlásokat tesszük: 

1. ajánlás: 

A Bizottság frissítse gyakrabban a KAP 
csalási kockázatainak elemzését, elemezze a 
tagállamok csalásmegelőzési intézkedéseit, 
és terjessze az Arachne eszköz használatával 
kapcsolatos követendő példákat, tovább 
ösztönözve ezzel az eszköz kifizető 
ügynökségek általi használatát. 

  X    

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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7. fejezet 

Migráció és határigazgatás 
Biztonság és védelem 
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Tartalomjegyzék 
Bekezdés 

Bevezetés 7.1.–7.9. 
Rövid ismertető 7.2.–7.8. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 7.9. 

A tranzakciók szabályszerűsége 7.10.–7.11. 

A belső kontrollrendszerek egyes elemeinek 
vizsgálata 7.12.–7.14. 
Az ellenőrző hatóságok munkájának felülvizsgálata az éves 
kontrolljelentéseik és kiadásellenőrzéseik tekintetében 7.12.–7.14. 

Éves tevékenységi jelentések és egyéb irányítási 
rendszerek 7.15.–7.16. 

Következtetések és ajánlások 7.17.–7.19. 
Következtetés 7.17. 

Ajánlások 7.18.–7.19. 

Mellékletek 
7.1 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása 
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Bevezetés 
7.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) 4. fejezetére (Migráció 
és határigazgatás) és 5. fejezetére (Biztonság és védelem) vonatkozó 
megállapításainkat tartalmazza. A TPK e fejezeteiről egy közös fejezetben számolunk 
be éves jelentésünkben, mivel ezeket a megelőző TPK-időszakban nagyrészt együtt, a 
3. TPK-fejezetben (Biztonság és uniós polgárság) vették költségvetésbe és 
nyilvántartásba. A 7.1. ábra és a 7.2. ábra áttekintést nyújt a 2021-ben e TPK-fejezetek 
kapcsán végzett fő tevékenységekről és a kiadott összegekről. 
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7.1. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság – Migráció és határigazgatás 

 
(*) Az előfinanszírozásba beletartoznak a 2014–2020-as programozási időszak megosztott irányítás 
keretében teljesített kifizetései is, amelyek nem szerepeltek a 2021-ben a Bizottság által elfogadott 
bizonyossági csomagok alapjául szolgáló elszámolásokban. 
(**) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

2021. évi kifizetések – összesen 2,5

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 2,6

Előfinanszírozás elszámolása (**): 1,3

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
(AMIF)

1,2 (48,2%)
Decentralizált ügynökségek

0,9 (35,6%)

Belső Biztonsági Alap – a határigazgatást támogató eszköz
0,4 (16,2%)

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Migráció és határigazgatás
2,5 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 1,4%-a)

Előfinanszírozási kifizetések (*): 2,2

Éves döntés a beszámoló elfogadásáról: 1,0 

Időközi és záró kifizetések: 0,3

(milliárd euró)

Időközi és záró kifizetések: 0,3
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7.2. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság – Biztonság és védelem 

 
(*) Az előfinanszírozásba beletartoznak a 2014–2020-as programozási időszak megosztott irányítás 
keretében teljesített kifizetései is, amelyek nem szerepeltek a 2021-ben a Bizottság által elfogadott 
bizonyossági csomagok alapjául szolgáló elszámolásokban. 
(**) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

Rövid ismertető 

7.2. A migráció és határigazgatás kérdése az utóbbi években egyre inkább előtérbe 
került, ezért az Európai Unió a 2021–2027-es TPK-ban létrehozta a 4. fejezetet, amely 
kifejezetten ezekre a szakpolitikai területekre vonatkozik. A 2021-es év legjelentősebb 
kiadási területe a 2014–2020-as TPK fennmaradó projektjeinek és programjainak 

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

2021. évi kifizetések – összesen 0,7

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 0,6

Előfinanszírozás elszámolása (**): 0,4

Európai Védelmi Alap
0,2 (29,2%)

Decentralizált ügynökségek
0,2 (28,7%)

a Belső Biztonsági Alap rendőrségi együttműködést támogató eszköze
0,2 (24,3%)

Nukleáris biztonság és leszerelés
0,1 (17,8%)

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Előfinanszírozási kifizetések (*):  0,6

Éves döntés a beszámoló 
elfogadásáról: 0,1 

Időközi és záró kifizetések: 0,1

(milliárd euró)

Biztonság és védelem
0,7 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 0,4%-a) 

Időközi és záró kifizetések: 0,1
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befejezésével kapcsolatos. Így – amint azt a 7.1. ábra mutatja – a kiadások zöme a 
2014–2020-as időszakra vonatkozó Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap1 
(AMIF) megszüntetéséből, illetve a Belső Biztonsági Alap2 (BBA) határigazgatást 
támogató eszközéből (Borders and Visa) nyújtott támogatás lezárásából származik. 
A 2014–2020-as AMIF célja az volt, hogy hozzájáruljon a migrációs áramlások 
eredményes kezeléséhez és kialakítsa a menekültügyben és a bevándorlás kérdésében 
alkalmazandó közös uniós megközelítést. A határigazgatást támogató eszköz célja az 
volt, hogy hozzájáruljon a magas szintű biztonság biztosításához az Unióban, 
megkönnyítve a jogszerű utazást, a külső határokon történő egységes és magas szintű 
ellenőrzésen és a schengeni vízumok hatékony feldolgozásán keresztül. 

7.3. A 2014–2020-as időszak alapjait a 2021–2027-es időszakban felváltotta az új 
AMIF3 és az Integrált Határigazgatási Alapnak a határigazgatás és a vízumpolitika 
pénzügyi támogatására szolgáló eszköze4 (Határigazgatási és Vízumeszköz, HAVE). 
A 2021 és 2027 közötti időszakra az AMIF célja, hogy hozzájáruljon a migrációs 
áramlások hatékony kezeléséhez, valamint a közös menekültügyi és migrációs politika 
végrehajtásához, megerősítéséhez és fejlesztéséhez. A Határigazgatási és Vízumeszköz 
célja a külső határok biztos és eredményes integrált határigazgatásának támogatása, és 
emellett az Unió területén a magas szintű biztonság és a személyek szabad 
mozgásának megőrzése. 

7.4. A TPK 4. fejezetének egy másik jelentős kiadási területe a migráció és 
határigazgatás főbb uniós prioritásainak végrehajtásában aktív szerepet játszó három 
decentralizált ügynökség5 (EUAA, Frontex és eu-LISA) finanszírozása. 

7.5. A 2021–2027-es TPK-ban az 5. fejezet a biztonság és a védelem területével 
foglalkozik. A 7.2. ábra tanúsága szerint a „biztonság” területéhez tartozik a  
2014–2020-as időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap rendőrségi együttműködést 
támogató eszközéből (Police) nyújtott támogatás lezárása, a nukleáris leszerelést  
célzó finanszírozás (atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatás), valamint a biztonság területén 

                                                      
1 516/2014/EU rendelet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról. 

2 515/2014/EU rendelet a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy 
pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról. 

3 (EU) 2021/1147 rendelet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról. 

4 (EU) 2021/1148 rendelet a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról. 

5 Ezen ügynökségekről külön számolunk be különálló éves jelentéseinkben. 
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működő három decentralizált ügynökség (EMCDDA, Europol, CEPOL) támogatása6. 
A „védelem” területébe tartozik az Európai Védelmi Alap, amely a kutatás és fejlesztés 
minden szakaszában támogatást biztosít az együttműködésen alapuló védelmi 
projektek számára. 

7.6. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap7 (BBA) a korábbinál 
szűkebb hatókörű (mivel a 2014–2015-ös határigazgatást támogató eszköz céljai 
átkerültek egy másik eszközbe), és jelenleg a 2014–2020-as BBA rendőrségi 
együttműködést támogató eszközének8 finanszírozására korlátozódik. Ennek célja, 
hogy hozzájáruljon az Unión belüli magas szintű biztonság garantálásához, különösen  
a következők révén: a terrorizmus, a radikalizáció, a súlyos és szervezett bűnözés, 
valamint a kiberbűnözés megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem; a bűnözés 
áldozatainak segítése és védelme; a biztonsági eseményekre, kockázatokra és 
válságokra való felkészülés, az azok elleni védelem és azok eredményes kezelése. 
A 2021. év legjelentősebb kiadási területei azonban a 2014–2020-as TPK fennmaradó 
projektjeinek befejezésével kapcsolatosak. 

7.7. Az AMIF-ból és a BBA-ból a 2014–2020-as időszakra nyújtott finanszírozás 
döntő részének az irányítását a tagállamok (vagy a schengeni társult országok) és a 
Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága (DG HOME) végzik megosztott 
irányítás keretében. Ezen eljárás szerint a tagállamok hajtják végre azokat a többéves 
AMIF és BBA nemzeti programjaikat, amelyeket a Bizottság jóváhagyott. 

7.8. 2021-ben a tagállamok felgyorsították nemzeti programjaik végrehajtását. 
Ennek ellenére jelentős mennyiségű összegek maradtak folyósítatlanul, és az a tény, 
hogy 2014–2020-as időszak pénzeszközeit 2024 júniusáig el kell költeni9, növelheti a 
nemzeti hatóságokra nehezedő nyomást. A 7.3. ábra összefoglalja a tagállamok által  
a 2014–2020-as programozási időszak kezdete óta a Bizottsághoz visszatérítés céljából 
bejelentett kiadásokat. 

                                                      
6 Ezen ügynökségekről külön számolunk be különálló éves jelentéseinkben. 

7 (EU) 2021/1149 rendelet a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról. 

8 513/2014/EU rendelet a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, 
a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról. 

9 2022/585/EU rendelet a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint  
a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint  
a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról. 
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7.3. ábra. Az AMIF és a BBA nemzeti programjaival kapcsolatos kiadások 
ismét növekednek, de a rendelkezésre álló költségvetés nagy része 
továbbra is felhasználatlan 

 
(*) A tagállamok szintjén felmerült AMIF-/BBA-kiadások Bizottság felé történő bejelentése és Bizottság 
általi jóváhagyása a költség felmerülését követő évben történik. A Bizottság 2021-re vonatkozó 
beszámolója tehát a 2020. évi tagállami kiadásokat ismerteti. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a nemzeti programokból és a záróelszámolási határozatokból származó,  
a 2021 végéig tartó időszakra vonatkozó bizottsági adatok alapján. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

7.9. Az 1.1. mellékletben ismertetett ellenőrzési koncepció és módszerek 
alkalmazásával 2021-ben a következők vizsgálatát végeztük el a TPK ezen fejezetei 
kapcsán: 
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a) egy 28 tranzakcióból álló minta, amely bár hozzájárul az átfogó megbízhatósági 
nyilatkozathoz, a TPK ezen fejezeteinek kiadásaira nézve nem reprezentatív. Ezért 
a szóban forgó fejezetekre nézve nem tudtunk becslést adni a hibaarányról. 
A minta a következőkből állt: a tagállamokkal10 megosztott irányítás keretében 
teljesített 14 (tagállamonként kettő), a Bizottság által közvetlen irányítás 
keretében teljesített hat (4. fejezet) és közvetett irányítás keretében teljesített öt 
(kettő a 4. fejezet, három pedig az 5. fejezet vonatkozásában) tranzakció, valamint 
az ügynökségek részére történő három előlegelszámolás (kettő a 4. fejezet, egy 
pedig az 5. fejezet vonatkozásában). 

b) a DG HOME éves tevékenységi jelentésében (AAR) szereplő, majd a Bizottság éves 
irányítási és teljesítményjelentésében (AMPR) is szerepeltetett szabályszerűségi 
információk. 

c) kiválasztott rendszerek, a következőkre nézve: 

i. három ellenőrző hatóság11 által az AMIF- és a BBA-alapokra vonatkozó 
2020. évi éves elszámolással benyújtott éves kontrolljelentések, amelyekre 
nézve értékeltük, hogy összhangban álltak-e a vonatkozó rendelettel12; 

ii. az említett ellenőrző hatóságok munkája, amely kapcsán értékeltük, hogy 
megfelelően ellenőrizték-e a kiadásokat és kielégítőek voltak-e az ellenőri 
vélemények megbízhatóságának biztosítására szolgáló eljárásaik. 

  

                                                      
10 Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Svédország a 4. fejezet, 

valamint Bulgária és Litvánia az 5. fejezet vonatkozásában. 

11 Bulgária, Málta és Svédország. 

12 A Bizottság (EU) 2018/1291 felhatalmazáson alapuló rendelete a felelős hatóságok 
kijelöléséről, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatairól, valamint  
az ellenőrző hatóságok jogállásáról és kötelezettségeiről. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
7.10. Az általunk megvizsgált 28 tranzakcióból kilenc (32%) esetében merült fel 
hiba. Hat olyan számszerűsíthető hibát találtunk, amely hatást gyakorolt az uniós 
költségvetésből kifizetett összegekre. Ezek a hibák a következők voltak: bizonylatok 
hiánya, támogatásra nem jogosult kiadások és közbeszerzési hibák. 
A 7.1. háttérmagyarázat példákat mutat be az általunk számszerűsített hibákra. 

7.1. háttérmagyarázat 

Támogatásra nem jogosult gépjárműtípus beszerzése 

Ellenőriztük a BBA rendőrségi eszközének Bulgáriával megosztott irányítás 
keretében megvalósított egyik projektjét. A projektet – amely 18 terepjáró 
gépjármű beszerzésére terjedt ki – egy minisztériumi szervezeti egység hajtotta 
végre. 

Részletes ellenőrzésünkhöz a projekt során vásárolt 10 gépjárműből álló 
véletlenszerű mintát választottunk ki. Megállapítottuk, hogy ezen gépjárművek 
közül mindössze öt teljesítette a terepjáró gépjárművekre a 2007/46/EK 
irányelvben meghatározott feltételeket. Ezért a projektköltség 50%-át nem ítéltük 
támogathatónak. Ezenkívül a gépjárműhasználati napló nem volt eléggé részletes 
annak megállapításához, hogy a vásárolt gépjárműveket kizárólag a projekt 
kapcsán vették-e igénybe. 

Bejelentett szállásköltségek támogathatóságának hiánya 

Az egyik általunk ellenőrzött, AMIF szükséghelyzeti intézkedésre irányuló projektet 
egy ír minisztériumi szervezeti egység hajtotta végre. Ennek keretében 
szükséghelyzeti szállást és étkezést biztosítottak menedékkérőknek. Az ír 
hatóságok – mivel az általuk összeállított szálláskínálat nem volt elegendő az 
igények kielégítéséhez – hotelek és vendégházak szobáinak bérlésére irányuló 
pályázati felhívást tettek közzé. Az általunk ellenőrzött mintában a 
költségnyilatkozat tíz számlája szerepelt. 

Ellenőriztük a közbeszerzési eljárást, amelynek nyomán hotelekkel és 
vendégházakkal kötöttek szerződéseket. Az ír hatóságok nem bocsátottak 
rendelkezésünkre egyes közbeszerzési dokumentumokat és információkat, ezért 
nem tudtuk megállapítani, hogy a közbeszerzést megfelelően bonyolították-e le. 
Megállapítottuk továbbá, hogy a pályázókat nem részesítették egyenlő elbánásban 
(pl. az egyik ajánlatot azért utasították el, mert a szóban fogó hotel kevés üres 
szobát tudott felkínálni, miközben más, ugyanennyi vagy még kevesebb szobát 
felkínáló hotelek ajánlatait elfogadták). Következésképp nem bizonyítható, hogy 
ezeket a szerződéseket az alkalmazandó közbeszerzési jogszabályok alapján ítélték 
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oda, ezért úgy ítéltük meg, hogy a bejelentett költségek 100%-a nem jogosult az 
uniós finanszírozásra. 

A hotelekkel kötött szerződések közül néhány érvénytelennek bizonyult, mivel 
azokat nem írta alá mindkét szerződő fél, illetve nem fedték le az általunk 
ellenőrzött számlák időszakát. Ezenkívül a számlákon bejelentett összegek 
némelyikét nem támasztotta alá szerződés. Ez hatással van a kiadások 
támogathatóságára is. 

Az ír hatóságok nem megfelelően követték nyomon, illetve dokumentálták a 
szükséghelyzeti szállások tényleges igénybevételét. Kielégítő bizonyítékkal sem 
szolgáltak arra nézve, hogy a hotelekben elszállásolt személyek valóban 
menedékkérők voltak-e. 

Bár az ír hatóságok a költségnyilatkozathoz ellenőrzési igazolást nyújtottak be,  
a külső ellenőrök a fent ismertetett egyik hibáról sem számoltak be. Sőt mi több,  
a DG HOME sem tárta fel ezeket a hibákat a kifizetés előtti ellenőrzések során. 

7.11. Feltártunk hat olyan esetet is, amikor nem tartották be a jogi és pénzügyi 
rendelkezéseket (de ezek nem jártak hatással az uniós költségvetésre nézve). Ezek 
többek között a költségnyilatkozatok alátámasztására benyújtott dokumentáció 
hiányosságából, illetve egy egyszerűsített költségelszámolási lehetőség részét képező 
átalányalapú egységköltség részben nem átlátható számítási módszeréből fakadtak. 
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A belső kontrollrendszerek egyes 
elemeinek vizsgálata 

Az ellenőrző hatóságok munkájának felülvizsgálata az éves 
kontrolljelentéseik és kiadásellenőrzéseik tekintetében 

7.12. Három ellenőrző hatóság munkáját vizsgáltuk meg: egyrészt azt, hogy hogyan 
ellenőrzik a tagállamok éves AMIF- és BBA-beszámolóit (az AMIF vonatkozásában 
Málta és Svédország, a BBA vonatkozásában Bulgária ellenőrző hatóságát), másrészt 
hogyan készítenek a Bizottság részére éves kontrolljelentést (ACR). Célunk annak 
értékelése volt, hogy ezek a hatóságok: 

a) az alapok végrehajtásáért felelős szervek által nyújtott valamennyi típusú 
kifizetést megvizsgálták-e; 

b) megfelelő mintavételi módszert alkalmaztak-e; 

c) elegendő tranzakciót vizsgáltak-e meg ahhoz, hogy a teljes sokaságra vonatkozó 
következtetést vonhassanak le; 

d) helyesen számították-e ki a hibaarányt13, 

e) megfelelő eljárásokat vezettek-e be megbízható ellenőri vélemények és 
ellenőrzési jelentések elkészítéséhez14. 

7.13. Az ellenőrző hatóságok megfelelő minőségű, részletes eljárásokat dolgoztak 
ki és hajtottak végre, amelyek révén be tudtak számolni munkájukról az éves 
kontrolljelentések útján. Hiányosságokat tártunk fel azonban a hatóságok 
beszámolóiban. Ezeket a Bizottság is azonosította a 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 
éves kontrolljelentésekről készített értékelésében. Megállapításainkat az alábbi 
7.2. háttérmagyarázat mutatja be. 

                                                      
13 Az (EU) 2018/1291 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglalt előírások szerint. 

14 Az éves záróelszámolás végrehajtásáról, valamint a szabályszerűségi záróelszámolás 
végrehajtásáról szóló(EU) 2017/646 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében foglalt, 
az irányítási és kontrollrendszerekre vonatkozó 14. kulcsfontosságú követelménnyel 
összhangban. 
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7.2. háttérmagyarázat 

Az éves kontrolljelentések hiányosságai 

Hiányosságok Tagállam Potenciális hatás 

A kiadások ellenőrzéséhez nem 
használtunk véletlenszerű 
mintavételezést, amely nem lenne 
összhangban az (EU) 2018/1291 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel. 

Málta 

Az ellenőrző 
hatóság munkája 
korlátozott 
bizonyosságot 
nyújt 

A bejelentett 
adatok nem voltak 
megbízhatóak 

A finanszírozást végrehajtó illetékes 
hatóság a saját kontrolljai elvégzése 
előtt nyújtotta be az 
elszámolástervezetet az ellenőrző 
hatóságnak. Tehát az ellenőrzési 
sokaság, amelyből az ellenőrző hatóság 
összeállította az ellenőrzési mintáját, 
pontatlan volt. 

Málta 

Nem adtak magyarázatot az elszámolás 
tervezete és végleges változata közötti 
eltérésekre. 

Svédország 

A fennmaradó hibaarány pontatlan 
bemutatása, és helytelen ellenőri 
vélemény kiadása az elszámolásokról. 

Málta 

Hiányos beszámolás a negatív 
kifizetésekhez vagy a korábbi év 
elszámolásaiban feltüntetett előlegek 
elszámolásához kapcsolódó kiadások 
ellenőrzéséről. 

Bulgária 
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7.14. 15 ellenőrzési dossziét választottunk ki ugyanattól a három ellenőrző 
hatóságtól. E dokumentációk alapján vizsgáltuk meg, hogy az ellenőrző hatóságok által 
kialakított ellenőrzési eljárások megfelelőek voltak-e és lefedték-e az AMIF-, illetve 
BBA-rendeletekben15 meghatározott valamennyi támogathatósági kritériumot. 
Összességében azt állapítottuk meg, hogy az ellenőrző hatóságok rendelkeztek 
részletes ellenőrzési programokkal és használtak ellenőrző listákat következtetéseik 
alátámasztására. Ellenőrzésünk azonban feltárta a 7.3. háttérmagyarázatban 
bemutatott hiányosságokat is. 

7.3. háttérmagyarázat 

Az ellenőrző hatóságok munkájának hiányosságai 

Hiányosságok Tagállam Potenciális hatás 

A projektkiválasztási eljárást nem 
ellenőrzik megfelelően. Svédország 

Valamely jogosulatlan 
kiadás kiszűrésének 
elmulasztása 

Nem megbízható 
ellenőrzési 
következtetések 

Az ellenőrző hatóság 
munkája korlátozott 
bizonyosságot nyújt 

A közbeszerzési eljárásokat nem 
ellenőrzik megfelelően. Bulgária 

A kiadások támogathatóságát nem 
tesztelték megfelelően. 

Bulgária 

Svédország 

Nem megfelelő az ellenőrzési 
nyomvonal, illetve hiányos az 
ellenőrzési munka és eredmények 
dokumentálása. 

Bulgária 

Svédország 
 

  

                                                      
15 Lásd: az (EU) 2017/646 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében szereplő 

12. kulcsfontosságú követelmény. 
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 
7.15. A 2021. évi pénzügyi évre nézve a DG HOME éves tevékenységi jelentését 
tekintettük át. Elemzésünk során főként azt vizsgáltuk, hogy a DG HOME az éves 
tevékenységi jelentésében szereplő szabályszerűségi információkat a Bizottság 
utasításaival összhangban ismertette-e, és ezek az információk összhangban állnak-e  
az ellenőrzésünk során szerzett ismeretekkel. Nem tártunk fel olyan információkat, 
amelyek ellentmondanának megállapításainknak. 

7.16. Megvizsgáltuk a DG HOME becsléseit a kifizetéskori és a lezáráskori 
kockázatokra vonatkozóan. Megállapításunk szerint azokat a belső módszertannak 
megfelelően számították ki, és azokról az éves irányítási és teljesítményjelentésben 
megfelelően számoltak be. A 2021. évi összes kiadásból (2511 millió euró) a 
kifizetéskor kockázatosnak minősülő összeget a DG HOME 48 millió euróra becsülte 
(1,91%) és becslései szerint a következő években végzett ellenőrzéseiből fakadó 
korrekciók értéke 16 millió euró lesz. 

A DG HOME főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy megalapozott bizonyosságot szerzett 
arról, hogy az éves tevékenységi jelentésben leírt tevékenységekhez rendelt forrásokat 
a kijelölt célokra és a gondos pénzgazdálkodás elveivel összhangban használták fel, 
ezekkel kapcsolatban azonban bizonyos fenntartásokat is megfogalmazott. Ezt a 
kijelentést ellenőrzéseink eredménye fényében nem tudjuk megerősíteni, mivel a 25 
tranzakción elvégzett vizsgálatainknak csak kis hányada érinti a DG HOME felelősségi 
körébe tartozó tranzakciókat. 
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Következtetések és ajánlások 

Következtetés 

7.17. A tranzakciókra és a rendszerekre irányuló vizsgálatunk rávilágított két olyan 
területre, ahol akad javítanivaló (lásd: 7.10. és 7.11. bekezdés). Nem ellenőriztünk 
elegendő tranzakciót ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni a TPK e fejezeteire vonatkozó 
hibaszintet (lásd: 7.9. bekezdés ). A tranzakciótesztek eredményeit felhasználtuk 
megbízhatósági nyilatkozatunkhoz. 

Ajánlások 

7.18. A 2019. évi éves jelentésünkben megfogalmazott, 2021. évi megvalósításra 
megjelölt három ajánlásunk hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a 
7.1. melléklet mutatja be. Megállapítottuk, hogy a Bizottság a három ajánlást teljes 
mértékben megvalósította: 

a) Megítélésünk szerint az 1. ajánlás – miszerint a Bizottság adjon iránymutatást az 
AMIF és a BBA ellenőrző hatóságai részére az ellenőrzési lefedettség 
kiszámításának rész-mintavételezés esetén követendő módszertanáról – 
megvalósultnak tekinthető. Ezt arra a tényre alapozzuk, hogy a DG HOME 2021. 
júliusában a rész-mintavételezésre vonatkozó iránymutató feljegyzést adott ki. 

b) Megítélésünk szerint az 2. ajánlás – miszerint a Bizottság emlékeztesse az AMIF és 
a BBA ellenőrző hatóságait, hogy követniük kell a mintavételezésre és a hibaarány 
kiszámítására vonatkozó bizottsági utasításokat – megvalósultnak tekinthető. 
E véleményünk azon a tényen alapul, hogy a Bizottság az ellenőrző hatóságokkal 
az éves záróelszámolás keretében folytatott levelezés során megfelelő és igényre 
szabott mintavételezési iránymutatást és visszajelzést adott. 

c) Megítélésünk szerint a 3. ajánlás – miszerint a Bizottság adjon iránymutatást az 
AMIF és az BBA ellenőrző hatóságainak az ellenőrzési eljárásaik, az általuk elért 
eredmények és az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok dokumentálásáról – 
megvalósultnak tekinthető. E véleményünk azon a tényen alapul, hogy a Bizottság 
2021 márciusában az ellenőrző hatóságoknak megküldte a Reflection paper on 
audit documentation – Good practices from and for auditors (Ellenőrzési 
dokumentációról szóló vitaanyag: követendő gyakorlatok számvevőktől 
számvevőknek) című tájékoztató füzetet. 
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7.19. Ezen áttekintés, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és 
következtetéseink alapján a következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

7.1. ajánlás. Ellenőrzési nyomvonal és közbeszerzés 

Nyújtson további iránymutatást az uniós fellépés és sürgősségi segély 
kedvezményezettjei, valamint a DG HOME által biztosított finanszírozás végrehajtásáért 
felelős tagállami hatóságok számára a következők betartásához: 

a) az ellenőrzéskor bemutatandó, megfelelő bizonylatok összegyűjtésére vonatkozó 
szabályok; 

b) árukra vagy szolgáltatásokra kiírt közbeszerzésekre vonatkozó tagállami szabályok 
teljesítésének kötelezettsége. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége 

7.2. ajánlás. Projektköltségek elszámolhatósága a közvetlenül a 
DG HOME által irányított fellépések esetében 

Végezzen célzottabb utólagos ellenőrzéseket a kiadások elszámolhatóságára nézve, 
elsősorban a sürgősségi segély esetében, különös tekintettel a következőkkel 
kapcsolatos potenciális kockázatokra: 

a) a kiadások típusa (pl. beszerzés); 

b) a kedvezményezett típusa (pl. az uniós finanszírozás terén tapasztalattal még nem 
vagy alig rendelkező kedvezményezettek). 

Ennek során a Bizottság vegye figyelembe, hogy a kedvezményezettek kifizetési 
kérelmének könyvvizsgálói záradékkal való alátámasztása korlátozottan alkalmazható. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége 
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Mellékletek 

7.1 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

2019 

A következőket javasoljuk a 
Bizottságnak: 

1. ajánlás: Adjon iránymutatást az 
AMIF és a BBA tagállami ellenőrző 
hatóságai részére az ellenőrzési 
lefedettség kiszámításának 
részmintavételezés esetén követendő 
módszertanáról. Szolgáljon 
tanácsadással annak érdekében, hogy 
az elegendő és megfelelő mintavétel 
észszerű alapot nyújtson az 
ellenőröknek a teljes ellenőrzési 
sokaságra vonatkozó következtetések 
levonásához. 

Határidő: 2021 folyamán 

X      
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazandó 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

   

2. ajánlás: Ismételten hívja fel az AMIF 
és a BBA tagállami ellenőrző 
hatóságainak figyelmét, hogy 
követniük kell a mintavételezésre és  
a hibaarány kiszámítására vonatkozó 
bizottsági utasításokat. Konkrétan:  
a mintavétel legyen véletlenszerű,  
a sokaság minden egyes mintavételi 
egysége legyen kiválasztható, illetve 
adott esetben valamennyi hibát 
extrapoláljanak az érintett sokaságra. 

Határidő: 2021 folyamán 

X      

3. ajánlás: Adjon iránymutatást az 
AMIF és a BBA tagállami ellenőrző 
hatóságainak, hogy elegendő és 
megfelelő módon dokumentálják 
ellenőrzési eljárásaik jellegét, 
ütemtervét és hatókörét, az általuk 
elért eredményeket és az összegyűjtött 
ellenőrzési bizonyítékokat. 

Határidő: 2021 folyamán 

X      

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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8. fejezet 

Szomszédság és a világ 
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Bevezetés 
8.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) „Szomszédság és a 
világ” című fejezetére vonatkozó megállapításainkat tartalmazza. A 8.1. ábra 
áttekintést nyújt a 2021-ben e TPK-fejezet kapcsán végzett fő tevékenységekről és 
kiadott összegekről. 

8.1. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd:  
az 1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve

Előfinanszírozási kifizetések (*): 8,1

2021. évi kifizetések – összesen 10,9 milliárd euró

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 10,0 milliárd euró

Időközi/záró kifizetések: 2,8

Időközi/záró kifizetések:  2,8

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz – Globális Európa 

(NDICI – Globális Európa):
5,8 (53,0%) 

A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Szomszédság és a világ
10,9 milliárd euró (az uniós költségvetési kiadások 6,0%-a)

Humanitárius segítségnyújtás (HUMA): 2,4 (22,4%)

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA):  2,2 (20,0%)

Egyéb fellépések és programok: 0,5 (4,6%)

(milliárd euró)

Előfinanszírozás elszámolása (beleértve a vagyonkezelői alapok 
kifizetéseit) (*): 7,2
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Rövid ismertető 

8.2. A kiadási területbe több finanszírozási eszköz tartozik, ezek közül a 
legjelentősebbek az új Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
– Globális Európa (NDICI – Globális Európa)1 és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz. 
A kiadási terület a humanitárius segítségnyújtási költségvetésre is kiterjed. 

8.3. A NDICI – Globális Európa általános célkitűzése az uniós értékek, elvek és 
alapvető érdekek világszerte történő megőrzése és érvényre juttatása, illetve a 
multilateralizmus előmozdítása és a nem uniós országokkal kialakított partnerségek 
szorosabbra fűzése. Ebben a 2014–2020-as TPK-hoz képest a külső fellépések 
(külpolitika) uniós finanszírozására nézve két fő változás mutatkozik meg: 

a) az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal folytatott, korábban az Európai 
Fejlesztési Alapokból finanszírozott együttműködés bekerült az Unió általános 
költségvetésébe; 

b) az ilyen együttműködés most már ugyanabból az eszközből kerül finanszírozásra, 
mint az Unió szomszédsági politikája, miközben mindkét támogatás egyedi 
jellemzőit megtartja. 

8.4. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz általános célkitűzése, hogy támogassa a 
kedvezményezett országokat az uniós értékeknek való megfelelésük eléréséhez 
szükséges reformok elfogadásában és végrehajtásában – ez ugyanis elengedhetetlen az 
uniós tagsághoz–, és ezáltal hozzájáruljon stabilitásukhoz, biztonságukhoz és 
jólétükhöz. 

8.5. Az Unió külső fellépései költségvetésének végrehajtásában a következő 
főigazgatóságok és szervezeti egységek játsszák a legfontosabb szerepet: az Európai 
Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (DG NEAR), a 
Nemzetközi Partnerségek Főigazgatósága (DG INTPA), az Európai Polgári Védelem és 
Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (DG ECHO), valamint a 
Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat (FPI). 

8.6. 2021-ben a „Szomszédság és a világ” terület kifizetései (végső kifizetések, 
beleértve a címzett bevételeket is) 10,9 milliárd eurót tettek ki. A kifizetéseket több 
mint 150 országban több eszközből (lásd: 8.1. ábra) és több módon – többek között 
kivitelezési, árubeszerzési és szolgáltatásnyújtási szerződések, vissza nem térítendő 

                                                      
1 (EU) 2021/947 rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 

(Globális Európa) létrehozásáról. 
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támogatások, speciális hitelek, hitelgaranciák és pénzügyi támogatás, költségvetés-
támogatás és a költségvetéshez nyújtott támogatás egyéb konkrét formái révén – 
folyósították (lásd: 8.1. melléklet). 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

8.7. Az 1.1. mellékletben ismertetett ellenőrzési koncepció és módszerek 
alkalmazásával 2021-ben a következők vizsgálatát végeztük el a TPK e fejezete 
kapcsán: 

a) egy 67 tranzakcióból álló minta, amely bár hozzájárul az átfogó megbízhatósági 
nyilatkozatunkhoz, a TPK e fejezetének kiadásaira nézve nem reprezentatív. Ezért 
e fejezetre nézve nem tudtunk becslést adni a hibaarányról. A mintában szereplő 
tranzakciók közül 37-et a DG NEAR, 14-et a DG INTPA, 12-t a DG ECHO, négyet 
pedig az FPI hajtott végre; 

b) a DG ECHO éves tevékenységi jelentésében szereplő, majd az Európai Bizottság 
éves irányítási és teljesítményjelentésében (AMPR) is szerepeltetett 
szabályszerűségi információk.  
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A tranzakciók szabályszerűsége 
8.8. A 67 vizsgált tranzakcióból 32 (48%) esetében merült fel hiba. A mintánk kis 
mérete ellenére az ellenőrzés eredményei megerősítik, hogy a TPK e fejezetében 
magas a hibakockázat. 24 olyan számszerűsíthető hibát találtunk, amely hatást 
gyakorolt az uniós költségvetésből kifizetett összegekre. A „Szomszédság és a világ” 
fejezet tekintetében a leggyakoribb hibának a fel nem merült kiadások, támogatásra 
nem jogosult költségek, a bizonylatok hiánya és a közbeszerzési hibák bizonyultak. A 
8.1. háttérmagyarázat példákat mutat be az általunk számszerűsített hibákra. 

8.1. háttérmagyarázat 

Fel nem merült kiadások elszámolása 

DG NEAR 

Ellenőrzésünk során egy, a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepvállalásának 
növelése mellett elköteleződött nemzetközi szervezet által egy hozzájárulási 
megállapodás keretében a keleti partnerség országaiban (Örményország, 
Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova és Ukrajna) tapasztalható nemi 
sztereotípiák elleni fellépést célzó intézkedésre igényelt kiadásokat vizsgáltunk 
meg. A hozzájárulási megállapodás szerint az intézkedés becsült összköltsége 
7,9 millió euró, amiből legfeljebb 7 millió euró uniós hozzájárulás. 

A hároméves végrehajtási időszak első 12 hónapjában a kedvezményezett 
2,2 millió euró felmerült költségről számolt be, amit a Bizottság elfogadott. 
Megvizsgáltuk a bizonylatokat, és megállapítottuk, hogy a támogatható kiadások 
mindössze 1,2 millió eurót tettek ki. A nemzetközi szervezet beszámolójában 
helytelenül tüntetett fel 977 434 eurót a felmerült költségek között: az összeget 
lekötötte ugyan, de ténylegesen nem költötte el. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság 
helytelenül számolta el az ellenőrzött összeg 44%-át. 

A közbeszerzési szabályok súlyos megsértése 

DG INTPA 

A számvevők ellenőriztek egy 823 066 eurós számlát, amelyet a vállalkozó egy 
2017-ben egy helyreállítási és újjáépítési támogatási eszköz keretében kötött, 
3,8 millió euró értékű szolgáltatási szerződés kapcsán állított ki. A szerződés arra 
irányult, hogy igényorientált technikai szaktanácsadást biztosítsanak a kormány 
számára az érintett országban lezajlott természeti katasztrófát követő 
újjáépítéshez. 
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A Bizottság a szerződést tárgyalásos versenyeljárás keretében ítélte oda, amelyhez 
nyolc vállalatot kért fel pályázat benyújtására. Ezek közül egy korábbi 
keretszerződésben hét vállalatot sorolt a lehetséges szolgáltatók közé. A nyolcadik 
vállalatot (a nyertes pályázó) azt követően hívták meg a pályázatba, hogy röviddel 
a közbeszerzési eljárás megindítása után felkereste az érintett ország uniós 
képviseletét, hogy jelezze projektpályázati szándékát. A pályázat benyújtására 
felkért vállalatok kapacitását nem értékelték az eljárás megkezdése előtt. 

Az értékelőbizottság a technikai szempontból megfelelőnek ítélt három pályázóval 
interjút tartott, noha a pályázati dokumentációban egyértelműen lefektették, 
hogy nem terveznek ilyesmit. Az interjúk alapján a későbbi győztes pályázó 
technikai pontszámát 82-ről 86-ra emelték, miközben a versenytársak pontszáma 
változatlan maradt. A pontszámnövelés nélkül a versenytársak egyike magasabb 
összpontszámot ért volna el és neki ítélték volna a szerződést. 

A szerződést így egy olyan vállalat kapta, amelynek nem mérték fel előzetesen a 
kapacitását, és amelynek a technikai pontszámát a pályázati kiírásban nem 
szereplő interjú alapján növelték meg. Megítélésünk szerint ezért a közbeszerzési 
eljárás végeredménye hibás. 

8.9. Ezenkívül 12 esetben megállapítottuk, hogy a tranzakció nem felelt meg a jogi 
és pénzügyi rendelkezéseknek. Ezek nem voltak hatással az uniós költségvetésre, a 
szabályok figyelmen kívül hagyása azonban veszélyeztetheti a gondos 
pénzgazdálkodást és valószínűsíthetően támogatásra nem jogosulttá teszi az érintett 
kiadásokat. A szabálytalanságok a projektek kiválasztásával, a közbeszerzési szabályok 
alkalmazásával, a kifizetési kérelmeket alátámasztó dokumentumok benyújtásával, 
valamint a felmerült költségek megfelelő költségvetési sorokhoz rendelésével függtek 
össze. 

8.10. Két olyan kifizetési területet azonosítottunk, ahol a fizetési feltételek jellege 
miatt jellemzően kevesebb hiba fordul elő a tranzakciókban. E két terület a következő: 
i. költségvetés-támogatás (lásd: 8.11. bekezdés) és ii. nemzetközi szervezetek által 
lebonyolított olyan projektek, amelyeknél az ún. „feltételezéses megközelítést” 
alkalmazzák (lásd: 8.12. bekezdés). 2021-ben három költségvetés-támogatási 
tranzakciót és 22 nemzetközi szervezetek által irányított projektet, köztük öt 
feltételezéses megközelítést alkalmazó tranzakciót vizsgáltunk meg. 

8.11. A költségvetés-támogatást egy adott állam általános költségvetésének, illetve 
egy konkrét szakpolitikára vagy célra szánt költségvetésének támogatására fordítják. 
Az Unió általános költségvetéséből finanszírozott költségvetés-támogatási kifizetések 
2021-ben 0,8 milliárd eurót tettek ki. Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság betartotta-e a 
partnerországoknak teljesítendő költségvetés-támogatási kifizetésekre irányadó 
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feltételeket, és ellenőrizte-e, hogy ezek az országok teljesítették-e a támogathatósági 
feltételeket (például azt, hogy kielégítő mértékben javult-e a közszféra 
pénzgazdálkodása). Szabályszerűségi ellenőrzésünk csak addig terjedhet, amikor a 
Bizottság a támogatást kifizeti a kedvezményezett országnak, mivel ezek a 
pénzeszközök azután beolvadnak a fogadó ország saját költségvetési forrásaiba2. A 
8.2. háttérmagyarázat példájában egy olyan költségvetés-támogatási műveletre 
vonatkozó megállapítás szerepel, amelynél nem lehetett pontosan kiszámítani a nem 
támogatható költségeket. 

                                                      
2 Több különjelentésünk is foglalkozott a költségvetés-támogatás hatékonyságával és 

eredményességével, a legfrissebbek a következők: „A Marokkónak nyújtott uniós 
támogatás: eleddig csekély eredmények” című 09/2019. sz. különjelentés és az 
„Adatminőség a költségvetés-támogatásban: a változó részletek kifizetéséhez használt 
egyes mutatók és az ellenőrzések hiányosságai” című 25/2019. sz. különjelentés. 
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8.2. háttérmagyarázat 

Nem egyértelműek a költségvetés-támogatás részleteinek banki 
átutalásaira vonatkozó feltételek 

DG INTPA 

Megvizsgáltunk egy 2,9 milliárd eurós költségvetés-támogatási részletfizetést, 
amelyet a kedvezményezett országában a bizonyos csoportok társadalmi 
visszailleszkedését és munkavállalását segítő nemzeti szakpolitikára irányuló 
reform kapcsán folyósítottak. 

A szóban forgó kedvezményezett ország kormányával kötött uniós finanszírozási 
megállapodás előírja, hogy a pénzeszközök euróról helyi pénznembe történő 
átváltásának azon a napon kell megvalósulnia, amikor azokat jóváírják a központi 
bank megfelelő számláján, de nem határozza meg a „megfelelő számla” fogalmát. 

A kormány kérésére a Bizottság euróban átutalta a pénzeszközöket egy európai 
kereskedelmi bankban vezetett számlára. Egy bankszámla-kivonaton azonban csak 
egy több mint tíz nappal későbbi, a központi bank egyik számlájáról egy másikra 
irányuló, bankon belüli, helyi pénznemben indított átutalás szerepelt. Az euróban 
érkező összeg helyi pénznemre történő konvertálásakor azt az átváltási árfolyamot 
alkalmazták, amely az európai számlára való jóváírás időpontjában volt érvényes. 
Az eltelt 10 nap során a helyi valuta vesztett értékéből. 

A Bizottság elfogadta a műveletet a kedvezményezett ország központi bankjának 
számlájára történő késedelmes jóváírás ellenére. 

Mivel nem volt világos, hogy a számlák közül melyik tekintendő „megfelelő”-nek, 
illetve nem állt rendelkezésre bizonyíték arról, hogy ténylegesen mikor írták jóvá 
az összeget, nem tudtuk megállapítani a hiba pontos pénzügyi hatását. 

8.12. A feltételezéses megközelítés értelmében ha a többadományozós 
projektekhez nyújtott bizottsági hozzájárulásokat más adományozók hozzájárulásaival 
együtt kezelik és nem különítik el konkrétan meghatározható kiadási tételekre, akkor a 
Bizottság mindaddig azt feltételezi, hogy ez a kiadás megfelel az uniós támogathatósági 
szabályoknak, amíg az egyesített összegben található annyi támogatható kiadás, 
amennyi fedezi az uniós hozzájárulás összegét. Ezt a megközelítést a tételes 
tesztelésünk során is figyelembe vettük. Az uniós általános költségvetésből nemzetközi 
szervezeteknek teljesített kifizetések 2021-ben 3,6 milliárd eurót tettek ki. 
A feltételezéses megközelítés alkalmazásával folyósított források részarányát nem 
tudjuk megállapítani, mert azt a Bizottság nem kíséri külön figyelemmel. E területen 
egy nem számszerűsíthető hibát találtunk. 
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8.13. A tranzakciók szabályszerűségének ellenőrzésekor eredményes kontrollokra 
is találtunk példákat. Erre a 8.3. háttérmagyarázatban mutatunk be egy példát. 

8.3. háttérmagyarázat 

Az ellenőrzési jelentésben feltárt nem támogatható kiadások 

DG NEAR 

A Bizottság támogatási szerződés keretében finanszírozott egy 400 millió eurós 
költségvetésű intézkedést, amely migráns gyermekeknek segített bejutni a fogadó 
ország nemzeti oktatási rendszerébe. 

A támogatási szerződés keretében visszaigényelt kiadásokra vonatkozó 
ellenőrzésünk megállapította, hogy a Bizottság helyesen utasított el egy 
306 873 eurós tételt a kiadások ellenőrzését követően. A támogatásra nem 
jogosult kiadás főként egy gépjárműbeszerzésre irányuló helytelen közbeszerzési 
eljárás alkalmazásából fakadt. 

8.14. A korábbi évekhez hasonlóan egyes nemzetközi szervezetek csak korlátozott 
(például kizárólag az adatok megtekintésére feljogosító) hozzáférést biztosítottak 
számunkra a dokumentumokhoz, ami azt jelenti, hogy azokról nem tudtunk másolatot 
készíteni. Ezek a problémák hátráltatták ellenőrzésünk megtervezését és 
végrehajtását, így az ellenőrző csoport csak késedelmekkel tudta megkapni a kért 
dokumentációt és elvégezni a munkáját. 2018. és 2020. évi éves jelentéseinkben már 
megfogalmaztunk ezzel kapcsolatos ajánlásokat. Noha a Bizottság fokozta a 
nemzetközi szervezetekkel folytatott kommunikációját, mi továbbra is nehézségekbe 
ütközünk a kért dokumentumok beszerzése során.   
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 

A Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságának éves 
tevékenységi jelentése 

8.15. A 2021. pénzügyi évre vonatkozóan áttekintettük a Humanitárius Segélyek és 
Polgári Védelem Főigazgatóságának (DG ECHO) éves tevékenységi jelentését. 
Elemzésünk során főként azt vizsgáltuk, hogy a DG ECHO az éves tevékenységi 
jelentésében szereplő szabályszerűségi információkat a Bizottság utasításaival 
összhangban ismertette-e, és következetesen alkalmazta-e a jövőbeni korrekciók és 
visszafizettetések becslésére szolgáló módszertant. 

8.16. A 2021-ben elfogadott teljes kiadás (3092 millió euró) a DG ECHO 
történetének legnagyobbika volt. Ebből az összegből a kifizetéskor kockázatosnak 
minősülő összeget a DG ECHO 15,8 millió euróra becsülte (0,51%) és becslései szerint a 
következő években végzett ellenőrzéseiből fakadó korrekciók értéke 11,8 millió euró 
lesz (a kockázatosnak minősülő teljes összeg 74,7%-a: ez az összeg az úgynevezett 
„korrekciós képesség”). 

8.17. Ez a DG ECHO beszámolóiban valaha szerepelt legnagyobb értékű jövőbeni 
becsült korrekció mind abszolút értékben, mind a korrekciós képesség tekintetében. A 
főigazgatóság korrekciós kapacitása 2016 óta (amikor 33,5% volt) minden egyes évben 
növekedett. A DG ECHO korrekciós kapacitása 2021-ben is magas a külkapcsolatokkal 
foglalkozó más főigazgatóságokhoz viszonyítva (például a DG NEAR esetében 14,4%, a 
DG INTPA esetében 17,1% és az FPI esetében 37,3%). 

8.18. Az alacsony fennmaradó hibaarányt mutató becslés alapján a DG ECHO 
főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a főigazgatóság pénzügyi kitettsége a 2%-os 
lényegességi küszöb alatt marad. Ezt a kijelentést ellenőrzéseink eredménye alapján 
nem tudjuk megerősíteni, hiszen vizsgálatainknak csak kis hányada érint a DG ECHO 
felelősségi körébe tartozó tranzakciókat. 

8.19. A Covid19-világjárvány és a politikai válságok veszélyeztetik a humanitárius 
segítségnyújtás célba juttatását, mivel megnehezítették vagy ellehetetlenítették a 
humanitárius válság által érintett személyek elérhetőségét. A kockázat nem csak a 
humanitárius szükségletek felmérését veszélyezteti, hanem magának a segélynek az 
eljuttatását és a vonatkozó kontrollok megvalósítását is. A DG ECHO megítélése szerint 
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a humanitárius segítségnyújtási eljárások és szabályok az ilyen kockázatok 
csökkentésére irányuló intézkedéseket is magukban foglalnak. 

A DG NEAR fennmaradó hibaarányról szóló 2021. évi vizsgálata 

8.20. 2021-ben a DG NEAR külső vállalkozóval elkészíttette a fennmaradó 
hibaarányról (RER) szóló hetedik vizsgálatát, amelynek célja, hogy megbecsülje 
azoknak a hibáknak az arányát, amelyeket a DG NEAR által annak teljes illetékességi 
területén az ilyen hibák megelőzésére, feltárására és kijavítására végzett irányítási 
ellenőrzések nem tudtak felderíteni, és e becslés alapján következtetéseket lehessen 
levonni ezen ellenőrzések eredményességéről. A vizsgálat fontos eleme azoknak az 
információknak, amelyekre a főigazgató a megbízhatósági nyilatkozatot alapozza, 
illetve forrásként szolgál az éves irányítási és teljesítményjelentésben a „külső 
tevékenységek” kapcsán bemutatott szabályszerűségi információkhoz. 

8.21. A DG NEAR az éves tevékenységi jelentésében ismertette a fennmaradó 
hibaarányról szóló 2021. évi vizsgálat eredményeit. A főigazgatóság becsült teljes 
fennmaradó hibaaránya (amelyre az éves tevékenységi jelentésben „globális (a 
főigazgatóság által származtatott) hibaarány” néven hivatkoznak) 1,05% volt, azaz a 
Bizottság által meghatározott 2%-os lényegességi küszöb alatt maradt. Ez a hibaarány a 
fő hibaarányból és a kedvezményezett országok által közvetett irányításban (IMBC) 
végrehajtott tranzakciókra vonatkozó hibaarányból tevődik össze. A fennmaradó 
hibaarányra vonatkozó megfelelő mintánk a referencia-időszakban (2020. szeptember 
– 2021. augusztus) lezáruló szerződések keretében végrehajtott 266 tranzakcióból állt. 
A 2020. évi fennmaradó hibaarány 1,36%-ot ért el. A DG NEAR a közvetlen irányítás 
keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó becsült 
fennmaradó hibaarányt (támogatások fennmaradó hibaaránya) is kiszámította. Ez a 
hibaarány azonban nem szerepel a főigazgatóság átfogó hibaarányra vonatkozó 
számításában. 

8.22. A fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálat nem minősül bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásnak vagy ellenőrzésnek, alapja a DG NEAR által rendelkezésre 
bocsátott RER-módszertan. Korábbi éves jelentéseinkben3 már megfogalmaztuk e 
vizsgálatok azon korlátait, amelyek hozzájárulhatnak a fennmaradó hibaarány 
alábecsléséhez. 

                                                      
3 2017. évi éves jelentés, 2018. évi éves jelentés, 2019. évi éves jelentés és 2020. évi éves 

jelentés. 
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8.23. A fennmaradó hibaarányra vonatkozó szabályok kizárnak bizonyos 
szerződéskategóriákat, többek között a „régi” szerződéseket és a DG NEAR tematikus 
támogatási szerződéseit. Az olyan szerződés tekinthető réginek, amelynek keretében 
az elmúlt öt évben nem folytattak operatív vagy kontrolltevékenységet, vagy amelyet 
több mint nyolc éve szüneteltetnek. A fennmaradó hibaarányra irányuló 2021. évi 
vizsgálatunk sokaságából 389 millió euró összértékben zártunk ki a referencia-
időszakban lezárult régi szerződést. Az ilyen szerződéseket nem vehettük fel a 
mintánkba a korábbi fennmaradóhibaarány-vizsgálatok során sem, és a jövőbeli 
vizsgálatok során is így fogunk eljárni. 

8.24. A globális (a főigazgatóság által származtatott) hibaarányhoz összeállított 
fennmaradóhibaarány-mintavételi sokaságból kizárásra kerültek továbbá a DG NEAR 
tematikus támogatási szerződései 50 millió euró értékben. A fennmaradó hibaarányra 
vonatkozó szabályok szerint ezek a szerződések a DG INTPA felelősségi körébe 
tartoznak, bár azokkal a főigazgatóság nem foglalkozott az RER-vizsgálata során. 

8.25. A kizárásra kerülő fenti két szerződéstípus 439 millió euró összértékével a DG 
NEAR lezárt szerződésekből álló, 2,27 milliárd euró értékű portfóliójának mintegy 20%-
át teszi ki. Ez túl jelentős hányad ahhoz, hogy folyamatosan kizárásra kerüljön az RER-
vizsgálatból, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a fennmaradó hibaarány céljára a 
globális (a főigazgatóság által származtatott) hibaarányhoz összeállított végleges 
mintavételi sokaság hozzávetőleg 1,7 milliárd eurót tesz ki, és ez a módszer hibák 
feltáratlanul maradását eredményezheti. E szerződések kizárása olyan bizonytalansági 
tényező, amelyet a DG NEAR nem tüntetett fel a 2021. évi éves tevékenységi 
jelentésében. 

A Nemzetközi Partnerségek Főigazgatóságának éves tevékenységi 
jelentése 

8.26. A DG INTPA 2021. évi éves tevékenységi jelentésére és fennmaradó 
hibaarányra irányuló vizsgálatára vonatkozó elemzéseinket részletesen a 8., 9., 10. és 
11. Európai Fejlesztési Alapról (EFA) szóló éves jelentésünkben mutatjuk be. 2019-ben 
a Bizottság lezárta a 8. EFA projektjeivel kapcsolatos fennmaradó nyitott tranzakciókat. 
Minden egyenleget és visszavont kötelezettségvállalást átcsoportosított a 9. EFA-ba. 
2021-ben a Bizottság bejelentette a 8. EFA pénzügyi és operatív lezárását. A 8. EFA 
valamennyi tevékenységét befejezték, minden ellenőrzést és kontrollt elvégeztek, a 
2021. évi EFA-számlákon minden szerződést és pénzügyi határozatot lezártak.  
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Következtetések és ajánlások 

Következtetés 

8.27. A tranzakciókat és a rendszereket vizsgálva rávilágítottunk három olyan 
területre, ahol lenne lehetőség az előrelépésre. Noha nem ellenőriztünk elegendő 
tranzakciót ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni a TPK e fejezetére vonatkozó hibaszintet 
(lásd: 8.7. bekezdés), ellenőrzési eredményeink megerősítik, hogy ez a terület magas 
kockázatúnak minősül. A tranzakciótesztek eredményeit felhasználtuk megbízhatósági 
nyilatkozatunkhoz. 

Ajánlások 

8.28. A 2018. évi éves jelentésünkben megfogalmazott három ajánlás 
hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a 8.2. melléklet mutatja be. 
A Bizottság két ajánlást valósított meg maradéktalanul, egy ajánlás pedig néhány 
tekintetben megvalósult. 

8.29. Véleményünk szerint a 2. ajánlás – miszerint a Bizottság tegyen lépéseket a 
DG NEAR által a fennmaradó hibaarány meghatározásához alkalmazott módszertan 
kiigazítására oly módon, hogy korlátozottabb mértékben alkalmazzák a korábbi 
ellenőrzésekre való hagyatkozásról szóló döntéseket, továbbá szorosan kövesse 
figyelemmel a módszertan alkalmazását – megvalósultnak tekinthető. Ezt arra 
alapozzuk, hogy a Bizottság aktualizálta a 2020. évi RER útmutató kézikönyvet. 

8.30. Ugyancsak megvalósultnak tekintjük a 3. ajánlást, miszerint a Bizottság 
vizsgálja felül a 2019. évi korrekciós képesség DG ECHO általi kiszámítását úgy, hogy a 
számításban ne vegyék figyelembe a felhasználatlan előfinanszírozási összegek 
visszafizettetését. Ezt arra alapozzuk, hogy a Bizottság aktualizálta a vonatkozó 
iránymutatásokat, és 2018 és 2020 között további minőség-ellenőrzési utasításokat 
adott ki. 

8.31. Áttekintettük továbbá a 2019. és 2020. évi éves jelentésünk azon ajánlásait 
is, amelyek kapcsán azonnali lépésekre volt szükség, vagy amelyek végrehajtását 2021-
re tűzték ki. 

8.32. Megállapításunk szerint a 2020. évi éves jelentésünk 2. ajánlása – miszerint a 
DG EHCO dolgozzon ki eljárást annak biztosítására, hogy a partnerszervezetek a 
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megosztott költségek allokációját a ténylegesen felmerült kiadások alapján végezzék el 
– megvalósultnak tekinthető. Ezt arra alapozzuk, hogy a DG ECHO végrehajtott egy 
olyan előzetes értékelést, amelyen a nem kormányzati szervezeteknek át kellett 
esniük, ha a Bizottság hitelesített humanitárius partnereivé kívántak válni a 2021–
2027-es időszakban. Az értékelés során olyan vizsgálatokat is végeznek, amelyekkel 
biztosítható az, hogy a partnerek költségmegosztási rendszerei csak a ténylegesen 
felmerült elszámolható költségeket számítsák fel a projektjeikben. Emellett a DG ECHO 
iránymutatást tett közzé a költségek támogathatóságáról, valamint olyan határozatot 
hozott, amely a személyi állomány és a kirendeltségek esetében lehetővé teszi az 
egységköltségek alkalmazását. 

8.33. Az említett áttekintés, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és 
következtetéseink alapján javasoljuk, hogy a Bizottság (lásd: 8.1. háttérmagyarázat, 
8.2. háttérmagyarázat és 8.25. bekezdés): 

8.1. ajánlás. Azon költségek levonása, amelyek nem merültek 
fel a kifizetés vagy elszámolás előtt 

Tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kedvezményezettek által 
pénzügyi beszámolóikban felmerült költségként elszámolt kötelezettségvállalásokat 
vagy előlegeket levonják a kifizetések vagy elszámolás teljesítése előtt. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége 

8.2. ajánlás. A költségvetés-támogatási műveletek 
finanszírozási megállapodásainak kidolgozására vonatkozó 
kontrollok megerősítése 

Erősítse meg a költségvetés-támogatási műveletek finanszírozási megállapodásainak 
kidolgozására vonatkozó kontrollokat, hogy egyértelmű feltételeket határozzon meg a 
finanszírozási megállapodásokban a kedvezményezett ország központi bankjában 
vezetett államkincstári számlára irányuló átutalásra és az alkalmazandó átváltási 
árfolyamra nézve: ezeknek összhangban kell állnia a költségvetés-támogatási 
iránymutatásokkal. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége 
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8.3. ajánlás. Az RER-sokaságból kizárt szerződések közzététele 

Hozza nyilvánosságra azon szerződések típusát és értékét, amelyeket kizártak a 
2022. évi és a jövőbeli éves tevékenységi jelentések RER-vizsgálatának sokaságából. 

Megvalósítás céldátuma: a 2022. évi éves tevékenységi jelentés 
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Mellékletek 

8.1 melléklet. Kifizetések a DG NEAR és a DG INTPA 
külképviseletei szerinti bontásban 

 
Forrás: Készítette az Európai Számvevőszék, a Tableau szoftverrel. A térképvázlat a ©Mapbox és az 
©OpenStreetMap adatszolgáltatóktól származik, a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licenc 
(CC BY-SA) alá tartozik és azt az Európai Számvevőszék módosította az Európai Unió 2021. évi 
konszolidált éves beszámolójának adatai alapján. 

A DG INTPA által a legnagyobb összegekkel 
támogatott öt partnerország 

(millió euró)
1. Banglades 140
2. Irak 103
3. Pakisztán 89
4. Nepál 85
5. Afganisztán 77

A DG NEAR által a legnagyobb összegekkel 
támogatott öt partnerország

(millió euró)
1. Törökország 127
2. Moldova 109
3. Marokkó 106
4. Egyiptom 88
5. Jordánia 70
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8.2 melléklet. A „Szomszédság és a világ” terület kapcsán megfogalmazott korábbi ajánlások 
hasznosulása 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem 

valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2018 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

1. ajánlás: 

2020-ig tegyen lépéseket a nemzetközi 
szervezetek arra vonatkozó 
kötelezettségének szigorúbb 
érvényesítésére, hogy az EUMSZ-ben előírt 
feladatainak ellátásához szükséges 
dokumentumokat, illetve információkat 
kérésre továbbítsák a Számvevőszéknek. 

  X4    

                                                      
4 A dokumentumokhoz való hozzáférésünk tekintetében a Bizottság fokozta a nemzetközi szervezetekkel folytatott kommunikációt. Egyes szervezetek, 

például a Világbank-csoport (WBG), javították a velünk folytatott együttműködést, mások azonban nem. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 
egyes szervezetei – többek között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF) és az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja (UNFPA) – továbbra is csak 
az adatok megtekintésére feljogosító hozzáférést biztosítanak a bizonylatokhoz, vagy nem adnak hozzáférést valamennyi kért bizonylathoz. 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem 

valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

A DG NEAR: 

2. ajánlás: 

2020-ig tegyen lépéseket a DG NEAR által a 
fennmaradó hibaarány meghatározásához 
alkalmazott módszertan kiigazítására oly 
módon, hogy korlátozottabb mértékben 
alkalmazzák a korábbi ellenőrzésekre való 
hagyatkozásról szóló döntéseket, továbbá 
szorosan kövesse figyelemmel a módszertan 
alkalmazását. 

X      

A DG ECHO: 

3. ajánlás: 

Vizsgálja felül a 2019. évi korrekciós 
képesség DG ECHO általi kiszámítását úgy, 
hogy a számításban a főigazgatóság ne 
vegye figyelembe a felhasználatlan 
előfinanszírozási összegek visszafizettetését. 

X      
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem 

valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2019 

A DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, 
DG CLIMA és FPI: 

3. ajánlás: 

Szigorítsa az általa végrehajtott 
ellenőrzéseket úgy, hogy azonosítja és 
megelőzi a visszatérő hibákat (pl. a 
munkaidő-nyilvántartási rendszerek hiánya, 
jogosulatlan héa-kiadások ráterhelése uniós 
finanszírozású projektekre). 

Határidő: 2021 vége 

 X5     

                                                      
5 Az ajánlást – az FPI kivételével – valamennyi főigazgatóság maradéktalanul végrehajtotta. Az FPI ellenőrzést indított a témában, a jelentés 2022 végén 

válik elérhetővé. 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem 

valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2020 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

1. ajánlás: 

Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a 
nemzetközi szervezetek ne csak az adatok 
megtekintésére feljogosító hozzáférést, 
hanem teljes körű, korlátlan és gyors 
hozzáférést biztosítsanak a Számvevőszék 
számára feladatának az EUMSZ szerinti 
elvégzéséhez szükséges dokumentumokhoz. 

Határidő: 2021 vége 

  X6    

A DG ECHO: 

2. ajánlás: 

Dolgozzon ki eljárást annak biztosítására, 
hogy a partnerszervezetek a megosztott 
költségek allokációját a ténylegesen 
felmerült kiadások alapján végezzék el. 

Határidő: 2021 vége 

X      

Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
6 Lásd: a 2018. évi 1. ajánlás. 
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9. fejezet 

Európai közigazgatás 
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Bevezetés 
9.1. Jelentésünk e fejezete a többéves pénzügyi keret (TPK) 7. fejezetére (Európai 
közigazgatás) vonatkozó megállapításainkat tartalmazza. A 9.1. ábra áttekintést nyújt 
az uniós intézmények és szervek által 2021-ben a TPK e fejezete kapcsán kiadott 
összegekről. 

9.1.ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
(*) A TPK-nak ebben a fejezetében az elszámolások és az előfinanszírozások 2021-ben egyaránt 
0,01 milliárd eurót tettek ki. Ezeket a mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával 
összhangban kezeltük (részletesen lásd: az 1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Unió 2021. évi összevont pénzügyi beszámolójának adatai 
alapján. 

Európai Bizottság: 6,3 (58,5%)

Európai Parlament: 2,1 (19,4%)

Európai Külügyi Szolgálat: 1,0 (8,9%)

A) A 2021. évi kifizetések lebontása alaponként

Európai közigazgatás
10,7 milliárd (az uniós költségvetési kiadások 5,9%-a)

(milliárd euró)

Az Európai Unió Tanácsa: 0,6 (5,3%)

Az Európai Unió Bírósága: 0,4 (4,1%)

Európai Számvevőszék: 0,1 (1,4%)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: 0,1 (1,2%)

Egyéb: 0,1 (1,2%)

B) A 2021. évi ellenőrzési sokaság a kifizetésekkel összevetve (*)

2021. évi kifizetések – összesen 10,7

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 10,7

Időközi és záró kifizetések: 10,7 

Időközi és záró kifizetések: 10,7 
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9.2. Az európai uniós ügynökségekről és egyéb szervezetekről, valamint az Európai 
Iskolákról1 külön jelentéseket készítünk. Az Európai Központi Bank pénzügyi 
ellenőrzése nem tartozik a feladatkörünkbe. 

                                                      
1 Az ügynökségekről és egyéb szervezetekről, valamint az Európai Iskolákról szóló külön éves 

jelentéseinket honlapunkon tesszük közzé. 
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Rövid leírás 
9.3. Igazgatási kiadások alatt a személyi ráfordítások és nyugdíjak – ezek 2021-ben 
az összes kiadás mintegy 68%-át tették ki –, valamint az épületekre, felszerelésekre, 
energiára, kommunikációra és információtechnológiára fordított kiadások értendők. 
Sokéves tapasztalatunk szerint ez a kiadási terület általában alacsony kockázatú. 
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 
9.4. Az 1.1. mellékletben ismertetett ellenőrzési koncepció és módszerek 
alkalmazásával a következők vizsgálatát végeztük el a TPK e fejezete kapcsán: 

a) egy 60 tranzakcióból álló, a TPK e fejezetéhez kapcsolódó kiadások teljes körére 
nézve statisztikailag reprezentatív minta. A mintában minden uniós intézménytől 
és szervtől szerepelnek tranzakciók. Célunk az volt, hogy megbecsüljük a TPK e 
fejezetének hibaszintjét, valamint hozzájáruljunk a megbízhatósági 
nyilatkozathoz, 

b) az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) felügyeleti és kontrollrendszerei, 

c) a valamennyi uniós intézmény és szerv – köztük az Európai Bizottság igazgatási 
kiadásokért elsősorban felelős főigazgatóságai, illetve hivatalai2 – éves 
tevékenységi jelentésében szereplő szabályszerűségi információk, amelyek azután 
a Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésébe (AMPR) is bekerülnek; 

d) a 2015-ös éves jelentésünkben felsorolt hiányosságok orvoslására elvégzett 
közbeszerzési eljárások, illetve az EKSZ képviseleteire helyi munkatársak felvétele. 

9.5. Saját kiadásainkat külső könyvvizsgáló3 ellenőrzi. A 2021. december 31-én 
záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainkra nézve a külső könyvvizsgáló 
által végzett ellenőrzés eredményeit a 9.7. bekezdés mutatja be. 

                                                      
2 A Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság, a Személyi Juttatásokat Kezelő és 

Kifizető Hivatal, a brüsszeli és luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal, valamint 
az Informatikai Főigazgatóság. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
9.6. A tranzakciótesztek eredményeiről a 9.2. ábra nyújt áttekintést. A 60 vizsgált 
tranzakcióból 15 (25%) esetében merült fel hiba. Az általunk számszerűsített öt hiba 
alapján a becsült hibaszint nem éri el a lényegességi küszöböt. 

9.2. ábra. Az „Európai közigazgatás” tranzakciótesztjének eredményei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Észrevételek a tranzakciók mintájáról 

9.7. A 9.8–9.11. bekezdésben tárgyalt kérdések az Európai Parlamentre, az Európai 
Bizottságra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak. Nem találtunk konkrét 
problémákat az Európai Unió Tanácsa, az Európai Unió Bírósága, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság, a Régiók Európai Bizottsága, az európai ombudsman és az 
európai adatvédelmi biztos tekintetében. Munkája eredményei alapján külső 
ellenőrünk nem számolt be konkrét problémáról. 

Európai Parlament 

9.8. Az Európai Parlament által teljesített kifizetéseket illetően két számszerűsíthető 
hibát találtunk. Az egyik hiba informatikai szolgáltatások kisebb túlfizetésére 
vonatkozott, amely a szerződési feltételek helytelen alkalmazásából adódott. A másik 
hiba az Európai Parlament által egy európai képviselőcsoportnak fizetett kifizetéssel 
kapcsolatos. Az Európai Parlament Elnöksége által elfogadott belső közbeszerzési 

0%

1%

2%

3%
Lényegességi 
küszöb: 2,0%

20212020

Lényeges hibát 
nem tartalmaz

A számszerűsíthető hibák becsült hatása

Lényeges hibát 
nem tartalmaz

2020
48 tranzakció

Mintaméret
2021

60 tranzakció
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szabályok4 és az azok alkalmazására irányuló európai parlamenti iránymutatás, 
amelyeket ezeknek a csoportoknak be kell tartaniuk, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárások alkalmazását írják elő a nagy értékű szerződések esetében. Ez nincs 
összhangban a költségvetési rendelettel, amely nyílt vagy meghívásos közbeszerzési 
eljárás alkalmazását írja elő. Az Európai Parlament belső szabályai korlátozzák a 
versenyt, mivel lehetővé teszik a nagy értékű szerződések lehetséges ajánlattevőinek 
előzetes kiválasztását, és nem írják elő hirdetmény közzétételét. Megállapítottuk 
továbbá, hogy a képviselőcsoport nem tartotta be maradéktalanul ezeket a belső 
szabályokat, mivel nem kért elég ajánlatot, és nem dokumentálta megfelelően a 
szerződés odaítélésekor alkalmazott szempontokat. Korábban képviselőcsoportok 
beszerzéseivel kapcsolatos tranzakciókat illetően számoltunk be hiányosságokról5. 

9.9. Ezenkívül megvizsgáltunk egy 74,9 millió eurós kifizetést is, amely egy brüsszeli, 
Wiertz utcai épület megvásárlásához kapcsolódik. A vételt a Covid19-válság idején el 
nem költött, 2020-ról átvitt forrásokból finanszírozták. A Parlament 2020 októberében 
indította el a megfelelő beszerzési eljárást. Az ajánlatok bekérésekor olyan odaítélési 
szempontokat alkalmazott, amelyek a javasolt épületnél az árat és a minőséget 
egyaránt 50%-kal súlyozták. A Parlament építési stratégiájával összhangban a 
Parlament brüsszeli főépületének közelsége és könnyű elérhetősége fontos szempont 
volt, és a minőségre adható maximális súlyozáson belül ez 48%-ot tett ki. A Parlament 
két ajánlatot kapott, és a szerződést a Wiertz utcai épületet javasoló pályázónak ítélte 
oda. Ez az épület lényegesen közelebb volt a Parlament székhelyéhez, ugyanakkor 
négyzetméterenként 30%-kal drágább volt, mint a másik pályázó által javasolt épület. 
Megítélésünk szerint az Európai Parlament odaítélési szempontjai jelentősen 
csökkentették az árnak mint a vásárlási döntés alapjának jelentőségét, ami 
valószínűtlenné tette bármely más ajánlat elfogadását. 

Európai Bizottság 

9.10. A Bizottság által végrehajtott kifizetésekben egy számszerűsíthető hibát 
találtunk, egy a nyugdíjkifizetésekből helytelenül levont kisebb összeggel kapcsolatban. 
Ezen túlmenően az általunk ellenőrzött öt nyugdíjkifizetés közül kettőnél 
megállapítottuk, hogy a nyugdíjakta nem tartalmazott nemrégiben kiállított életbenléti 
igazolást. Az életbenléti igazolás szükséges a nyugdíjra és egyéb juttatásokra való 

                                                      
4 A legutóbb 2020. július 6-án módosított szabályzat a 4 0 0. jogcím előirányzatainak 

felhasználásáról. 

5 Lásd: a 2015. évi éves jelentés 9.11. bekezdése és a 2016. évi éves jelentés 
10.15. bekezdése. 
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folyamatos jogosultság bizonyításához. A Bizottság a Covid19-világjárvány miatt 
ideiglenesen felfüggesztette ezeknek a igazolásoknak az ellenőrzését. 

Európai Külügyi Szolgálat 

9.11. Az EKSZ által teljesített kifizetéseket illetően két számszerűsíthető hibát 
találtunk. Az egyik hiba egy uniós képviselet által beszerzett szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződés hiányához kapcsolódott. A másik esetében egy olyan alkalmazottnak fizettek 
ki juttatásokat, aki nem jelentette be a személyes helyzetében a közelmúltban 
bekövetkezett változásokat. A korábbi években hasonló hibákat találtunk a Bizottság 
által kifizetett családi támogatásokkal kapcsolatban6. 

Észrevételek a felügyeleti és kontrollrendszerekről 

9.12. Az EKSZ általunk megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszereivel 
kapcsolatban nem találtunk jelentős problémát (lásd: 9.4. bekezdés (b) pontja). Az 
uniós képviseletek közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatos 
konkrét megállapításainkról a 9.16–9.17. bekezdés számol be. 

                                                      
6 Lásd: a 2020. évi éves jelentés 9.9. bekezdése és a 2019. évi éves jelentés 9.9. bekezdése. 

A Bizottság ezeket a hibákat később kijavította. 
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 
9.13. Az általunk megvizsgált éves tevékenységi jelentések nem tártak fel lényeges 
hibaszintet, ami összhangban van saját ellenőrzési eredményeinkkel (lásd: 
9.6. bekezdés). 
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Az uniós képviseletek beszerzési, illetve 
helyi alkalmazottak felvételére 
vonatkozó eljárásai 
9.14. 2015. évi éves jelentésünkben jelentős hiányosságokról számoltunk be az 
uniós képviseletek által szervezett közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárásokkal 
kapcsolatban. A tárgyévben ennek nyomán megvizsgáltunk egy az uniós küldöttségek 
által szervezett tíz közbeszerzési eljárásból és nyolc helyi munkaerő-felvételi eljárásból 
álló mintát. Ezek nem estek bele a reprezentatív mintába, így nem befolyásolták az 
általunk becsült hibaszintet. 

9.15. Az EKSZ javította a beszerzési folyamatot azáltal, hogy egyszerűsítette és 
korszerűsítette az uniós képviseletek munkafolyamatait, egyes folyamatokat a 
központban egyesített, és új sablonokat dolgozott ki a beszerzési dokumentációhoz. 
2019-ben felülvizsgálta a helyi alkalmazottak uniós képviseleteken történő 
alkalmazására vonatkozó szabályokat és feltételeket, és az ilyen alkalmazottak 
felvétele előtt előzetes ellenőrzéseket végez. Ennek ellenére továbbra is észleltünk 
hiányosságokat. 

9.16. Az általunk vizsgált tíz közbeszerzési eljárás közül öt esetében hiányosságokat 
tártunk fel abban, ahogy az uniós képviseletek a közbeszerzési szabályokat 
alkalmazták. A hibák a következőek voltak: egy alacsony értékű szerződés előzetes meg 
nem hirdetése, nem megfelelő módszerek alkalmazása az ár pontozására, nem 
megfelelő típusú közbeszerzési eljárás alkalmazása. Azt is megállapítottuk, hogy az 
odaítélési kritériumok és azok későbbi értékelése nem mindig voltak kellően pontosak. 

9.17. A helyi alkalmazottak felvételére irányuló, általunk vizsgált mind a nyolc 
eljárásban találtunk hiányosságokat. Ilyenek voltak: a felvételi bizottság nem 
dokumentálta arra vonatkozó döntéseit, hogy miért vagy miért nem vett fel pályázókat 
a szűkített listákra; hiányoztak a titoktartásra és az összeférhetetlenség hiányára 
vonatkozó nyilatkozatok; az álláshirdetések nem voltak kellően egyértelműek. 
Észrevételeztük azt is, hogy az EKSZ nem adott útmutatást a jelöltek értékeléséhez és a 
szűkített listák elkészítéséhez. E hiányosságok csökkenthetik a munkaerő-felvételi 
eljárás átláthatóságát, hátráltathatják a legjobb jelöltek azonosítását és csorbíthatják 
az egyenlő bánásmódot.  
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Következtetések és ajánlások 

Következtetés 

9.18. Az általunk gyűjtött és e fejezetben bemutatott ellenőrzési bizonyítékok 
összességükben arra mutatnak, hogy az „Európai közigazgatás” fejezet kiadásait nem 
jellemzi lényeges hibaszint (lásd: 9.2. ábra). 

Ajánlások 

9.19. A 2018. évi éves jelentésünkben a Bizottság számára megfogalmazott 
ajánlások hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a 9.1. melléklet mutatja be. 
Hasonló ajánlás szerepelt a 2020. évi éves jelentésben is7. A Bizottság időközben 
lépéseket tett, és több tekintetben végrehajtotta az ajánlást. 

9.20. Vizsgálatunk, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és 
következtetéseink alapján a következő ajánlásokat tesszük: 

9.1. ajánlás. Európai Parlament 

Az EP igazgatási egysége vizsgálja felül a közbeszerzési szabályok képviselőcsoportok 
általi alkalmazására vonatkozó iránymutatásait, és a költségvetési rendelettel való 
összhang biztosítása érdekében javasolja e szabályok felülvizsgálatát a Parlament 
Elnökségének. Kövesse jobban nyomon ezeknek a szabályoknak az alkalmazását (lásd: 
9.8. bekezdés). 

Határidő: 2023 vége 

                                                      
7 Lásd: a 2020. évi éves jelentés. 9.2. ajánlása. 
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9.2. ajánlás. EKSZ 

Az EKSZ tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az uniós 
küldöttségek alkalmazzák a közbeszerzési szabályokat, például fokozza a képzést, 
javítsa az iránymutatásokat és sablonokat (lásd: 9.11. és 9.16. bekezdés). 

Határidő: 2023 vége 

9.3. ajánlás. EKSZ 

Az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének való megfelelés biztosítása 
érdekében az EKSZ szervezzen több képzést és adjon több iránymutatást az uniós 
képviseleteknek a helyi alkalmazottak felvételi eljárásait illetően. Ellenőrizze azt is, 
hogy az uniós képviseletek dokumentálják a munkaerő-felvételi eljárás lényeges 
lépéseit (lásd: 9.17. bekezdés). 

Határidő: 2023 vége 
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Mellékletek 
9.1 melléklet. A korábbi ajánlások hasznosulása – Európai közigazgatás 

Év A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 

Nem valósult 
meg 

Nem 
alkalmazható 

Nincs elég 
bizonyíték A legtöbb 

tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2018 

A következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

1. ajánlás: 

A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül tökéletesítse a 
személyzeti szabályzatban meghatározott családi támogatások 
kezelésére szolgáló rendszereit azáltal, hogy gyakrabban 
ellenőrzi alkalmazottainak személyes helyzetét és szigorítja az 
egyéb forrásokból kapott támogatásokról szóló nyilatkozatok 
következetességi ellenőrzéseit, különösen ha valamely tagállam 
reformot hajt végre a családi támogatási rendszerén. 

  x8    

Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
8 A máshonnan kapott támogatásokat bonyolult dolog nyomon követni, például mert egyre változatosabb családi helyzeteket kell figyelembe venni, és 

mert az egyes tagállamok által nyújtott támogatások gyakran változnak. A Bizottság lépéseket tett releváns informatikai rendszereinek fejlesztése és a 
konzisztencia-ellenőrzések szigorítása érdekében, és visszafizetteti a feltárt túlfizetett összegeket. Ellenőrzési munkánk során továbbra is találtunk 
hibákat. 
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10. fejezet 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
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Bevezetés 
10.1. Most első alkalommal adjuk közre ezt a fejezetet, amely a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközzel (RRF) kapcsolatos megállapításainkat ismerteti. 
A 10.1. ábra áttekintést nyújt az RRF 2021. évi kiadásairól. 

10.1. ábra. Kifizetések és ellenőrzött sokaság 

 
(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

Rövid ismertető 

Szakpolitikai célkitűzések 

10.2. A NextGenerationEU (NGEU) ideiglenes uniós alap célja, hogy támogassa a 
tagállamokat a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági hatásának mérséklésében és 
a fenntartható növekedés újraindításában. Az NGEU keretében akár 750 milliárd euró 
összegű finanszírozás áll majd rendelkezésre: 390 milliárd euró vissza nem térítendő 
támogatás, illetve 360 milliárd euró hitel formájában (mindkét összeget 2018-as 
árakon adtuk meg). Az RRF az a fő szakpolitikai eszköz, amelynek keretében az NGEU 
forrásait szétosztják. Az eszközt az (EU) 2021/241 rendelet (a továbbiakban: „a 
rendelet”) hozta létre. Az RRF útján 312 milliárd euró kerül szétosztásra az NGEU 
keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatásokból (80%). A fennmaradó 
78 milliárd euróból (20%) a meglévő szakpolitikai területek számára fognak 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

2021. évi ellenőrzési sokaság a teljes támogatási kifizetésekkel összevetve

Támogatás-előfinanszírozási kifizetések (*): 36,4

Mérföldköveken és célokon alapuló támogatási kifizetések: 10,0

2021. évi támogatási kifizetések – összesen 46,4

2021. évi ellenőrzési sokaság – összesen 11,5 

(milliárd euró)

Támogatás-előfinanszírozási kifizetések elszámolása (*): 1,5

Mérföldköveken és célokon alapuló támogatási kifizetések: 10,0
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kiegészítésként további előirányzatokat biztosítani. A 10.1. melléklet tagállamok 
szerinti bontásban áttekintést nyújt az RRF-ből 2021-ben teljesített támogatási 
kifizetésekről (beleértve az előfinanszírozást is). 

10.3. Az RRF nagyléptékű pénzügyi támogatást nyújt állami beruházásokhoz és 
reformokhoz azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a tagállamok gazdasági helyreállását a 
Covid19-világjárvány következményeiből, és növelje azok rezilienciáját. A tagállamok az 
alábbi hat szakpolitikai területen használhatják az eszközt: 

i. zöld átállás, 

ii. digitális transzformáció, 

iii. intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, 

iv. társadalmi és területi kohézió, 

v. egészségügy, gazdasági, társadalmi és intézményi reziliencia, 

vi. szakpolitikák a jövő nemzedékeiért. 

10.4. 2022 májusában a Bizottság közzétette a REPowerEU tervre irányuló 
javaslatát: ez a terv testesíti meg az Unió válaszát a globális energiapiac zavaraira, 
amelyeket az Ukrajna elleni orosz invázió okozott. A terv fő célja, hogy az Unió 
energiarendszerének átalakításával megszüntesse annak az orosz fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőségét. A javaslat olyan értelemben módosítaná a 
rendeletet, hogy a tagállamok vegyenek fel a REPowerEU-ra vonatkozó külön 
fejezeteket is a meglévő helyreállítási és rezilienciaépítési terveikbe. A REPowerEU 
célkitűzéseinek megvalósításához mostantól 2027-ig 210 milliárd euró összegű további 
beruházásra van szükség. Ezt az összeget a már rendelkezésre álló, 2023. augusztus 31-
ig lehívható, 225 milliárd euró összegű hitelből finanszírozzák majd. Emellett az RRF 
pénzügyi keretösszegét is megnövelik 20 milliárd euróval, ezt a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer kibocsátási egységeinek árverés útján történő értékesítéséből finanszírozzák. 
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Az RRF végrehajtása 

10.5. Hogy az RRF-ből finanszírozásban részesülhessenek, a tagállamoknak olyan 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell kidolgozniuk, amelyek 
megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek1. A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervnek egy közberuházásokból és reformokból álló koherens 
csomagnak kell lennie, amelyet úgynevezett elemek szerint csoportosítanak. 
A tagállamoknak az egyes beruházások és reformok kapcsán célokat és mérföldköveket 
kell meghatározniuk, és részletesen meg kell adniuk a kiinduló értékeket. 
A tagállamoknak emellett be kell nyújtaniuk a javasolt intézkedések becsült költségét 
is, az igazoló dokumentumokkal együtt2. A 10.2. ábra felvázolja az RRF 
végrehajtásának folyamatát. 

                                                      
1 A rendelet 18. cikkének (4) bekezdése a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek által 

teljesítendő összes feltétel tekintetében. 

2 „A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek Bizottság általi értékelése: 
összességében megfelelő, de a végrehajtás terén továbbra is vannak kockázatok” c. 
21/2022. sz. különjelentés a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek értékelési folyamatára 
vonatkozó következtetéseinkről. 
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10.2. ábra. Az RRF végrehajtási folyamata 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

10.6. Miután a Tanács jóváhagyta a tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervét, a tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy az fizesse ki a vissza nem térítendő 
támogatás formájában nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy a hitel formájában nyújtott 
támogatás összegének legfeljebb 13%-át kitevő előfinanszírozást3. Az előfinanszírozást 
a későbbi kifizetések kapcsán arányosan számolják el. 

10.7. Az RRF keretében történő további kifizetések feltétele, hogy a tagállamok 
teljesítsék a vonatkozó tanácsi végrehajtási határozatban meghatározott 

                                                      
3 Lásd: a rendelet 13. cikke. 

Helyreállítási és rezilienciaépítési terv jóváhagyása

Helyreállítási és rezilienciaépítési terv benyújtása

Kifizetés

Kifizetési kérelem benyújtása a mérföldkövek és célok elérése után

A mérföldkövek és célok előzetes értékelése

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye

A Bizottság határozata a folyósítás engedélyezéséről

2 hónap

A Tanács végrehajtási határozata

4 hét

Az Európai Bizottság fellépései

A tagállam fellépései

A Tanács fellépései

Egyezményes operatív intézkedések elfogadása
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mérföldköveket és célokat. A tagállamok évente kétszer kérhetnek kifizetést, 
amennyiben kellően bizonyítják a kapcsolódó mérföldkövek és célok kielégítő 
teljesítését. További feltétel, hogy a tagállam nem tehette időközben semmissé a 
korábban kielégítő módon teljesített mérföldkövekhez és célokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket4. Az RRF kifizetéseinek jogszerűségére és szabályszerűségére (a 
továbbiakban: „szabályszerűség”) vonatkozó bizottsági értékelés ezért e két feltétel 
teljesülésétől függ. A Bizottság szabályszerűségi ellenőrzései nem terjednek ki a 
nemzeti jogszabályoknak és az uniós szabályoknak – például a közbeszerzési vagy az 
állami támogatási szabályoknak – való megfelelésre. Ennyiben az RRF kifizetései 
eltérnek a többéves pénzügyi keret hagyományos kiadásaitól, ahol a Bizottság vagy a 
tagállam kifizetéseinek szabályszerűsége főként a kedvezményezett, a projekt és az 
igényelt költségek támogathatóságától függ. 

Az RRF irányítási és kontrollrendszere 

10.8. A rendelet meghatározza a tagállamok és a Bizottság szerepét és felelősségi 
köreit az RRF létrehozási és végrehajtási szakaszában (lásd: 10.3. ábra). 

                                                      
4 Lásd: a rendelet 24. cikke. 
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10.3. ábra. Az RRF irányítási és kontroll-keretrendszere 

 
Forrás: Európai Bizottság. 

Bizottság

Tagállam

Kialakítás Végrehajtás és lezárás

A kifizetések jogszerűsége és 
szabályszerűsége

Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme

Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmében hozott nemzeti 

intézkedések ellenőrzése
A finanszírozási, illetve hitelszerződés

feltételei betartásának ellenőrzése

Elsődleges felelősség
Ellenőrzések a következőkre nézve: i. az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében 

végrehajtott intézkedések, ii. a 
finanszírozási, illetve hitelmegállapodás 

feltételeinek betartása

Ajánlott

A beruházásokhoz és reformokhoz 
nyújtott támogatások

ellenőrzése (rendszerellenőrzés is)

A beruházásokhoz és reformokhoz 
nyújtott támogatások ellenőrzése 

(rendszerellenőrzés is)

Éves tevékenységi jelentés

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek

értékelése és jóváhagyása

A kifizetési kérelmek előzetes ellenőrzése

A kifizetési kérelem igazolása a vezetői 
nyilatkozat aláírásával

Vezetői ellenőrzések

Helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek 

kidolgozása, az irányítási és 
kontrollrendszerek kialakítása

A tagállamokért felelős egységek által végzett operatív monitoring

Benyújtás Ellenőrzési 
összefoglaló

Vezetői nyilatkozatKifizetési
kérelem

f
o
l
y
a
m
a
t
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A tagállamok felelőssége 

10.9. A tagállamoknak el kellett készíteniük helyreállítási és rezilienciaépítési
terveiket, és megfelelő irányítási és kontrollrendszereket kellett kialakítaniuk. Emellett 
adatokat kell gyűjteniük a pénzeszközök végső kedvezményezettjeiről, és biztosítaniuk 
kell, hogy az adatok könnyen hozzáférhetők legyenek5. Ehhez a Bizottság saját 
adatbányászati és kockázatminősítési eszközét is használhatják6. Alkalmazhatják 
továbbá a meglévő nemzeti irányítási és kontrollrendszereket vagy más kapcsolódó 
célokra – például az egyéb uniós alapok kezelésére – használt egyéb rendszereket is. 
A tagállamoknak helyreállítási és rezilienciaépítési tervükben részletesen ismertetniük 
kell a különböző illetékes nemzeti szerveket. 

10.10. A végrehajtási szakaszban a tagállamoknak minden kifizetési kérelemmel
együtt be kell nyújtaniuk a következőket: 

o a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott mérföldkövek és célok
elérését megerősítő információk és bizonyítékok;

o a tagállami hatóságok által elvégzett ellenőrzések összefoglalása, ideértve a feltárt
hiányosságok és a megtett korrekciós intézkedések részleteit is7;

o vezetői nyilatkozat8 a következőkről:

o a pénzeszközöket a tervezett célra használták fel;

o a kifizetési kérelemmel együtt benyújtott információk hiánytalanok,
pontosak és megbízhatóak;

o a bevezetett kontrollrendszerek megfelelő biztosítékot nyújtanak arra
vonatkozóan, hogy a pénzeszközöket az összes alkalmazandó szabálynak
megfelelően kezelték, különös tekintettel az összeférhetetlenség, a csalás, a
korrupció és a kettős finanszírozás megelőzését célzó szabályokra.

5 A rendelet 22. cikke (2) bekezdésének d) pontja. 

6 A rendelet 22. cikkének (4) bekezdése. 

7 A finanszírozási megállapodási sablon 6. cikke. Ez a követelmény nem vonatkozik az 
előfinanszírozás iránti kérelmet követően benyújtott első kifizetési kérelemre. 

8 A rendelet 22. cikke (2) bekezdésének c) pontja. 
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A Bizottság felelőssége 

10.11. A Bizottságnak értékelnie kell a tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési
tervek relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát és koherenciáját. Ez az 
értékelés kiterjed a tagállamok javasolt kontrollrendszereinek megbízhatóságára is. 

10.12. A Bizottság kontrollrendszerének biztosítania kell, hogy az RRF kifizetései
jogszerűek és szabályszerűek legyenek, aminek feltétele a mérföldkövek és célok 
kielégítő teljesítése9. E célból létrehozott egy olyan rendszert, amely biztosítja a 
tagállamok kifizetési kérelmeinek előzetes ellenőrzését és a kifizetés után a 
tagállamokban végzett utólagos ellenőrzéseket. 

10.13. A Bizottság a tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapján
értékeli a kifizetési kérelmeket10. Ezen előzetes értékelés célja meggyőződni arról, 
hogy a mérföldkövek és célok kielégítő módon teljesültek. Miután ez megtörtént, a 
Bizottság véleményezésre benyújtja az előzetes értékelést a Tanács Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának (EFC). Ezt követően a Bizottság hozza meg a végső döntést 
arról, hogy engedélyezi-e a pénzeszközök folyósítását (lásd: 10.4. ábra). 

9 A DG ECFIN 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 53. o. 

10 Az RRF-rendelet 24. cikkének (3) bekezdése. 
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10.4. ábra. Az előzetes ellenőrzési eljárás ismertetése 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

10.14. A Bizottságnak gondoskodnia kell továbbá az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméről, azaz arról, hogy a tagállamok eleget tegyenek az olyan eljárások 
bevezetésére és alkalmazására vonatkozó kötelezettségüknek, amelyek révén 
megelőzhetőek, illetve felderíthetőek a súlyos szabálytalanságok (csalás, korrupció, 
összeférhetetlenség), illetve a finanszírozási megállapodás szerinti kötelezettségek 

Az előzetes értékelés lezárása

Kifizetési kérelem benyújtása az ellenőrzések 
összefoglalójával és a vezetői nyilatkozattal együtt

A Bizottság végrehajtási határozata a folyósítás engedélyezéséről

Folyamatos monitoring és párbeszéd a 
tagállamokkal az összes fennmaradó 

mérföldkőről és célról

A mérföldköveket és célokat
teljesítettnek minősítik

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye 

Az Európai Bizottság fellépései

A tagállamok fellépései

A Tanács Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának fellépései

Az összes mérföldkő és cél értékelésének 
tervezete 

Az ellenőrzések összefoglalójáról és a vezetői 
nyilatkozatról szóló értékelés

Szükség esetén további részletek vagy pontosítások 
bekérése a tagállamtól

Jogi ellenőrzések és az értékelésre vonatkozó 
megjegyzések

Szolgálatközi konzultáció az értékelésről
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súlyos megszegése (többek között a kettős finanszírozás)11. E célból a kifizetési 
kérelem értékelésekor a Bizottság a tagállamok vezetői nyilatkozatát és az elvégzett 
ellenőrzések összefoglalását veszi figyelembe. A Bizottság emellett 
rendszerellenőrzéseket és célzott utólagos ellenőrzéseket is végez majd arra nézve, 
hogy az Unió pénzügyi érdekei kellő védelemben részesülnek-e a tagállamokban. 

10.15. A Bizottság pénzügyi korrekciókat alkalmazhat (a nyújtott támogatás 
szintjének csökkentése vagy a már kifizetett források visszafizettetése), ha a 
következőket állapítja meg: 

o a tagállam nem korrigált az Unió pénzügyi érdekeit sértő valamely súlyos 
szabálytalanságot, vagy 

o súlyosan megsértették a vissza nem térítendő támogatásra vagy a hitelre 
vonatkozó megállapodásokban meghatározott feltételeket. 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

10.16. Ellenőrzésünk célja az volt, hogy hozzájáruljon a megbízhatósági 
nyilatkozathoz, és alapul szolgáljon az RRF 2021. évi kiadásainak szabályszerűségéről 
szóló véleményünkhöz. 

10.17. Ellenőrzési sokaságunk az egyetlen (Spanyolországnak teljesített) 2021. évi 
kifizetésből és a kapcsolódó előfinanszírozás elszámolásából állt (lásd: 10.1. ábra). A 
(2021. november 11-i) spanyol fizetési kérelem 52, főként reformokhoz és néhány 
beruházáshoz kapcsolódó mérföldkövet sorol fel, amelyek Spanyolország szerint 
teljesültek. A tanácsi végrehajtási határozat 11,5 milliárd euró kifizetéséről 
rendelkezett Spanyolország számára. A Bizottság 2021. december 3-án kedvező 
előzetes értékelést fogadott el, és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kedvező 
véleményének kézhezvételét követően 2021. december 22-i végrehajtási 
határozatában engedélyezte a kifizetést. 2021. december 27-én 10 milliárd eurót 
fizetett ki Spanyolországnak, és ezzel egyidejűleg 1,5 milliárd euró összegű 
előfinanszírozást számolt el. 

10.18. Ellenőrzésünk a Spanyolországnak folyósított RRF-kifizetések 
szabályszerűségét vizsgálta meg. Értékelésünket a kifizetési feltételre alapoztuk, azaz 
arra, hogy a tanácsi végrehajtási határozatban meghatározott mérföldkövek és célok 
kielégítően teljesültek-e (lásd: 10.11. bekezdés). Ehhez megvizsgáltuk, hogy a Bizottság 

                                                      
11 A rendelet 22. cikkének (1) bekezdése. 
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elegendő és megfelelő bizonyítékot gyűjtött-e a spanyol kifizetési kérelemben szereplő 
52 mérföldkő kielégítő teljesítéséről adott értékelésének alátámasztására. Az uniós és 
nemzeti szabályoknak való megfelelés nem képezi a szabályszerűségi értékelés részét 
(lásd: 10.7. bekezdés), amint a reformok eredményességének értékelése sem. Ezekre 
egyedi különjelentésekben fogunk kitérni. 

10.19. Áttekintettük az RRF kapcsolódó 2021. évi kiadásainak szabályszerűségére 
vonatkozóan a DG ECFIN éves tevékenységi jelentésében közzétett beszámolót és ezen 
információk éves irányítási és teljesítményjelentésben való bemutatásának módját is. 

10.20. A Bizottság által az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében 
alkalmazott kontrollmechanizmusok kialakítását egy másik, jelenleg folyamatban lévő 
ellenőrzési feladatunk keretében vizsgáljuk meg. Ennek az ellenőrzésnek az 
eredményeit egy különjelentésben ismertetjük majd. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 
10.21. A fejezetnek ez a része a tárgyévi tranzakció – az egyetlen, 2021-ben 
Spanyolországnak teljesített RRF-kifizetés – tesztelésére vonatkozik. Megvizsgáltuk a 
Bizottság előzetes munkáját az ehhez a kifizetéshez kapcsolódó mind az 52 mérföldkő 
tekintetében, és több hiányosságot tártunk fel a Bizottság értékelésében. Az egyik 
hiányosság – amelynek hatását nem lehetett számszerűsíteni – a 395. mérföldkő 
kielégítő teljesítésének bizottsági értékelését érinti. A többi hiányosság nem 
kérdőjelezi meg a többi mérföldkőre vonatkozó értékelést. 

A Bizottság nem értékelte a mérföldkőhöz kapcsolódó összes 
kritériumot 

10.22. A Bizottság a mérföldkövek kielégítő teljesítésére vonatkozó értékelését a 
mérföldkő leírásában és a kapcsolódó intézkedésben szereplő releváns elemekre 
alapozta: mindkettőt a kapcsolódó tanácsi végrehajtási határozat és az operatív 
megállapodásokban előírt ellenőrzési mechanizmus határozta meg. 

10.23. A Bizottság belső iránymutatásai is tartalmazták ezt a koncepciót. Ezen 
iránymutatások szerint főszabályként mind a tanácsi végrehajtási határozatban 
szereplő mérföldkő/cél leírásában, mind az intézkedésnek a határozatban közölt 
leírásában szereplő valamennyi elemet figyelembe kell venni. 

10.24. A 395. mérföldkő („A társasági adó 2021. évi módosításai”) a spanyol 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 28. elemének 8. reformjánál megjelölt egyetlen 
mérföldkő. Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem értékelte az erre a mérföldkőre 
vonatkozóan a tanácsi végrehajtási határozatban előírt összes elemet 
(10.1. háttérmagyarázat). 
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10.1. háttérmagyarázat 

395. mérföldkő: „A társasági adó 2021. évi módosításai” 

A 395. mérföldkő (C28.R8. reform) leírása a tanácsi végrehajtási határozat 
mellékletében (244. o.): 

„A 2021. évi költségvetési törvény által bevezetett módosítások és a társasági 
adóval kapcsolatos, a társasági adóból származó bevételek növelését célzó 
fejlesztési rendeletek hatálybalépése.” 

A 8. reform (C28.R8) (adóintézkedések rövid távú elfogadása a társasági adó 
területén) leírása a tanácsi végrehajtási határozat mellékletében (241. o.): 

„A reform módosítja a társasági adóról szóló törvényt annak érdekében, hogy ezen 
adó nagyobb mértékben járuljon hozzá a közkiadások támogatásához, valamint 
hogy egyszerűsítse a mentességeket és levonásokat, hogy az adózókra legalább 
15%-os adókulcs legyen alkalmazandó. Másfelől az adózóknak a (spanyol területen 
akár belföldi, akár külföldi illetőségű) leányvállalatokban fennálló részesedéséből 
származó osztalék és tőkenyereség adókedvezménye 5%-kal csökken. Az 
intézkedés végrehajtását 2021. március 31-ig be kell fejezni.” 

A Bizottság megfelelően értékelte az osztalékok és a tőkenyereség 
adókedvezményének csökkentésével kapcsolatos elemet. Nem értékelte azonban 
a reform azon elemét, amely – a reform tanácsi végrehajtási határozatban foglalt 
leírása szerint – 15%-os minimális adókulcsot vezetett be. 

10.25. A Bizottság és a spanyol hatóságok arról tájékoztatták bennünket, hogy a 
legalább 15%-os adókulcs biztosítását célzó módosítások bevezetése középtávú 
célkitűzés volt, és eleve nem is szánták a 395. mérföldkő egyik elemének. Ehelyett az 
intézkedés a társasági adó számos más jövőbeli módosításával – köztük a 
2021. december 28-án elfogadott és 2022. január 1-jén hatályba lépett költségvetési 
törvény révén – valósulna meg. 

10.26. Bár elismerjük, hogy a „legalább 15%-os adókulcs biztosítása” tekinthető 
középtávú célkitűzésnek, a tagállam által benyújtott dokumentáció és a bizottsági 
értékelés nem említette ezt az információt. Az értékelés nem szolgált magyarázattal 
arra vonatkozóan, hogy ez az elem miért nem releváns a 395. mérföldkő 
szempontjából, és hogy a reform ezen elemét hogyan és mikor fogják elemezni és 
értékelni. Ennek ellenére értékelésében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a mérföldkő 
egésze kielégítő módon teljesült. 
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10.27. Ilyen helyzetben, amennyiben egy mérföldkő nem teljesül, a pénzügyi 
hozzájárulás (vagy adott esetben a hitel) egészének vagy egy részének kifizetését 
legfeljebb hat hónapra fel kell függeszteni. A felfüggesztés csak akkor szüntethető meg, 
ha a tagállam bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak a mérföldkövek vagy célok 
kielégítő teljesítéséről. Amennyiben ez hat hónapon belül nem történik meg, a 
Bizottságnak arányosan csökkentenie kell a pénzügyi hozzájárulás vagy (adott esetben) 
kölcsön összegét. 

10.28. Nem világos azonban, hogy a Bizottság és a tagállamok hogyan állapították 
meg a tagállamoknak folyósított különböző kifizetések összegét, és hogy az egyes 
mérföldkövek vagy célok teljesülését milyen mértékben számították be ebbe. 
Ennélfogva nem lehet tudni, hogy a spanyol kifizetés kapcsán mennyi kompenzáció 
nyújtandó egy adott mérföldkő vagy célérték eléréséért. A Bizottság mindeddig nem 
fogadott el módszert a kifizetésekre alkalmazandó felfüggesztés vagy csökkentés 
összegének kiszámítására, hogy megoldja ezt a problémát. Ilyen módszer, valamint a 
mérföldkövekre és célokra vonatkozó mennyiségi információk hiányában nem világos, 
hogy a Bizottság hogyan hajtaná végre az RRF-rendelet 24. cikkét, és hogyan 
számszerűsítené a 395. mérföldkő nemteljesítésének hatását. 

A tagállami kontrollrendszerekhez kapcsolódó mérföldkőre 
vonatkozó kritériumok nem kellően megalapozottak 

10.29. A tagállamok javasolt monitoring- és kontrollrendszereinek megfelelősége 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek jóváhagyásának egyik feltétele volt. A tervek 
értékelése során a Bizottság hiányosságokat tárt fel a tagállamok rendszereiben. 2021-
ben ezért a Bizottság 16 tagállam számára előírta, hogy vezessenek be további konkrét 
reformokat és mérföldköveket e hiányosságok kezelésére12. E mérföldkövek elérése a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának és a jövőbeli RRF-kiadások 
szabályszerűségének előfeltétele. Amennyiben a tanácsi végrehajtási határozat nem 
határozza meg egyértelműen a mérföldköveket és a célokat, fennáll a kockázat, hogy 
nehéz lesz értékelni azokat, és esetleg nem fogják elősegíteni annak a célkitűzésnek az 
elérését, amelynek támogatására szánták őket. 

10.30. Spanyolország esetében a 173. mérföldkő („A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz integrált információs rendszere”) volt a spanyol 
kontrollrendszer kapcsán meghatározott mérföldkövek egyike. A spanyol hatóságok 
úgy értelmezték a mérföldkőhöz kapcsolódó követelményeket, hogy a rendszert 

                                                      
12 A DG ECFIN 2021. évi éves tevékenységi jelentése, XIV. melléklet. 

291

https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2021-economic-and-financial-affairs_en.pdf


 

 

megfelelően kell megtervezni, de annak nem kell feltétlenül teljesen működőképesnek 
lennie. A tanácsi végrehajtási határozat által e mérföldkő kielégítő teljesítésének 
igazolására előírt ellenőrzési jelentés ezért a rendszer kialakítására, nem pedig annak 
tényleges működésére összpontosított. A Bizottság kiegészítő információkat kért be 
annak ellenőrzésére, hogy a rendszer valóban képes-e a kedvezményezettekre, 
vállalkozókra, alvállalkozókra és tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok gyűjtésére 
és tárolására. 

10.31. A Bizottság saját tesztelése útján megerősítette, hogy a rendszer képes 
ellátni ezeket a funkciókat, és úgy értékelte, hogy a 173. mérföldkő kielégítő módon 
teljesült. Az értékelés összefoglalójában azonban két fennmaradó hiányosságot 
állapított meg abban a tekintetben, hogy a rendszer hogyan kezeli a tényleges 
tulajdonosokra vonatkozó információkat (a Spanyolországban bejegyzett képviselővel 
nem rendelkező külföldi társaságok esetében). Ezek a hiányosságok hatással voltak 
arra, hogyan gyűjtik össze ezeket az információkat, és hogyan lehet azokat az 
ellenőrzés céljára hozzáférhetővé tenni. 

10.32. A Bizottság megvitatta ezeket a problémákat a spanyol hatóságokkal, 
amelyek elfogadtak azokra vonatkozó megoldásokat. A spanyol hatóságok 
kijelentették, hogy e megoldások végrehajtása hat–kilenc hónapot vesz igénybe. 
Csakhogy a Bizottság – noha a megoldásokról december 1-jén született megállapodás – 
már december 3-án kedvező előzetes értékelést adott a kifizetési kérelemről. 
A Bizottság nem állapodott meg hivatalos cselekvési tervről a spanyol hatóságokkal. 
Ilyen terv hiányában nem egyértelmű a rendszer fennmaradó korlátainak orvoslására 
szolgáló korrekciós intézkedések ütemterve, és azok végrehajtása nincs biztosítva. 

10.33. A tanácsi végrehajtási határozat megfogalmazása alapján a Bizottság 
tekinthette úgy, hogy a mérföldkő kielégítő módon teljesült. Bár nem vonjuk kétségbe 
ezt az értékelést, tény, hogy az integrált információs rendszer egyes elemei az 
értékelés időpontjában még nem voltak működőképesek. A Bizottság utólagos 
ellenőrzései során tovább kívánja vizsgálni ezt a mérföldkövet. 

Az értékelési folyamatot nem dokumentálták kellőképpen 

10.34. A belsőkontroll-rendszernek magában kell foglalnia egy megfelelő 
ellenőrzési nyomvonalat is. Ez alatt teljes körű, átlátható dokumentáció értendő, amely 
ismerteti, hogyan értékelték a mérföldkövek és célok elérését. A Bizottság az RRF 
belsőkontroll-rendszeréről szóló saját feljegyzésében ezt így hangsúlyozza: „A teljes 
kontrollstratégiának szerves része a dokumentumkezelési szabályok kidolgozása a 
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munkamódszerek lehető legteljesebb átláthatóságának biztosítása, valamint a teljes 
ellenőrzési nyomvonal biztosítása érdekében”. Ellenőrzési nyomvonalában a Bizottság 
dokumentálja az egyes mérföldkövek és célok kielégítő eléréséhez kapcsolódó 
elemeket (lásd: 10.7. bekezdés). 

10.35. Két mérföldkő13 esetében azt állapítottuk meg, hogy az ellenőrzési 
nyomvonal nem fedte le kellőképpen az értékelési folyamat szempontjából releváns 
valamennyi elemet. A 10.2. háttérmagyarázat bemutat egy példát egy ilyen esetre. 

10.2. háttérmagyarázat 

A mérföldkő értékelésével kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
elégtelensége (példa) 

A 215. mérföldkő (C14.R1. reform) leírása a tanácsi végrehajtási határozat 
mellékletében (138. o.): 

„A honlap különböző idegenforgalmi statisztikai forrásokból (állami és 
magánszervezetektől, pl. INE, Turespaña, a spanyol nemzeti bank, AENA, RENFE) 
gyűjt adatokat a spanyolországi turizmusról; a honlapnak folyamatosan működnie 
kell.” 

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 215. mérföldkő valamennyi eleme megvalósult, 
és arra a következtetésre jutott, hogy a mérföldkő kielégítő módon teljesült. Az 
összefoglaló értékelés elemzésről szóló szakaszában a Bizottság megállapította, 
hogy a mérföldkőhöz kapcsolódó weboldal folyamatosan működik, és gyűjti és 
frissíti a turizmussal kapcsolatos nyilvános adatokat a magán- és állami szervektől. 

A 215. mérföldkő értékelési folyamatának ellenőrzési nyomvonala azonban nem 
tartalmazott olyan bizonyítékot, amely szerint a Bizottság ellenőrizte volna, hogy a 
honlap gyűjtött-e adatokat az idegenforgalmi statisztikák fő forrásaiból. 

                                                      
13 215. mérföldkő: „A turizmussal kapcsolatos adatokat gyűjtő „DATAESTUR” weboldal 

elindítása”, 303. mérföldkő: „Az oktatásról szóló sarkalatos törvény hatálybalépése”. 
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Éves tevékenységi jelentések és egyéb 
irányítási rendszerek 
10.36. Az éves tevékenységi jelentések a Bizottság főigazgatóságainak fő 
beszámolási eszközei az arra vonatkozó észszerű bizonyossággal kapcsolatban, hogy a 
kontrolleljárások garantálják-e a kiadások szabályszerűségét. A főigazgatónak a DG 
ECFIN 2021. évi éves tevékenységi jelentésében szereplő megbízhatósági nyilatkozata 
most először tartalmazza az RRF kiadásait. 

10.37. A főigazgató 2021. évi megbízhatósági nyilatkozata megerősíti, hogy a DG 
ECFIN által bevezetett kontrolleljárások biztosítják a szükséges garanciákat a 
következők tekintetében: 

i. a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége; 

ii. a rendelet 22. cikke (5) bekezdésének végrehajtása. 

10.38. 2021-ben a DG ECFIN meghatározta az RRF-re vonatkozó ellenőrzési és 
kontrollstratégiáit, és megkezdte az eszköz tevékenységeire vonatkozó új kontrollkeret 
végrehajtását. Az előzetes munka mellett a DG ECFIN 2021 decemberében jóváhagyta 
ellenőrzési stratégiáját. Az ellenőrzési stratégia célja a mérföldkövek és célok 
megvalósulásának megerősítése, valamint annak értékelése, hogy a nemzeti hatóságok 
létrehozták-e a kifizetések szabályszerűségének, illetve a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei védelmének 
biztosításához szükséges irányítási és kontrollrendszereket. 

10.39. Az ellenőrzési stratégia háromféle utólagos ellenőrzést ír elő: 

o a mérföldkövek és célok elérésére vonatkozó ellenőrzések (szabályszerűség); 

o az adatgyűjtésre, valamint a tagállami mérföldkövekre és célokra vonatkozó 
beszámolásra irányuló rendszerellenőrzések (szabályszerűség); 

o az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló rendszerellenőrzések. 

10.40. A Spanyolországnak teljesített kifizetés szabályszerűségére vonatkozó 
észszerű bizonyosság átfogó előzetes kontrollokon alapult. Spanyolország csak 
nemrégiben alakította ki az RRF-hez kapcsolódó monitoring- és kontrollrendszerét. 
A Bizottság kontrollstratégiájával összhangban a kontrollal kapcsolatos mérföldkővel 
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összefüggő kiegészítő kötelezettségvállalások teljesítésére vonatkozó utólagos 
ellenőrzési és kontrolleredmények (lásd: 10.33. bekezdés) később lesznek elérhetők. 

10.41. Más uniós programokkal ellentétben az RRF esetében a Bizottság 
kvalitatívan értékeli a kontrolleredményeket és a műveletekhez kapcsolódó kockázat 
szintjét, anélkül, hogy bármilyen kapcsolódó hibabecslést végezne. 

10.42. Az RRF 2021. évi kiadásai nem tartoznak a TPK-hoz kapcsolódó kiadásokra 
vonatkozó, a Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésében közzétett átfogó 
kifizetéskori kockázat hatókörébe. Egy külön kimutatásban a Bizottság a megbízott, 
engedélyezésre jogosult tisztviselő nyilatkozatára hivatkozik, amely szerint a tisztviselő 
észszerű bizonyossággal bír az RRF-ből 2021-ben teljesített egyetlen kifizetés 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A bizonyosság a kifizetési kérelem 
mérföldköveinek teljesítését alátámasztó bizonyítékok kedvező értékelésén alapul. 

10.43. Megjegyezzük, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentésben foglalt 
átfogó ellenőri véleményének részeként a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 
figyelemfelhívó megjegyzést tett az RRF-fel kapcsolatban. A figyelemfelhívó 
megjegyzés említést tesz arról, hogy az RRF kontrollstratégiája kialakításának néhány, a 
jogszerűséggel és szabályszerűséggel összefüggő eleme 2022-ben kerül majd 
részletesebben kidolgozásra14. 

                                                      
14 A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés III. kötetének VI. melléklete. 
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Következtetések és ajánlások 

Következtetések 

10.44. A munkánk során szerzett és ebben a fejezetben bemutatott ellenőrzési 
bizonyítékok összességében azt mutatják, hogy a Spanyolországnak folyósított első 
kifizetés egyik mérföldkövét nem sikerült kielégítően teljesíteni. A Bizottság még nem 
határozott meg módszert a mérföldkő vagy cél nemteljesítéséből eredő hatás 
számszerűsítésére. Úgy véljük, hogy a hiba nem lényeges. 

10.45. A mérföldkövek értékelése kapcsán a Bizottság munkájában feltárt egyéb 
hiányosságok a mérföldkőre vonatkozó, nem kellően megalapozott kritériumokat és 
munkájának elégtelen dokumentálását érintik, bár ez nem befolyásolja a mérföldkő 
elérésének értékelését. 

Ajánlások 

10.46. 2021-re vonatkozó megállapításaink és következtetéseink alapján a 
következőket javasoljuk a Bizottságnak: 

10.1. ajánlás. A mérföldkövek és célok értékelésével 
kapcsolatos, nem releváns elemek indokolása 

Egyértelműen és átláthatóan indokolja meg azon elemek jelenlétét az operatív 
megállapodásban és a tanácsi végrehajtási határozatban, amelyeket nem tekint 
relevánsnak a mérföldkövek és célok kielégítő teljesítése szempontjából. 

Megvalósítás céldátuma: azonnal 

10.2. ajánlás. A kifizetések (részleges) felfüggesztésével 
kapcsolatos módszertan kidolgozása 

Dolgozzon ki módszertant a rendelet 24. cikke (6) és (8) bekezdésének megfelelően 
felfüggesztendő összeg megállapítására. 

Megvalósítás céldátuma: azonnal 
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10.3. ajánlás. A mérföldkövek és célok értékelésére vonatkozó 
dokumentáció javítása 

Az előzetes értékelés során megvizsgált valamennyi elem teljes körű dokumentálása 
révén javítsa a mérföldkövek és célok értékelésének dokumentálását. 

Megvalósítás céldátuma: azonnal 
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Mellékletek 
10.1 melléklet. Az RRF 2021. évi kifizetései 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblájából származó adatok alapján. 
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Az intézmények válaszai a 2021. évi 
pénzügyi évre vonatkozó uniós 

költségvetés végrehajtásáról szóló éves 
jelentésre 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

„1. FEJEZET – A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÉS AZ AZT 

ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

2021-ben tanúi lehettünk a globális világjárvány idején bevezetett korlátozások fokozatos 
enyhülésének, ugyanakkor a Covid19 által előidézett társadalmi és gazdasági költségek tényleges 
mértékére is fény derült.  

Az uniós költségvetés nagyban hozzájárult a világjárvány gazdasági hatásainak tompításához, 
valamint az európai gazdaságok megerősítéséhez és rezilienciájának növeléséhez. A 
NextGenerationEU és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz csak két példa az Unió által a 
Covid19-re adott egységes válaszra. 

Ezekben a rendkívüli időkben a Bizottság továbbra is nagy jelentőséget tulajdonít annak, 

hogy az uniós költségvetés felhasználása felelősen és helyesen történjen, valamint az 
érintett felekkel – köztük a tagállamokkal – annak érdekében végzett közös munkának is, hogy a 
költségvetés kézzelfogható eredményeket hozzon a gyakorlatban. 

A Bizottság figyelmesen nyomon követi az uniós költségvetés végrehajtását. Ha 
megállapítást nyer, hogy a tagállamok, a közvetítők vagy a végső kedvezményezettek 
szabálytalanul használtak fel uniós pénzt, a Bizottság azonnal intézkedik a hibák korrekciója és a 
pénzeszközök szükség szerinti visszafizettetése érdekében. 

Az uniós költségvetés végrehajtása több millió tranzakció kezelését és több százezer ellenőrzés 
elvégzését foglalja magában valamennyi program és irányítási mód tekintetében. A Bizottság célja, 
hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az alacsony hibaszint, a gyors kifizetések és az 

észszerű ellenőrzési költségek között.  

Bár az uniós költségvetés pénzgazdálkodása idővel javult, egyes kiadástípusok esetében továbbra 
is nagyobb a hibakockázat. Ezekre többnyire összetettebb szabályok és visszatérítési rendszerek 
vonatkoznak. A Bizottság továbbra is meghatározza, hogy hol vannak problémák, valamint 
mindegyik program esetében megelőző és korrekciós intézkedéseket hoz az azonosított 
hiányosságok kezelése és a hibák jövőbeli hatékonyabb megelőzésének és feltárásának biztosítása 
érdekében. 

A 2021. ÉVI PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI 
MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A beszámoló megbízhatósága 

1.8. A Bizottság örvendetesnek tartja, hogy az uniós beszámolót immár a 15. egymást követő éve

lényeges hibáktól mentesnek tekintik. 
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A tranzakciók szabályszerűsége 

1.18. a) Ami az uniós költségvetés bevételi oldalát illeti, a Bizottság örvendetesnek tartja,

hogy az Európai Számvevőszék megítélése szerint a bevételi oldal továbbra is mentes a lényeges 
hibáktól. 

A Bizottság üdvözli továbbá, hogy a Számvevőszék szerint a vizsgált, bevételhez kapcsolódó 
rendszerek általában véve hatékonyak voltak. A Bizottság a saját megállapításaihoz hasonlóan 
nyomon fogja követni a számvevőszéki ellenőrzés során az egyes tagállamokban feltárt 
problémákat, amely tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a feltárt hiányosságok 
kezelése és orvoslása céljából. 

A Bizottság továbbra is fokozni fogja a tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos, régóta fennálló 
lezáratlan kérdések nyomon követését, lehetőség szerint megszüntetve a hozzáadottérték-adón 
alapuló saját forrásokkal kapcsolatban megfogalmazott fenntartásokat. 

A vámbevétel-kiesés csökkentésére irányuló intézkedéseket illetően a Bizottság megjegyzi, hogy 
bár a vámügyi cselekvési terv általános célkitűzése nem az említett vámbevétel-kiesés 
csökkentése, a cselekvési tervben szereplő számos intézkedés kíván hozzájárulni ehhez a 
célkitűzéshez (lásd még a Bizottság 3.13. bekezdésre adott válaszát). 

b) Ami a kiadások szabályszerűségét illeti, az elvégzett számos ellenőrzés és kontroll alapján a

Bizottságnak a kifizetéskori kockázatra – azaz a kifizetés időpontjában fennmaradó hibaszintre –
vonatkozó saját becslése a megelőző ellenőrzések után is stabilan a vonatkozó kiadások 1,9 %-a,
azaz a 2020. évi szinten maradt. Ez a stabilitás összefügg azzal, hogy a 2021-es kiadások nagy
része még mindig a 2014–2020-as programozási időszakhoz kapcsolódik.

Tekintettel kiadásainak és kontrollstratégiáinak többéves jellegére, a Bizottság jelentős 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kifizetéseket követően ellenőrzéseket végezzen és 
folytassa a korrekciókat. Ezek az erőfeszítések tükröződnek a program záráskori becsült 

kockázatában1, amely összességében 0,8 % (szemben a 2020-as 0,9 %-kal). Ez jóval a 2 %-os 
lényegességi küszöb alatt van, összhangban a 2016 óta a korábbi években elért szintekkel és a 
Bizottság célkitűzésével. 

A Bizottság az ellenőrzései és a részletes elemzései keretében szerzett bőséges információknak 
köszönhetően 2021 tekintetében a következőképpen tudja felosztani az olyan kiadásokat, 

amelyek esetében a kifizetéskori kockázat meghaladja az 1,9 %-ot: 

 közepes kockázatú kiadások, amelyek esetében a kifizetéskori kockázat 1,9–2,5 %

között van, és amelyek az összes kiadás 23 %-át teszik ki, valamint

 magasabb kockázatú kiadások, amelyek esetében a kifizetéskori kockázat meghaladja a

2,5 %-ot, és amelyek az összes kiadás 22 %-át teszik ki.

Ennek megfelelően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kiadások több mint fele 

(55 %) alacsony kockázatú, mivel a kifizetéskori kockázat a lényegességi küszöb alatt van. (A 
részletekért lásd a 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés II. kötetének 50. oldalát). 

1 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap intézkedései lezárásának hiányában a mezőgazdasági kiadások 
esetében a „záráskori kockázat” helyett a „kockázatosnak minősülő végleges összeg” kifejezést 
használjuk. 
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A szabályok összetettsége és az uniós források kifizetési módja hatással van a hibakockázatra 

1.19. – első franciabekezdés A Bizottság egyetért azzal a következtetéssel, hogy az

egyszerűsített szabályok hatálya alá tartozó kiadások (főként a jogosultságalapú kifizetések) 
esetében kisebb a hibakockázat. A Bizottság ezért a 2021–2027-es programok kidolgozásakor – 
különösen a kutatás és innováció, valamint a kohéziós politika területén – az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek és a költségfüggetlen finanszírozási rendszerek alkalmazásának 
előmozdítása révén és a KAP új teljesítési modelljének segítségével továbbra is igyekezett a lehető 
legnagyobb mértékben az egyszerűsítésre törekedni. 

Második franciabekezdés Jóllehet a szabályok összetettsége hozzájárulhat a

hibakockázat növekedéséhez, a Bizottság úgy véli, hogy a bevezetett kontrollrendszerek 
lehetővé teszik egyes összetettebb programokhoz kapcsolódó kockázatok mérséklését. 

A Bizottság célzott korrekciós intézkedéseket hoz különösen a közepes és magasabb kockázati 
kategóriák esetében. Az ilyen intézkedések közé tartozik a kedvezményezettek és a végrehajtó 
partnerek figyelmének az alkalmazandó uniós szabályokra és a visszatérő problémákra való 
felhívása, a kontrollstratégiák szükség szerinti kiigazítása, a levont tanulságok jövőbeli programok 
esetében történő alkalmazása és lehetőség szerint a szabályok egyszerűsítése. 

Ugyanakkor összetett feltételekre és támogathatósági szabályokra lehet szükség olyankor, amikor 
az ambiciózus szakpolitikai célkitűzések eléréséhez célzott segítségre van szükség, illetve amikor az 
az egységes piac alapelveinek tiszteletben tartásához szükséges (közbeszerzési vagy állami 
támogatási szabályok).  

A jogszerűséget és szabályszerűséget ezért egyensúlyba kell hozni a szakpolitikai 

célkitűzések elérésével, szem előtt tartva mindeközben a végrehajtási költségeket. 

1.20. A Bizottság osztja a Számvevőszék véleményét, amely szerint a források kifizetésének

módja hatással van a hibakockázatra.  

A rendelkezésére álló részletes információk alapján azonban a Bizottság úgy véli, hogy a 

kifizetéskori kockázatok nem egyformán lényegesek a visszatérítésen alapuló kifizetések 
esetében. A kockázati kitettség ugyanazon a szakpolitikai területen belül, sőt még ugyanazon 
kiadási programon belül is eltérő lehet. 

Magas kockázatú kiadások 

1.22–1.23. A Bizottság a részletes értékelése alapján a kifizetéskori becsült kockázatuk szerint

osztja fel a kiadásait. Ennek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a kifizetéskori kockázat a vonatkozó 
kiadásainak 45 %-a esetében 2020-hoz képest stabilan meghaladja az 1,9 %-ot.  

Ez a következőkhöz kapcsolódik: a „Kohézió” fejezethez tartozó néhány operatív program, azaz csak 
azok, amelyek súlyos hiányosságokat mutatnak és/vagy amelyek esetében a hibaarány meghaladja 
az 1,9 %-ot; a Horizont 2020 kutatási programhoz nyújtott támogatások és a többéves pénzügyi 
keret ugyanezen fejezete alá tartozó egyéb összetett támogatások; a közvetlen kifizetésekkel és a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó egyedi KAP kifizető ügynökségek, valamint egyes tagállamok 
esetében az 1,9 %-ot meghaladó hibaarányú piaci intézkedések. 

Lásd még a Bizottság 1.19. és 1.20. bekezdésre adott válaszát. 
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1.24. A „Kohézió, reziliencia és értékek” szakpolitikai területen a Bizottság és az ellenőrző

hatóságok közös tipológia alapján általában a szabálytalanságok ugyanazon kategóriáit 
azonosították, mint a Számvevőszék: támogatásra nem jogosult kiadások, közbeszerzés, ellenőrzési 
nyomvonal és állami támogatás.  

A Bizottság – az elsősorban a hibák megelőzéséért és feltárásáért felelős programhatóságokkal 
közösen – kapacitásépítési intézkedések és ellenőrzések révén intézkedéseket tesz a hibák 
csökkentése érdekében. A Bizottság aktualizált iránymutatást adott ki, amely az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek előírt használatával együtt az irányítási ellenőrzések minőségének 
további javítását célozza.  

A Bizottság a közbeszerzési és állami támogatási cselekvési terveit is végrehajtja. Az intézkedések 
célja, hogy segítsen az uniós források kezelőinek és kedvezményezettjeinek fejleszteni a 
közbeszerzési eljárásaikat és csökkenteni az állami támogatási szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó szabálytalanságok kockázatát képzési programokkal és a megfelelő információk 
eljuttatásával az európai strukturális és beruházási alapok érdekelt felei számára. Végezetül 
minden egyes alkalommal, amikor hiányosságokat állapítanak meg, az érintett 
programhatóságoktól korrekciós cselekvési terveket kérnek, amelyek az érintett programok 
esetében szintén hozzájárulnak a rendszerek javításához. 

1.25. A „Természeti erőforrások és környezet” szakpolitikai területet illetően a Számvevőszék

piaci intézkedésekkel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos értékelése összhangban van a Bizottság 
értékelésével, amely szintén nagyobb hibakockázatot lát ezeken a területeken. A KAP jelenlegi 
jogszabályi kerete alapján összetett feltételek és támogathatósági szabályok alkalmazandók, 
amennyiben az ambiciózus szakpolitikai célkitűzések eléréséhez a támogatás célzottá tételére van 
szükség. Ennélfogva a jogszerűségi és szabályszerűségi megfontolásokat egyensúlyba kell hozni a 
szakpolitikai célkitűzések elérésével, szem előtt tartva mindeközben a végrehajtási költségeket. A 
2023 és 2027 közötti időszakban a Bizottság ezt a kérdést az egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek alkalmazásának előmozdításával és a KAP egyszerűsítésével kezeli. 

1.26. A „Kutatás és innováció” területén a tényleges költségeken alapuló finanszírozás

továbbra is viszonylag összetett, és hibakockázatot hordoz magában, különösen a 
kedvezményezettek bizonyos típusai esetében (lásd a 1.19. bekezdést), a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítései ellenére, hogy az összes résztvevőnek iránymutatást nyújtson.  

Emellett a tényleges költségeken alapuló finanszírozás alternatívájaként a Bizottság az egyösszegű 
kifizetések, valamint a személyzeti költségek tekintetében bármely támogatás keretében elérhető 
egységköltség alapú rendszer fokozott alkalmazását támogatja, ami a hibák fő forrása. 

1.27. A „Szomszédság és a világ” területet illetően a Bizottság úgy véli, hogy az e fejezet

szerinti alacsonyabb kockázatú kiadások nem korlátozódnak pusztán a költségvetés-támogatási 
kifizetésekre és az igazgatási kiadásokra, hanem magukban foglalják a közvetlen és közvetett 
irányítási szegmensek egyéb kiadásait is, amelyek alacsony vagy közepes kifizetéskori kockázattal 
járnak. 

A hibák tipológiája: támogathatóság, valamint az állami támogatási és közbeszerzési szabályok 
megsértése  

1.28. A hibák tipológiája a szabályok összetettségét tükrözik. A Bizottság ezért folyamatosan

azon dolgozik, hogy amennyire lehet, egyszerűsítse a szabályokat, és növelje az egyszerűbb 
teljesítési mechanizmusok, például az egyszerűsített költségelszámolási módszerek használatát. A 
kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése és az összetettség csökkentése a 2021–
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2027-es többéves pénzügyi keret egyik vezérelve. Lásd még a Bizottság 1.19. bekezdésre adott 
válaszát. 

1.29. Ami a Számvevőszék által a kohéziós politikai alapok esetében azonosított

támogathatósági hibák eseteit illeti, a Bizottság úgy véli, hogy az egyik programhoz kapcsolódó két 
tranzakció esetében nincs jogalap pénzügyi korrekciók kivetésére. A Bizottság azt is megjegyzi, 
hogy a Számvevőszék által becsült hibaszint egyharmada csupán egy, ifjúsági munkanélküliséggel 
foglalkozó nemzeti programra vonatkozik, és egy nagyon egyedi problémát tükröz. A Bizottság 
hivatkozik továbbá az 5.15. és az 5.22. bekezdésre adott válaszára. 

Ami a Kutatás és innováció területét illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy e szakpolitikai területen a 
„támogatásra nem jogosult projektek” nem jelentenek gyakori hibaforrást. 

1.30. A Bizottság megjegyzi, hogy az elmúlt években a tagállami hatóságok és a Bizottság által

azonosított, állami támogatási szabályokkal kapcsolatos hibák a kohéziós politikai alapok 
tekintetében továbbra is ritkábban fordultak elő, ami a bizottsági állami támogatási cselekvési terv 
keretében kidolgozott intézkedések hatását mutatja. 

A közbeszerzés továbbra is az ellenőrző hatóságok által jelentett fontos hibaforrások közé tartozik. 
E hatóságok manapság már jobban észlelik az ilyen problémákat, ami annak a jele, hogy a 
bizottsági közbeszerzési cselekvési terv keretében végrehajtott, igazgatási kapacitásra irányuló 
intézkedések is meghozták a kívánt eredményeket. A Bizottság az 5.27. és az 5.29. bekezdésre 
adott válaszára hivatkozik. 

Alacsony kockázatú kifizetések 

1.32. Saját részletes értékelése alapján a Bizottság úgy véli, hogy az alacsony kockázatúnak

ítélendő finanszírozási programok (programrészek), vagyis ahol a kapcsolódó kifizetéskori kockázat 
2020-hoz hasonlóan 1,9 % alatt marad, a 2021. évi vonatkozó kiadások 55 %-át teszik ki.  

Ez magában foglalja a következőket: a KAP kifizető ügynökségei többségének és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap, valamint a „Kohézió” fejezet alá tartozó néhány operatív program – 
azaz az alacsony hibaarányú programok – kiadásai; a Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekhez 
kapcsolódó kiadások; az Európai Kutatási Tanács által nyújtott támogatások; az Európai 
Űrügynökség és az Európai GNSS Ügynökség; az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz; az Erasmus+ 
program; a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; valamint a költségvetés-támogatás, a 
támogatások és az igazgatási kiadások.  

A „Természeti erőforrások és környezet” terén a Bizottság elégedett a Számvevőszék 
következtetéseivel (ahogyan az a 6. fejezetben is szerepel), miszerint az EMGA közvetlen kifizetései, 
amelyek a természeti erőforrások alatt szereplő kiadások 68 %-át jelentik, továbbra is mentesek a 
lényeges hibától. Ez összhangban van a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság éves 
tevékenységi jelentésében szereplő, KAP-kiadásokkal kapcsolatos bizottsági következtetésekkel. 

A Bizottság által nyújtott szabályszerűségi információk 

A Bizottság által becsült hibaszint 

1.36–1.38. A Bizottság alulról felfelé építkezve és részletes módon, azaz programonként vagy a

kiadások más releváns szegmense szerint szerez bizonyosságot, mivel a végrehajtás nem egységes 
az egyes programok és tagállamok esetében. Célja, hogy meghatározza, hol vannak problémák, és 
ennek megfelelően megfelelő korrekciós intézkedéseket hozzon. 
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A Bizottság bízik az éves irányítási és teljesítményjelentésben szereplő, kifizetéskori és 
záráskori kockázatokra vonatkozó információkban. Ezek a Bizottság és a tagállamok által a 
gondosan kidolgozott, a kiadási programok sajátosságaihoz igazított ellenőrzési stratégiáik alapján 
évente végzett több százezer ellenőrzésen alapulnak. 

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a kifizetéskori és záráskori kockázatokat azzal a céllal, 
hogy a záráskori kockázatot a 2 %-os lényegességi küszöb alatt tartsa. 

A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy az uniós költségvetés kezelőjeként más megközelítést 
alkalmaz, mint a Számvevőszék külső ellenőri szerepkörében. Ez különbségeket eredményezhet a 
hibaszintek két intézmény általi becslésében. 

Emellett a Bizottság nem minden esetben osztja a Számvevőszék egyes hibákra vonatkozó 
értékelését. 

Az elvégzett munka alapján a Bizottság úgy véli, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentésben 
szereplő, a többéves pénzügyi keret „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” című 1. 
fejezetére vonatkozó kifizetéskori kockázat reprezentatív a hibaszint tekintetében (lásd a 4. fejezet 
4.6. és 4.29. bekezdését). 

A „Kohézió, reziliencia és értékek” területet illetően a Bizottság megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret 2. fejezetével kapcsolatos becsült hibaarány maximális értéke (2,3 %) – amelyet a 
Bizottság az éves irányítási és teljesítményjelentésben figyelembe vesz a teljes kifizetéskori 
kockázat kiszámításánál – a harmadik egymást követő évben a Számvevőszék által becsült 
hibatartományba esik. 

A „Természeti erőforrások és környezet” című 3. fejezet esetében a Bizottság üdvözli a 
Számvevőszék 1,8 %-os hibaarányra vonatkozó becslését, amely a lényegességi küszöb alatt van, 
és összhangban van a kifizetéskori kockázatra vonatkozó saját értékelésével. 

1.39. A Bizottság továbbra is intézkedéseket tesz az utólagos ellenőrzések hatékonyságának

javítása érdekében. 

Például a Kutatás és innováció területén a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata foglalkozik a 
Számvevőszék által a korábbi jelentésekben kiemelt szempontokkal. Az e problémák megoldását 
célzó intézkedések többségét végrehajtják, és a Bizottság folytatni fogja az ezekkel kapcsolatos 
munkát. 

A Bizottság úgy véli, hogy a „Kohéziós politika” terén összességében támaszkodni lehet az 
ellenőrző hatóságok és ellenőrző szerveik munkájára, az éves tevékenységi jelentésekben szereplő 
néhány eset kivételével. Egyes esetekben a feltárt további hibák eseti jellegűek és nem utalnak 
rendszerszintű hiányosságra az ellenőrző hatóság szintjén.  

A Bizottság 2021-ben is széles körben együttműködött a tagállami ellenőrző hatóságokkal a 
következetes és szilárd bizonyossági és ellenőrzési keret – többek között a világjárvány során 
végzett ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati korlátozások feltételei mellett történő – biztosítása, 
szükség esetén a bizonyossággal kapcsolatos munka minőségének javítása, valamint a szükséges 
hibaészlelési és -korrigálási képesség megerősítése érdekében.  

A Bizottság kockázatértékelése 

1.40–1.41. Ahogy azt az 1.36. bekezdésre adott válaszában már kifejtette, a Bizottság bízik az
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éves irányítási és teljesítményjelentésben szereplő, kifizetéskori és záráskori kockázatokra 
vonatkozó információkban. 

A Kutatás és innováció területén a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata intézkedéseket hajtott 
végre az utólagos ellenőrzésekre, valamint a Horizont 2020 hibaarányának kiszámításához 
használt módszertanra vonatkozó számvevőszéki ajánlások megfelelő kezelése érdekében. Ennek 
alapján a Bizottság bízik a többéves pénzügyi keret e fejezete tekintetében kiszámított 
hibaaránnyal kapcsolatos eredményben. 

A kiadásoknak a „Kohézió, reziliencia és értékek” fejezetbe tartozó kockázati profilok és 
kontrollrendszerek szerinti részletesebb felosztása miatt a hibák feltárásakor és a Számvevőszék 
munkáját is figyelembe véve a Bizottság azonosítani tudja az ellenőrzési sokaság azon konkrét 
részét, amelyet a hibák a legnagyobb valószínűséggel érintenek. Így differenciált képet tud adni a 
teljesített kifizetések hibaszintjéről és egyértelműen azonosítani tudja azokat a területeket, ahol 
javulásra van szükség.  

A Bizottság meg van győződve arról, hogy a különböző egyedi programokat és bizonyossági 
csomagokat lefedő dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzési munka kombinációján alapuló, a 
hozzájuk kapcsolódó kockázatoktól függő részletes értékelése révén észszerű és helyes becslést 
tud adni az egyes programok hibaarányáról és az összes program összesített hibaarányáról.  

A feltáratlanul maradó hibák kockázatának kezelése érdekében a főigazgatóságok a kiadások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó fő teljesítménymutatójuk maximális értékét is 
kiszámítják, amelyet a kohéziós politika és az éves irányítási és teljesítményjelentés 2. fejezete 
tekintetében a kifizetéskori kockázat becsléséhez használnak. 

A „Szomszédság és a világ” szakpolitikai területet illetően a Bizottság úgy véli, hogy a 
fennmaradó hibaarányra irányuló vizsgálat megfelel a célnak, és arra nem vonatkoznak olyan 
korlátozások, amelyek hozzájárulhatnak a hibák alulbecsléséhez. 

A pénzügyi korrekciókra és visszafizettetésekre vonatkozó bizottsági beszámolás 

1.43. A 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés kapcsán a Bizottság jelentős

erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy teljes és átlátható képet adjon a pénzügyi év folyamán 
mind a Bizottság, mind a tagállamok által végrehajtott összes megelőző és korrekciós 
intézkedésről. A Bizottság örvendetesnek tartja, hogy a Számvevőszék elismerte, hogy a 
felülvizsgálat a pénzügyi korrekciókról és visszafizettetésekről szóló beszámolás egyszerűsítéséhez, 
valamint a szabálytalan kiadások korrigált és uniós költségvetésbe visszakerült összegének 
tisztázásához vezetett. 

1.44. A Bizottság egyetért azzal, hogy a nettó korrekciók és visszafizettetések többsége a 2014

és 2020 közötti időszakra vonatkozik. A természeti erőforrásokat érintő 631 millió EUR összegű 
nettó korrekcióból és visszafizettetésből legalább mintegy 439 millió EUR (69 %) kapcsolódik a 
2014–2020-as időszakhoz. Ez az összeg a tagállamokra kivetett nettó korrekciók teljes összegének 
(765 millió EUR) 57 %-a.  

A kohéziót illetően a Bizottság korrekcióit a 2014–2020-as többéves pénzügyi kerettől kezdődően 
tagállami szinten hajtják végre, biztosítva az időben történő és hatékony végrehajtást. A 
bizonyossági modell a programonkénti 2 %-os hibaszint biztosítására összpontosít. Eddig nem 
hajtottak végre nettó pénzügyi korrekciókat a teljesítendő – a társjogalkotó által meghatározott – 
nagyon szigorú kritériumok miatt. A 2014–2020-as időszakban bevezetett ezen új rendelkezés 
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azonban továbbra is arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az elszámolások benyújtása előtt először 
hajtsanak végre pénzügyi korrekciókat.   

1.45. A tagállami megelőző intézkedések nem tulajdoníthatók közvetlenül a Bizottságnak.

Mindazonáltal az 1.44. bekezdésre adott válaszában kifejtett okok miatt a Bizottság úgy véli, hogy 
a korrekciós képességnek azokra a korrekciókra is ki kell terjednie, amelyeket a tagállamok a 
Bizottság kérésére hajtottak végre. 

A Bizottság átláthatóan kifejtette, hogy hogyan kapta meg a 3,3 %-os arányt, illetve milyen 
különböző elemekből tevődik össze az éves irányítási és teljesítményjelentésben szereplő 
5 620 millió EUR. (Lásd: 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés, III. kötet, 5. melléklet, 
31. o. és II. kötet, 2. melléklet, 44. o.).

A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok által hozott intézkedéseket is figyelembe kell venni 
annak biztosítása érdekében, hogy a meglévő pénzügyi és jogi keretnek megfelelően átfogó 
áttekintést nyújtsanak az összes alkalmazandó ellenőrzési szintről. Ezekről ugyan már korábban is 
beszámoltak, de külön-külön mutatták be őket. A kohézió esetében a benyújtott korrekciók az 
ellenőrző hatóságokhoz kapcsolódtak.  

A jogállamisági eljárás 2021-es kiadások szabályszerűségére gyakorolt hatása 

1.46. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az általános feltételrendszerről szóló rendelet 6. cikkének

(1) bekezdése értelmében Magyarország számára értesítést szükséges küldenie annak érdekében,
hogy megvédje az Unió pénzügyi érdekeit a jelenlegi vagy jövőbeli kockázatoktól, és foglalkozzon
az említett tagállamban feltárt, kiterjedt és összefüggő szabálytalanságokkal és hiányosságokkal.

A Bizottság 2021 előtt csak az ágazati jogszabályokban előírt intézkedéseket alkalmazhatta e 
szabálytalanságok és hiányosságok kezelésére. A Bizottság széles körben alkalmazta ezeket az 
intézkedéseket, amit a Magyarországra idővel kivetett pénzügyi korrekciók nagyságrendje, valamint 
a régóta fennálló ajánlások és kérések is igazolnak. Ezek az intézkedések azonban általában a 
Bizottságnak már bejelentett kiadásokra vonatkoztak, és éveken keresztül nem tették lehetővé, 
hogy teljesen megakadályozzák az ilyen vagy hasonló szabálytalanságok és hiányosságok további 
előfordulását, valamint hogy strukturált módon megváltoztassák a rendszert.  

Az általános feltételrendszerről szóló rendelet 2021-es hatálybalépése az ágazati jogszabályokat 
egy átfogóbb eszközzel egészítette ki, lehetővé téve, hogy idővel strukturált módon kezeljék az 
ilyen hiányosságokat. Az általános feltételrendszerről szóló rendelet szerinti értesítés azonban csak 
az első lépést jelenti az eljárásban, és a tagállam információkat nyújthat be, amelyekkel 
eloszlathatja az aggályokat, és/vagy az ilyen aggályok kezelésére irányuló korrekciós 
intézkedéseket terjeszthet elő. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések 
elfogadására és ezen intézkedések megszüntetésére irányuló eljárásnak tiszteletben kell tartania 
az objektivitás, a megkülönböztetésmentesség és a tagállamokkal való egyenlő bánásmód elvét, és 
azt részrehajlásmentes és tényeken alapuló megközelítés alapján kell lefolytatni. A Bizottság csak 
javasolhat intézkedéseket a Tanácsnak, és ez utóbbi felelős azok elfogadásáért.  

A fenti okok miatt a Bizottság nem veheti biztosra, hogy a Tanács végül milyen intézkedéseket 
fogad el. Ezért a Bizottságnak az éves irányítási és teljesítményjelentésben csak a vállalati szinten 
hozott intézkedésekről kell beszámolnia. 

A CSALÁSGYANÚS ESETEK JELENTÉSE AZ OLAF-NAK ÉS AZ 
EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGNEK  
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1.53. Ami a KAP-ot illeti, a Bizottság a Számvevőszék 2019. évi éves jelentésében szereplő,

csalással kapcsolatos ajánlás keretében már elvégzett munkára építve megteszi a szükséges 
lépéseket a Számvevőszék „A Bizottság válaszintézkedései a közös agrárpolitikával kapcsolatos 
csalásokra: ideje behatóbban foglalkozni a gondokkal” című 14/2022. sz. különjelentésében 
megfogalmazott ajánlások végrehajtása érdekében.  

Az ellenőrző hatóságok kohéziós politika terén végzett munkáját illetően a Bizottság üdvözli, hogy 
az 5.49. bekezdésben ismertetettek szerint javulást értek el az olyan ellenőrző listák használata 
terén, amelyek kifejezetten a csalás kockázatával foglalkoznak. A Bizottság hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a csalással szembeni zéró tolerancia bizottsági elvével összhangban a 
programhatóságokkal együtt folyamatosan végrehajtsák az OLAF közreműködésével kidolgozott 
közös csalás elleni stratégiát. Ez különösen magában foglalja az Arachne adatbányászati és 
kockázatértékelési eszköz előmozdítását és folyamatos fejlesztését, amelyet jelenleg önkéntes 
alapon bocsátanak a tagállamok rendelkezésére, és amelynek kötelező használatával a 
közelmúltban a költségvetési rendelet javasolt felülvizsgálatában is foglalkoztak. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

1.53–1.58. A Bizottság kiemeli, hogy nagy hangsúlyt helyez az uniós költségvetés

hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítására. A Bizottság, mint az uniós 

költségvetést kezelő szerv, szilárd, többéves kontrollstratégiákat vezetett be, amelyek célja az 
azonosított hiányosságok megelőzése, feltárása és korrigálása. Folyamatosan kiigazítja, fejleszti és 
javítja e stratégiákat, és lépéseket tesz annak érdekében is, hogy a programokon belül további 
egyszerűsítésekre törekedjen. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy az uniós költségvetés 
kezelőjeként más megközelítést alkalmaz, mint a Számvevőszék külső ellenőri szerepkörében. Ez 
különbségeket eredményezhet a hibaszintek két intézmény általi becslésében. 

A Bizottság örvendetesnek tartja, hogy az uniós beszámolót immár a 15. egymást követő éve 
lényeges hibáktól mentesnek tekintik. Az uniós költségvetés bevételi oldalát illetően a Bizottság 
a Számvevőszékkel összhangban úgy gondolja, hogy ez a terület mentes a lényeges hibáktól. 

A kiadásokat illetően a Bizottság üdvözli a Számvevőszék becslését, amely szerint a „Természeti 
erőforrások és környezetvédelem” szakpolitikai területre vonatkozó hibaarány 1,8 %, amely a 
lényegességi küszöb alatt van, és összhangban van a Bizottság kifizetéskori kockázatra vonatkozó 
saját értékelésével. A Bizottság egyetért továbbá a Számvevőszék azon általános következtetésével 
is, hogy az igazgatási kiadások hibaszintje nem volt jelentős mértékű. 

A Bizottság bízik az éves irányítási és teljesítményjelentésben szereplő, hibaszintekre és 
kifizetéskori kockázatokra vonatkozó információkban. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a 
tagállamok és a szolgálatai által tett valamennyi erőfeszítést legjobban képviselő hibaarány a 
záráskori kockázat (lásd még az 1.34. bekezdésre adott választ), amely az összes utólagos 
ellenőrzés és korrekció elvégzését követően fennmaradó hibaarányt méri. 2021-ben az általános 
záráskori kockázat becsült értéke 0,8 %, amely jóval a 2 %-os lényegességi küszöb alatt 
maradt, és összhangban van az előző évek szintjével (2019-ben 0,7 %, 2020-ban pedig 0,9 % 
volt). 

Emellett a saját, programonkénti részletes irányítási elemzésének köszönhetően (lásd még az 1.18. 
bekezdés b) pontjára adott választ) a Bizottság árnyalt képet tud kapni a szakpolitikai 

területeken és a kiadási programokon belüli kockázati szintről. Ez azt mutatja, hogy a 
kifizetéskori kockázatok nem egységesen alacsonyak, közepesek vagy magasak egy adott 
szakpolitikai területen (lásd: 2021. évi éves irányítási és teljesítményjelentés, II. kötet, 50. o.).  
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 e megközelítés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározza a
kockázatokat és azok kiváltó okait, valamint célzott korrekciós intézkedéseket hozzon: az
alacsonyabb kockázatú kiadások, amelyek esetében a kifizetéskori kockázat nem éri el
az 1,9 %-ot, az összes kiadás 55 %-át teszik ki,

 a közepes kockázatú kiadások, amelyek esetében a kifizetéskori kockázat 1,9–2,5 %
között van, az összes kiadás 22 %-át teszik ki, valamint

 a magasabb kockázatú kiadások, amelyek esetében a kifizetéskori kockázat meghaladja
a 2,5 %-ot vagy súlyos hiányosságokat tártak fel, az összes kiadás 23 %-át teszik ki.

Ez hozzájárul a Bizottság azon következtetéséhez, hogy a kifizetéskori kockázat a vonatkozó 

kiadások több mint fele esetében a lényegességi küszöb alatt van.  

Végezetül a Bizottság javított a pénzügyi korrekciókról és visszafizettetésekről szóló beszámoláson, 
amit a Számvevőszék is elismert. 

311



A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

„2. FEJEZET – KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy minden szükséges intézkedést megtettek az uniós költségvetés 

teljes körű és hatékony, a meglévő pénzügyi és jogi kerettel összhangban történő 
végrehajtásának biztosítása érdekében. 

A 2021. évi uniós költségvetés volt az első az új hétéves többéves pénzügyi keretben (2021–2027). 
A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet kései elfogadása (2020. december 17.) következtében 
csak az év folyamán fogadták el a programok új generációjának jogi aktusait. Ez érintette a 
2021. évi költségvetés végrehajtását, késleltetve számos program és végrehajtási lépés 
(felhívások, kiválasztások, szerződéskötések) tevékenységeinek megkezdését, és következésképpen 
a kifizetéseket is. Ezenkívül a Covid19-világjárvány által okozott, továbbra is fennálló különleges 
körülmények jelentős hatást gyakoroltak a 2021 előtti programok és eszközök lezárására is az 
uniós költségvetés egészében. A kötelezettségvállalási előirányzatok jelentős részét átvitték vagy 
átprogramozták, hogy azokat a 2022–2025-ös időszakban lehessen végrehajtani. 

A jelenlegi többéves pénzügyi keretből és elődjeiből származó fennálló kötelezettségvállalások 
(„reste à liquider” – RAL) szintje az előző évhez képest 2021 végén csökkent. Ez nagyrészt a 
2021. évi allokációk átprogramozásának, valamint a kohéziós politika folyamatban lévő 
programjaira vonatkozó kifizetések felgyorsításának tudható be. 2020-hoz képest a fennálló 
kötelezettségvállalások értékének nominális növekedése 2021 végén a Next Generation EU (NGEU) 
eszköz végrehajtásához kapcsolódik. 

Ami az uniós költségvetést érintő megnövekedett kockázatokat és kihívásokat illeti, a SURE 
eszközhöz kapcsolódó függő kötelezettségek növekedéséből eredő kockázat elhanyagolható. A 
tagállamok által a SURE eszköz alátámasztására biztosított 25 milliárd EUR összegű garancia 
jelenti az első védelmi szintet, amely 2,5 évnyi uniós kitettséget fed le. Emellett a SURE eszköz más 
biztosítékokkal is rendelkezik. Hitelportfólióját különösen úgy alakították ki, hogy korlátozza a 
koncentrációs kockázatot, az éves kitettséget és az egyes tagállamoknak való túlzott kitettséget. 
Emellett szükség esetén a Bizottság a kapcsolódó hitelfelvételeket megújíthatja. 

Ami az Ukrajna elleni orosz invázió miatt az uniós költségvetést fenyegető 

megnövekedett kockázatokat illeti, a Bizottság 2022. május 18-án a háború miatt felmerült 
témákkal kapcsolatos csomagot terjesztett elő, amely kiterjed az energiaellátás biztonságától 
kezdve az uniós védelembe való beruházás hiányára és az Ukrajna számára nyújtott támogatásra. 
Mindezek a témák hatással lehetnek a jövőbeli uniós költségvetésekre; ezek ugyanakkor nem 
kapcsolódnak a 2021. évi pénzügyi év végrehajtásához. 

312



KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS 2021-BEN 

A költségvetés végrehajtása 

A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtására vonatkozó rendeletek késedelmes elfogadásának 
hatása 

2.5 A kötelezettségvállalási előirányzatok 2021-es alacsony végrehajtási aránya nem jelenti azt,

hogy a végre nem hajtott előirányzatok elévültek. Ez azt jelenti, hogy ezeket a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelettel és a vonatkozó alap-jogiaktusokkal összhangban a következő években 
hajtják végre. Ami a megosztott irányítású alapokat illeti, a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet már előirányozta a 2021-es kötelezettségvállalási rész későbbi évekre való átvitelének 
szükségességét és lehetőségét. 

Valójában a Bizottság biztosítani tudta, hogy a 2021-es költségvetési előirányzatokat mostanra 

vagy a későbbiekben teljes mértékben végrehajtsák a megosztott irányítású programoknak a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 7. cikke1 szerinti átprogramozása, a költségvetési 
rendelettel és más vonatkozó alap-jogiaktusokkal összhangban történő átvitelek, valamint a 
rendelkezésre álló költségvetés fennmaradó részének teljes körű végrehajtása révén. 

2.8 Az ágazati jogszabályok késedelmes elfogadásának következményeként 2021-ben nem

hagytak jóvá programokat, ezért a CPR-programok kötelezettségvállalásainak 2021. évi részét 
2022–2025-re programozták át. 

Hangsúlyozni kell, hogy a késedelmes programozás fő okai közé nem csupán a késedelmes 
jogalkotás tartozik, hanem a tagállamok egymásnak ellentmondó prioritásai is, amelyeknek először 
a Covid19-világjárvány okozta válságot és annak utóhatásait kellett kezelniük, és ezért a 2014–
2020-as programoknak a CRII(+) és a REACT-EU keretében biztosított lehetőségeken alapuló 
újraprogramozására, valamint a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek előkészítésére 
összpontosítottak. 

A 2014–2020-as esb-alapok abszorpciója 

2.14–2.16. és a 2.2. ábra A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy az Európai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) esetében a programozási időszak kezdetén a 2014–
2020-as időszakra elkülönített források tényleges abszorpciója 79 %, ami nagyon jól teljesítő 
szintet jelent. A Számvevőszék által a 2.2. ábrán bemutatott helyzet a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 2021-re és 2022-re elkülönített további forrásokat is 
magában foglalja.  Ha ez nem így kerülne bemutatásra, az egyes tagállamok valós helyzete is 
eltérne a 2.3. ábrán bemutatott helyzettől. 

Így a bemutatott összesített helyzet magában foglalja azokat a 2014–2020-as esb-programokat, 
amelyek végrehajtásából még két év van hátra (2023. december 31.), kivéve az EMVA-t, amelynek 
keretében a meglévő programok 2025 végéig folytatódnak. A Bizottság ezért rámutat arra, hogy a 
bemutatott végrehajtási késedelmek nem kapcsolódnak az EMVA-hoz. 

1 COM(2022) 81. 
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Költségvetési átcsoportosítások 

2.19 Az átcsoportosítások értékének megfigyelt növekedése főként a 2021. évi egyedi helyzetnek

volt köszönhető (az új programok késedelmes indítása, a Covid19 projektek végrehajtására 
gyakorolt tartós következményei), és főként a teljes körű végrehajtás biztosításához szükséges 
szükségletek finomításához kapcsolódott. A kötelezettségvállalások átcsoportosításaira 
(kiigazításaira) főként a költségvetés maximális végrehajtásának megkönnyítése és az előre nem 
látható körülményekre való válaszadás, a vonatkozó alap-jogiaktusok végleges elfogadásának 
tükrözése (a költségvetésben szereplő összegeknek a véglegesen elfogadott összegekkel való 
összehangolása), valamint az ilyen alap-jogiaktusok késedelmes elfogadásának kezelése 
érdekében került sor. 

Fennálló kötelezettségvállalások az uniós költségvetésből és az NGEU-ból 

2.26 A Bizottság rámutat arra, hogy a fennálló kötelezettségvállalások 2020 és 2021 közötti

csökkenésének másik fontos mozgatórugója a 2014–2020-as programok kohéziós politika 
keretében történő kifizetéseinek felgyorsítása volt. A 2021–2027-es kohéziós politikai alapok 
késedelmes elindítása azzal járt, hogy a 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan újonnan létrehozott 
fennálló kötelezettségvállalások mértéke korlátozottabb volt. 

2.31 A Bizottság a „Reste à Liquider”-t (RAL) is az uniós gazdaság méretéhez képest méri. 2021

végétől 2027 végéig a fennálló kötelezettségvállalások (a Next Generation EU kivételével) és az EU 
GNI közötti arány az előrejelzések szerint 1,7 %-ról 1,6 %-ra csökken. Ezenkívül a fennálló 
kötelezettségvállalások elsősorban az EU által a kedvezményezettek részére teljesített kifizetések 
esedékességéhez kapcsolódnak, és ez részben természetes következménye a különböző 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokkal rendelkező uniós költségvetési rendszernek. 

2.32 A Bizottság nyomon követi a költségvetés végrehajtását és a fennálló

kötelezettségvállalások (RAL) általános szintjének alakulását, valamint a kapcsolódó mögöttes 
tényezőket. Rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előre jelzett 
igényekről és az esetleges jövőbeli kockázatokról. Ezt az információt mindenekelőtt a 2021–2027-
es uniós költségvetés jövőbeli pénzbe- és kiáramlásainak hosszú távú előrejelzéséről szóló éves 
jelentés tartalmazza, amely a költségvetési rendelet 247. cikke szerinti integrált pénzügyi 
elszámoltathatósági jelentés (IFAR) részét képezi. 

A Bizottság előrejelzését a rendelkezésre álló adatok széles köre alapján készíti el (ezek az adatok 
az előző évek költségvetéseinek végrehajtására, az aktuális költségvetés végrehajtására és 
legújabb fejleményeire, valamint a következő évre vonatkozó költségvetési tervezetben bemutatott 
jövőbeli igényekre vonatkoznak). Emellett a Bizottság figyelembe veszi a kohéziós politikai alapok 
végrehajtására vonatkozó tagállami előrejelzéseket, amelyek az MFF-hez kapcsolódó átfogó 
kifizetési becslések mögött meghúzódó fő hajtóerőt jelentik. A kifizetési igények kielégítése 
érdekében a Bizottság az éves költségvetési eljárások keretében továbbra is megfelelő szintű 
kifizetési előirányzatokat fog javasolni. A Bizottság azonban emlékeztet arra, hogy a költségvetési 
előirányzatok elfogadása végső soron a költségvetési hatóság hatáskörébe tartozik. 

A Covid19-cel kapcsolatos jelentéstétel 

2.39 Amint az a Számvevőszék 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére adott

válaszokban is szerepel, a Bizottság a Covid19-világjárványból való felépülésre összpontosít, és 
eleget tesz jelentéstételi kötelezettségeinek, különösen az NGEU tekintetében. A Bizottságnak a 
különböző eszközökről már meglévő jelentéseken kívül nem áll szándékában további jelentést 
készíteni az azonnali reagálásról. 
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KOCKÁZATOK ÉS KIHÍVÁSOK 

Különböző költségvetési eszközök párhuzamos végrehajtása 

2.40 A Bizottság együttműködik a tagállamokkal a végrehajtási kockázatok azonosítása és

minimalizálása érdekében – az irányító hatóságokkal és a monitoringbizottságokkal folytatott napi 
munka, az éves teljesítmény-felülvizsgálati ülések, ad hoc kommunikáció, a lehetséges cselekvési 
tervek stb. révén. 

A Bizottság arra is rámutat, hogy a 2.40. bekezdésben említett végrehajtási kérdések nem érintik a 
két mezőgazdasági alapot (EMVA és EMGA), amelyek tekintetében 2021-re és 2022-re átmeneti 
időszakot fogadtak el. 

2.41 Amint azt a Számvevőszék 2020. évi éves jelentésének 2.3. ajánlására adott válaszában

kifejtette, a Bizottság ismételten leszögezi, hogy a megosztott irányítás keretében már most is 
jelentős tanácsadói támogatást nyújt a tagállamoknak, és ezt a jövőben is folytatja. Ami a 
Covid19-világjárvány okozta válsággal és a tagállamoknak juttatott kiegészítő forrásokkal 
összefüggésben esetlegesen felmerülő további kockázatokat illeti, a Bizottság hangsúlyozza, hogy 
további célzott támogatást nyújtott a programirányító hatóságoknak a helyzet kezeléséhez, és az 
ellenőrző hatóságokkal együttműködve dolgozott a szilárd és összehangolt ellenőrzési 
megközelítés biztosítása érdekében. A Bizottság egyértelműen jelezte a programhatóságoknak, 
hogy a helyzet ellenére a szabályoknak való megfelelés továbbra is előfeltétel. 
A Bizottság továbbra is gondosan értékeli a helyzetet és az elhúzódó válságnak a 
bizonyosságszerzési folyamatra gyakorolt lehetséges hatását, és folyamatosan támogatást nyújt 
valamennyi programhatóságnak igazgatási kapacitásaik bővítéséhez. 

Ami az EMVA-t illeti, a Bizottság elfogadta az (EU) 2020/532 végrehajtási rendeletet, amely reális 
és elérhető ellenőrzési követelményeket ír elő a tagállamok számára a közös agrárpolitika 
területén. A módosított szabályok időben és alkalmazási körükben korlátozottak voltak, és 
alternatív módszereket javasoltak a Covid19-cel kapcsolatos korlátozások hatálya alá tartozó 
tagállami ellenőrzések elvégzésére, és mint ilyenek, a tanúsító szervek munkájával együtt továbbra 
is jó alapot szolgáltattak a bizonyosságszerzéshez. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

2.55 A kötelezettségvállalások végrehajtását illetően a késedelmes programozás fő oka nem

csupán önmagában a jogszabályok késedelmes elfogadása volt, hanem ide tartozott a Covid19-
világjárvány és az egymásnak ellentmondó prioritások is, mivel a tagállamoknak először a válságot 
és annak utóhatásait kellett kezelniük. Ezért a tagállamok a 2014–2020-as programoknak a CRII(+) 
és a REACT-EU keretében biztosított lehetőségeken alapuló újraprogramozására, valamint a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek előkészítésére összpontosítottak. 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a mezőgazdasági alapokat nem érinti az új programok 
késedelmes elindítása, figyelembe véve a 2021–2022-re elfogadott átmeneti időszakot. 

2.56 A kifizetések 2020-ban és 2021-ben felgyorsultak, nagyrészt a koronavírusra való reagálást

célzó beruházási kezdeményezés (CRII) és a koronavírusra való reagálást célzó, 2020–2021-es 
kiterjesztett beruházási kezdeményezés (CRII+) keretében tett jelentős átprogramozási 
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erőfeszítések miatt. A CRII+ által biztosított 100 %-os ideiglenes uniós társfinanszírozás 
lehetőségét 17 tagállam (és az európai területi együttműködés) 179 program esetében használta 
fel, ami az ERFA, a KA, az ESZA és az IFK kifizetéseinek 12,9 milliárd EUR összegű növekedéséhez 
vezetett). 

A program végrehajtása folyamatban van. A Bizottság a tagállamokkal szoros párbeszédet 
folytatva szorosan figyelemmel kíséri a késedelemmel fenyegetett programokat. 

A Bizottság jelentős technikai támogatást és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt a tagállamoknak, pl. 
az egyszerűsített költségelszámolási opciókkal foglalkozó szakemberek transznacionális hálózatai, 
a gyakorló szakemberek REGIO-közösségei és szakértői cseréi, a JASPERS program, az Európai 
Szélessávszakértői Szolgálatok Hálózata és Támogató Eszköze, a FI-compass platform stb. 

Ezen túlmenően az Európában lévő menekültekre irányuló kohéziós fellépésre (CARE) vonatkozó 
jogalkotási javaslat további rendkívüli intézkedéseket javasolt, például az ERFA és az ESZA közötti 
különleges keresztfinanszírozás lehetőségét, a 2021–2022-es pénzügyi évre vonatkozó 
választható, ideiglenes, 100 %-os uniós társfinanszírozási arányt, a REACT-EU 2021. évi részéhez 
kapcsolódó megnövelt előfinanszírozást, valamint előre megállapított egyszerűsített 
költségelszámolási opciókat. 

A Bizottság 2022 márciusában külön honlapot hozott létre az ukrán menekültválság kezelésére, 
ahol a programhatóságok hozzáférnek az összes rendelkezésre álló uniós forrás felhasználására 
vonatkozó magyarázatokhoz. 

Végezetül a Bizottság rámutat arra, hogy a bemutatott helyzet magában foglalja a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretből az EMVA számára elkülönített kiegészítő 
juttatásokat is. Ha ez nem így kerülne bemutatásra, az egyes tagállamok valós helyzete eltérő lett 
volna. 

2.62 A jelentéstétel tekintetében a Bizottság a Covid19-világjárványból való felépülésre

összpontosít, és eleget tesz jelentéstételi kötelezettségeinek, különösen az NGEU tekintetében. A 
Bizottságnak a különböző eszközökről már meglévő jelentéseken kívül nem áll szándékában 
további jelentést készíteni az azonnali reagálásról. 

Ajánlások 

2.1. ajánlás – Fennálló kötelezettségvállalások 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság már most nyomon követi a költségvetés végrehajtását és a fennálló 
kötelezettségvállalások (RAL) általános szintjének alakulását, valamint a mögöttes tényezőket. 
Rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet az előre jelzett igényekről és az 
esetleges jövőbeli kockázatokról. Ezt az információt mindenekelőtt a 2021–2027-es uniós 
költségvetés jövőbeli pénzbe- és kiáramlásainak hosszú távú előrejelzéséről szóló éves jelentés 
tartalmazza, amely a költségvetési rendelet 247. cikke szerinti integrált pénzügyi 
elszámoltathatósági jelentés (IFAR) részét képezi. 

A Bizottság továbbra is javaslatokat tesz a kifizetési előirányzatok megfelelő szintjére az éves 
költségvetési eljárások keretében annak érdekében, hogy a kifizetési igényeket teljesíteni lehessen, 
figyelembe véve az egyedi programokra és alapokra vonatkozó, a társjogalkotók által elfogadott 
végrehajtási szabályokat is. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a költségvetés elfogadása végső 
soron a költségvetési hatóság hatáskörébe tartozik. 
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2.2. ajánlás – Az uniós költségvetés kitettségének fenntarthatósága 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság folyamatosan nyomon követi a függő kötelezettségekkel kapcsolatos kockázatokat, és 
szükség esetén rendszeres időközönként (általában kéthavonta) megvitatja azokat a függő 
kötelezettségekkel foglalkozó irányítóbizottságban. A függő kötelezettségekkel kapcsolatos 
kockázatokat a pénzügyi beszámolóban előírtaknak megfelelően évente jelentik a 41. cikk (5) 
bekezdése szerinti jelentésben. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

3. FEJEZET – „BEVÉTELEK”

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Bizottság üdvözli, hogy a Számvevőszék szerint a bevételekről szóló fejezet lényeges hibáktól 
mentes volt és a vizsgálat alá vont bevételhez kapcsolódó rendszerek általánosságban 
eredményesek voltak. 

A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a Számvevőszék által azonosított problémákat. A 
tradicionális saját források (TOR) és a hozzáadottérték-adón (héa) alapuló saját források 
tekintetében a Bizottság továbbra is fokozza a tradicionális saját forrásokkal kapcsolatban régóta 
fennálló nyitott kérdések nyomon követését, és lehetőség szerint megszünteti a héa-val 
kapcsolatos fenntartásokat. A Bizottság nyomon követi majd a tradicionális saját források 
tekintetében az írországi, svédországi és olaszországi számvevőszéki ellenőrzések során feltárt 
könyvelési hiányosságokat. Az olaszországi tradicionális saját források könyvelésének 
ellentmondásai figyelembe vehetők a kötelezettségszegési eljárás során, amennyiben a kitűzött 
határidőn belül nem találnak megoldást. A B-számlán lévő vissza nem fizetett összegeket továbbra 
is szorosan nyomon követik valamennyi tagállamban, ideértve a szokásos ellenőrzési program 
mellett a tradicionális saját források könyvelésének célzott dokumentumalapú ellenőrzését is. 

A héa tekintetében a Bizottság 2023 közepén megkezdi operatív eljárásainak felülvizsgálatát, 
felhasználva a közelmúltban egyszerűsített hozzáadottérték-adón alapuló saját forrás működése 
során szerzett szakértelmet. Időközben a Bizottság az ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben 
folytatja a fenntartások vizsgálatát, és a rendelkezésre álló eszközökkel adott esetben határidőket 
szab a nemzeti hatóságoknak. 

A GNI-alapú saját források (GNI OR) tekintetében a Bizottság továbbra is együttműködik a 
tagállamokkal a GNI OR ellenőrzési folyamata időszerűségének további javítása érdekében, hogy 
2024 végéig lezáruljon a jelenlegi ellenőrzési ciklus. Az Eurostat létrehozott egy rendszert annak 
nyomon követésére, hogy a tagállamok megfelelnek-e a jogi követelményeknek, és átlátható 
módon tájékoztatja az érdekelt feleket a GNI-fenntartások helyzetéről. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

3.8 A Bizottság az Egyesült Királyság esetében 2017–2019-ben alkalmazandó aktualizált

korrekció költségvetésben való szerepeltetésének módszertanát alkalmazta, amely figyelembe 
veszi az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépésének (brexit) jogi és költségvetési 
következményeit. 2021-től a brit korrekció aktualizálásai már nem képezik a saját források 
rendszerének részét. Ezért az Egyesült Királyság esetében alkalmazandó korrekció 2021-ig létező 
finanszírozási módszertanát többé már nem alkalmazták. 

A brexitet követően az Egyesült Királyság esetében alkalmazandó korrekció aktualizálása az 
Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről szóló megállapodás szerinti pénzügyi 
elszámolás részét képezi. A brit hozzájárulások megfelelő összegei „egyéb bevételként”, nem pedig 
saját forrásként kerülnek az uniós költségvetésbe. Az Egyesült Királyság uniós költségvetéshez való 
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brexit utáni hozzájárulásainak ilyen módon történő kezelése valójában fenntartja az „egyéb 
bevételek” egységes kezelését és a saját források rendszerének integritását. 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZEREK EGYES ELEMEINEK 
VIZSGÁLATA 

A tradicionális saját források tagállami könyvelése és kezelése 

3.10–3.11. és 3.1. háttérmagyarázat 

Ami az Olaszországban feltárt hiányosságokat illeti, folyamatban van egy olyan informatikai 
projekt kidolgozása, amelynek célja, hogy 2022. június végéig megoldja a tradicionális saját 
források könyvelésében mutatkozó ellentmondásokat. 2022. április 29-i levelükben az olasz 
hatóságok arról tájékoztatták a Bizottság szolgálatait, hogy az új rendszer bevezetésének első 
szakasza folyamatban van. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az olasz cselekvési terv 
végrehajtásának előrehaladását. A kérdést az EUMSZ 258. cikkében meghatározott 
kötelezettségszegési eljárás keretében fogják megvizsgálni abban az esetben, ha a beszedett 
vámokról szóló nyilatkozat és a megállapított, de még be nem szedett vámokról szóló nyilatkozat 
(úgynevezett A&B-számlakimutatások) között a 2022. június végi határidő után továbbra is 
ellentmondások vannak. 

3.12 A Bizottság nyomon követi majd a Számvevőszék által Írországban, Svédországban és

Olaszországban a még be nem szedett vámok nemzeti vámhatóságok általi kezelésével 
kapcsolatban feltárt problémákat. Ezt a Számvevőszék előzetes megállapításainak szokásos 
nyomon követése keretében teszi, és e tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a 
feltárt hiányosságok kezelésére és megoldására. 

Általánosságban a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ilyen típusú számla (a fennálló 
vámtartozások behajtása vagy a B-számla) esetében annak jellegéből adódóan magas a 
hiányosságok és az összetettség kockázata. A Bizottság folytatja a B-számla vizsgálatát a 
tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos ellenőrzései során. Emellett a Bizottság a szokásos 
helyszíni ellenőrzésein felül 2022-ben kísérleti projektet indított a nyitott B-számlákkal kapcsolatos 
ügyek dokumentumalapú felülvizsgálatára vonatkozóan. A dokumentumalapú felülvizsgálat mind a 
27 tagállamra kiterjed. 

A tradicionális saját források kockázatkezelése és a vámbevétel-kiesés 

csökkentése 

3.13 A Covid19-világjárvány általánosságban arra kényszerítette a vámhatóságokat, hogy

változtassanak prioritásaikon és elhalasszanak egyes tevékenységeket annak érdekében, hogy a 
világjárványra való reagálásra tudjanak összpontosítani, és végre tudjanak hajtani a különösen az 
egyéni védőeszközök kereskedelmét megkönnyítő szükséges intézkedéseket. 

A „bölcsek” munkacsoportjának 2022. március 31-én előterjesztett, mérföldkőnek számító 
jelentésében foglalt ajánlások nyomán az Európai Bizottság jelenleg vámreform-csomagot készít 
elő, amely magában foglalja az Uniós Vámkódex év végéig történő felülvizsgálatára irányuló 
jogalkotási javaslatot is. Ezért a vámügyi cselekvési terv számos fellépése késedelmet szenvedett a 
csomag lehetséges új irányaira várva. Ugyanezen okból a 17. számú fellépés keretében végzett 
hatásvizsgálat várhatóan egy évvel korábban készül el (2023 helyett 2022 vége). 
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Ami a vámhatósági kockázatkezelési stratégia felülvizsgálatát illeti, a Bizottság egy új stratégia és 
az azt kísérő cselekvési terv előkészítésén dolgozik, meghatározva a lehetséges fellépéseket. 

Az új vámhatósági kockázatkezelési stratégiának azonban figyelembe kell vennie a 2022 végéig 
előterjesztendő új vámhatósági jogalkotási csomagban foglalt lehetséges új iránymutatásokat és 
intézkedéseket. 

3.14 Az uniós képviselők Észak-Írországban tartózkodó csoportja biztosítja az uniós szabályok

egyesült királyságbeli hatóságok általi helyes végrehajtásának, betartásának és érvényesítésének 
szoros felügyeletét és nyomon követését Észak-Írország tekintetében. Az Egyesült Királyság 
azonban nem biztosít a 6/2020 vegyes bizottsági határozat által előírt valós idejű hozzáférést a 
vonatkozó vámadatokat tartalmazó informatikai rendszerekhez. Az uniós képviselőket csak 
korlátozott mértékben tájékoztatják utólag, heti és havi rendszerességgel, ami korlátozza jogaikat. 

Héa-fenntartások és a tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos nyitott 

kérdések 

3.15 Amint azt a Számvevőszék helyesen kiemelte, a 2021. december 31-i állapot szerint a

tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos nyitott kérdések száma csökkent, míg a régóta fennálló 
kérdések száma stabil maradt. A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a 2019 és 2021 közötti 
hároméves időszakban nyilvánvalóan csökkent a 2014-nél régebben fennálló nyitott kérdések 
száma (34 %-ról 19 %-ra). A hosszú ideje lezáratlan kérdések lezárása terén elért bizottsági 
előrehaladást megerősíti, hogy e kérdések száma 47 %-kal csökkent (a 2019 végi 122 nyitott 
kérdésről 2021 végére 58 kérdésre). 

A héa tekintetében a Bizottság tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, hogy javulás 
történt a héa-fenntartások megszüntetése terén, és hangsúlyozni kívánja, hogy az összes 
fenntartás egyötödét egyetlen évben megszüntették, ami nagyon jó eredménynek tekinthető, mivel 
a fenntartások megszüntetése a tagállamok együttműködésétől is függ. 

3.16 A rendelet nem hatalmazza fel a Bizottság ellenőreit arra, hogy hivatalos határidőket

határozzanak meg az ellenőrzés során. A jogszabály csak két eszközt biztosít a Bizottság számára, 
amelyekre az 1553/89/EGK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdése utal. 
Ezek a határidőn túli késedelmes fizetés esetén kamatok felszámításával járó határidő 
megállapítása, illetve a kötelezettségszegési eljárás megindítása. Ezeket az eszközöket azonban 
csak akkor lehet alkalmazni, ha nem sikerül megállapodásra jutni a tagállammal. 

Időközben a Bizottság az ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben folytatja a fenntartások 
vizsgálatát, és a rendelkezésre álló eszközökkel adott esetben határidőket szab a nemzeti 
hatóságoknak. 

3.17 A Bizottság sikeresen folytatja a tradicionális saját forrásokra vonatkozó nyitott kérdések

nyomon követésének fokozását, elsőbbséget biztosítva a potenciális pénzügyi hatással bíró, régóta 
fennálló kérdéseknek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a nyitott kérdések gyorsabb lezárása a 
tagállamok együttműködésétől is függ. Az aktualizált belső eljárások mellett a Bizottság 2022-ben 
hivatalossá tette a tagállami válaszok nyomon követésére vonatkozó fellépések belső határidőit. 

Emellett a rendelkezésre bocsátásról szóló új rendeletben1 foglalt, a szigorú és jogszabályi 
határidőkön belül lefolytatandó felülvizsgálati eljárásról szóló jogi rendelkezések, valamint a 

1 A TANÁCS (EU, Euratom) 2022/615 RENDELETE (2022. április 5.) a 609/2014/EU, Euratom rendelet 
módosításáról. 
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Bizottság szolgálatai és a tagállamok között a tartós nézeteltérésekről tartott magas szintű éves 
találkozó végső soron lerövidíti a tagállamok és a Bizottság közötti írásbeli információcsere 
időtartamát, és hozzájárul a nagy pénzügyi hatással járó, hosszú ideje lezáratlan nyitott kérdések 
gyorsabb lezárásához és rangsorolásához. 

Lásd még a Bizottság 3.27. bekezdésre adott válaszát. 

A Bizottság GNI-vel kapcsolatos munkája 

3.18 Miután Bizottság (Eurostat) intézkedéseket hozott, hogy emlékeztesse a tagállamokat az

aktualizált GNI-jegyzékek, valamint folyamattáblák benyújtására vonatkozó kötelezettségükre, egy 
kivételével valamennyi tagállam 2022. április végéig benyújtotta ezeket a dokumentumokat. A 
Bizottságnál folyamatban van a vonatkozó általános GNI-fenntartások megszüntetése. Az Eurostat 
kapcsolatban marad Máltával a GNI-jegyzék és a folyamattáblák benyújtása tekintetében. 

3.19 A Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagállamok szorosan nyomon

kövessék a GNI-fenntartásokkal kapcsolatos munka időben történő benyújtását. Az Eurostat 
létrehozott egy rendszert annak nyomon követésére, hogy a tagállamok megfelelnek-e a jogi 
követelményeknek (ideértve adott esetben emlékeztetők küldését), és átlátható módon tájékoztatja 
az érdekelt feleket a fenntartások aktuális helyzetéről. 

A két transzverzális GNI-fenntartáshoz szükséges iránymutatások rendelkezésre állását 
befolyásolta a kérdések összetettsége és a különböző statisztikai területek közötti kiterjedt 
koordináció. 

ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK 

3.22 A vámérték-ellenőrzési stratégia konkrét esetében a legtöbb tagállam jelentős

fejlesztéseket hajtott végre rendszereiben és eljárásaiban a tradicionális saját forrásokra 
vonatkozó első célzott ellenőrzés óta. Ezt tükrözi a Bizottság és a tagállamok között a jelentések 
hivatalos nyomon követése keretében folytatott írásbeli információcsere is, valamint a tradicionális 
saját források teljes becsült veszteségének az alulértékelés miatti jelentős csökkenése. 

A nyitott kérdések főként a tradicionális saját források múltbeli veszteségeinek pénzügyi nyomon 
követésével, nem pedig a vámérték-megállapításra vonatkozó ellenőrzési stratégia tartós 
hiányosságaival kapcsolatosak. 

Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság által a tagállamokhoz intézett kérések nem mindig 
alkalmazhatók azonnal (informatikai korlátok, a jogszabályok és/vagy eljárások változása), ezért az 
ellenőrzési jelentések által kiváltott módosítások végrehajtásához észszerű időre van szükség. 

3.23 Ami az Egyesült Királyság általi alulértékeléssel kapcsolatos ítéletet illeti, az EUB

megerősítette, hogy a kötelezettségszegés teljes időtartama alatt szisztematikus hiányosságok 
tapasztalhatók az Egyesült Királyságban, és hogy az Egyesült Királyság felelős a tradicionális saját 
források felmerült veszteségeiért. Az EUB támogatta továbbá a statisztikai módszer következetes 
alkalmazását a kötelezettségszegés teljes időtartamára vonatkozóan (ahogyan azt a Bizottság 
tette), de kérte néhány további megfontolás figyelembevételét. 

Tekintettel a tradicionális saját források veszteségei számszerűsítésének példa nélküli jellegére, 
valamint arra, hogy a Bíróság ítélete nem jelezte egyértelműen a tradicionális saját források 
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veszteségeinek tényleges összegét, a Bizottság által végzett újraszámítást az Egyesült Királyság 
és/vagy a tagállamok szintén megtámadhatják, esetleg akár a Bíróság előtt is. Ezért a végső 
számszerűsítés valószínűleg jelentős időt vesz majd igénybe. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

3.24 A Bizottság a Számvevőszék megállapításaival kapcsolatos szokásos utánkövetésében

nyomon követi a Számvevőszék ellenőrzései által Írországban, Svédországban és Olaszországban 
azonosított kérdéseket, és e tagállamok kötelesek intézkedni a feltárt hiányosságok kezelése és 
megoldása érdekében. Különös figyelmet fordítanak az olasz cselekvési terv végrehajtására a 
tradicionális saját források számlái közötti ellentmondások megszüntetése érdekében. 

A Bizottság továbbra is fokozza a tradicionális saját forrásokra vonatkozó nyitott kérdések nyomon 
követését, elsőbbséget biztosítva a potenciális pénzügyi hatással bíró, régóta fennálló kérdéseknek. 

A héa tekintetében a Bizottság felül fogja vizsgálni az új, egyszerűsített és módosított 
1553/89/EGK tanácsi rendeleten alapuló operatív eljárásokat. A felülvizsgálat 2023 második 
felében kezdődne, amint az új, egyszerűsített hozzáadottérték-adón alapuló saját forrással 
kapcsolatos operatív tapasztalatok – az alkalmazandó új jogi kereten belül – összegyűlnek. 
Időközben a Bizottság az ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben folytatja a fenntartások 
vizsgálatát, és a rendelkezésre álló eszközökkel adott esetben határidőket szab a nemzeti 
hatóságoknak. 

3.25 Bár a vámügyi cselekvési terv általános célkitűzése nem a vámbevétel-kiesés csökkentése, a

cselekvési terv számos fellépése – főként a kockázatkezeléshez (1. fellépés: JAC – közös elemzési 
képességek, és 2. fellépés: új vámhatósági kockázatkezelési stratégia) és az e-kereskedelemhez (3. 
és 4. fellépés) kapcsolódóan – jelentős mértékben hozzá kíván járulni ehhez a célkitűzéshez. Lásd 
még a Bizottság 3.13. bekezdésre adott válaszát a 2. fellépés végrehajtásának előrehaladásáról. 

A 2018. és 2019. évi éves jelentésekben megfogalmazott ajánlások nyomon 

követése 

3.26 A Bizottság üdvözli a Számvevőszék értékelését a tradicionális saját források

számlakimutatásai ellenőrzésének pozitív alakulásáról és fokozásáról, valamint azt, hogy a 2018-
as éves jelentés 4.2. ajánlását teljes mértékben végrehajtottnak tekintik. 

Az ellenőrzési témák és országok valós adatok elemzésén alapuló, rendkívül kockázatvezérelt 
kiválasztása végrehajtja a Számvevőszék 2018-as éves jelentésének 4.1. ajánlását. 

A Számvevőszék ajánlásának teljes körű végrehajtása érdekében a Bizottság 2020-ban és 2021-
ben (27 tagállam és Egyesült Királyság) a tradicionális saját források számláinak és a kapcsolódó 
kimutatásoknak a megbízhatóságára összpontosította ellenőrzési tevékenységeit. Ezen túlmenően 
és a Bizottság saját kezdeményezésére 2022-ben a szokásos ellenőrzési program mellett 
valamennyi tagállamban sor kerül a tradicionális saját források könyvelésének célzott 
dokumentumalapú ellenőrzésére is. Végezetül, a tradicionális saját forrásokra vonatkozó 
valamennyi kimutatást havonta vagy negyedévente ellenőrzik az esetleges szokatlan minták 
azonosítása érdekében, és a tagállamokkal haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a szükséges 
magyarázatok megadása érdekében. 
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3.27 A 2019-es éves jelentés kockázatos üzemeltetők meghatározásával kapcsolatos 1. ajánlása

tekintetében a „közös elemzési képességek” a „Surveillance III” adatbázisban rendelkezésre álló 
információkkal dolgozott. Az algoritmusok meghatározása és az adatok rendelkezésre állásának 
felülvizsgálata mellett az informatikai infrastruktúrán végzett munkával párhuzamosan az adatok 
tisztítása is folyamatban van. 

A 2019-es éves jelentés 2. ajánlásával kapcsolatban lásd a Bizottság 3.17. bekezdésre adott 
válaszát. 

1. ajánlás – Az olasz tradicionális saját források kimutatásainak nagyobb

megbízhatóságának biztosítása érdekében hozott intézkedések

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, és amennyiben a kérdés az Olaszország és az Európai 
Számvevőszék által meghatározott határidőn belül nem oldódik meg, az olasz tradicionális saját 
források könyvelésének ellentmondásait kötelezettségszegési eljárás keretében fogja vizsgálni. 

2. ajánlás – A héa-fenntartások kezelésének javítása

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság azt tervezi, hogy kellő időben felülvizsgálja operatív eljárásait. Az 1553/89/EGK tanácsi 
rendelet radikális egyszerűsítése azonban csak a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően lépett 
hatályba. A módosított rendelet szerinti héakimutatásokat első alkalommal 2022. július 31-ig kell 
benyújtani. Az említett felülvizsgálatot a tervek szerint az új és egyszerűsített kimutatásokkal és az 
új jogi kerettel kapcsolatos operatív tapasztalatok összegyűjtését követően kezdik meg. 

Időközben a Bizottság az ellenőrzési tevékenységgel összefüggésben folytatja a fenntartások 
vizsgálatát, és a rendelkezésre álló eszközökkel adott esetben határidőket szab a nemzeti 
hatóságoknak. 

3. ajánlás – A pénzügyi kockázatok értékelésének javítása a vámügy területén

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. 

ÉVI JELENTÉSÉRE 

„4. FEJEZET – EGYSÉGES PIAC, INNOVÁCIÓ ÉS DIGITÁLIS 

GAZDASÁG” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Horizont Európa keretprogramban, amely a legnagyobb kutatási és innovációs program 
95,5 milliárd eurós költségvetéssel, a Bizottság hasznosítani fogja a Horizont 2020 (H2020) 
keretprogramban szerzett tapasztalatokat, és továbbra is alkalmazni fogja egyszerűsítési 
politikáját. A Horizont Európa az összes uniós finanszírozási program esetében egységes 
támogatásimegállapodás-mintát használ, széles körben alkalmazza az egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket (egységköltség, százalékos átalány és egyösszegű kifizetések) és 
egyszerűbb költség-visszatérítési rendszereket a megfelelő területeken, valamint bevezet egy 
egyszerűsített ellenőrzési rendszert. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

4.6. A Bizottság tudomásul veszi a Számvevőszék által kiszámított hibaszintet, és nyomon fogja

követni az azonosított problémákat. 

A Bizottság hivatkozik továbbá a többéves pénzügyi keret fejezetére vonatkozó, az éves irányítási 
és teljesítményjelentésben közzétett saját becslésére (lásd még a 4.29. bekezdésre adott választ). 

A kutatási és innovációs kiadások esetében a hibaarányt a többéves pénzügyi időszakban elvégzett 
ellenőrzések alapján számítják ki, azaz 418 statisztikailag reprezentatív ellenőrzött költségigénylés 
alapján, amelyek a H2020 keretprogram kezdete óta költségelszámolásokat tartalmaznak, 
valamint 170, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében végzett ellenőrzés alapján. 
Más szóval a Bizottság úgy dönt, hogy többéves kontrollstratégiákat hajt végre, és a program teljes 
időtartamára meghatározza a halmozott hibaarányokat. A H2020 esetében a Bizottság az 
eredetileg becsült fennmaradó hibaarányt a 2020-ban és 2021-ben lezárt 1 304 ellenőrzött 
részvétel alapján kiigazította. 

Ami a 4.3. ábrán szereplő adatokat illeti, amelyek a hibaszint hibatípusok szerinti bontását 
mutatják, a Bizottság úgy véli, hogy az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) számára történő előfinanszírozás elszámolását nem érinti a közbeszerzési 
szabályok megsértése. 

Lásd még a Bizottság 4.9. bekezdés a) pontjára adott válaszát. 

4.7. A kutatási és innovációs keretprogramok az elmúlt 10 évben jelentősen egyszerűbbé váltak.

A tényleges költségeken alapuló finanszírozás azonban továbbra is viszonylag összetett és 
hibakockázatnak kitett, mivel a kérelmek és a számviteli gyakorlatok széles skáláját kell figyelembe 
vennie. 
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Ezért a Horizont Európa további egyszerűsítésének két fontos intézkedése az egyösszegű 
kifizetések fokozott alkalmazása (a H2020 keretében végzett sikeres kísérleti projektet követően), 
valamint a bármely vissza nem térítendő támogatás esetében rendelkezésre álló személyzeti 
költségekre vonatkozó egységköltségrendszer. 

Az egyösszegű finanszírozást fokozatosan vezetik be, és az első jelentős hullám a 2023–2024-es 
munkaprogramban várható. A személyzeti költségekre vonatkozó (jelenleg kidolgozás alatt álló) 
egységköltségrendszerben hatalmas lehetőségek rejlenek, mivel a személyzeti költségek egy 
átlagos vissza nem térítendő támogatás költségvetésének több mint 60 %-át teszik ki, és messze a 
legnagyobb hibaforrást jelentik. 

Ezzel párhuzamosan a Bizottság kommunikációs kampányok és munkaértekezletek révén 
támogatást nyújt a Horizont Európa pályázóinak, a hibakockázatnak jobban kitett 
kedvezményezetteket, például a kis- és középvállalkozásokat és az új belépőket megcélozva. 

4.8. A Bizottság folyamatosan dolgozik az egyszerűsítésen. A rendszeres, széles körű és célzott

kommunikációs kampányokra összpontosító bizottsági intézkedések ellenére azonban továbbra is 
vannak bizonyos típusú kedvezményezettek, például a kis- és középvállalkozások és az új belépők, 
amelyek nagyobb valószínűséggel generálnak hibákat, mint mások. Mindazonáltal e 
kedvezményezettek részvétele jelentős a keretprogram sikere szempontjából. 

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a H2020 és a hetedik keretprogram aránya az általános 
hibaarányon belül alacsonyabb, mint a tavalyi évben. 

4.9. a) A Számvevőszék által említett, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos két

szabálytalansági esetet illetően a Bizottság a következőket emeli ki: 

A CEF-re vonatkozó eset olyan helyzettel függ össze, amelyben egy nemzeti bíróság jogellenesnek 
nyilvánította a közbeszerzési eljárást, miközben nem semmisítette meg a szerződést. Mivel a 
szerződés hatályban maradt, és mivel a projektet ténylegesen végrehajtották, a Bizottságnak 
figyelembe kellett vennie a költségeket, és teljesítenie kellett a megfelelő kifizetéseket. 

Ami a második esetet illeti, a Bizottság tudomásul veszi az Energiaszabályozók Európai Uniós 
Együttműködési Ügynökségénél (ACER) 2020-ban talált közbeszerzési hibát, de úgy véli, hogy ez a 
hiba nem érinti a Bizottság által az ACER-nek nyújtott uniós hozzájárulás előfinanszírozásának 
elszámolása céljából 2021-ben teljesített, ellenőrzött kifizetést. A Számvevőszék által említett hiba 
az Ügynökség szintjén merült fel egy olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban, amelyért az 
Ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője felelős. A Bizottság emlékeztet arra, hogy 
eredménykimutatása alapján kiegyenlítő hozzájárulást fizet az Ügynökségnek. A Bizottságnak nem 
volt más választása, mint az uniós hozzájáruláshoz kapcsolódó előfinanszírozás elszámolása, mivel 
az elszámoláshoz szükséges valamennyi jogi feltétel teljesült. 

4.10–4.11. A Bizottság tudomásul veszi a kedvezményezettek által elkövetett

számszerűsíthető hibákat, amelyekről a Bizottság szolgálatainak nem volt tudomásuk, mivel a 
kedvezményezettek által szerződtetett könyvvizsgálók (pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásokat kiadó könyvvizsgálók) nem tárták fel azokat megbízatásuk keretein belül. 

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó, a könyvvizsgálók által kiállított igazolások a résztvevő által 
igényelt támogatás teljes összegére vonatkoznak, és előzetesen igazolják a Bizottság által később 
visszatérítendő költségigénylések támogathatóságát. 

A Bizottság – elismerve a hiányosságokat, valamint a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolások minőségének és megbízhatóságának további javítása érdekében – célzott 
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webináriumokat szervez a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat kiállító 
könyvvizsgálóknak, hogy felhívja a figyelmet az ellenőrzések során előforduló leggyakoribb hibákra 
(pl. személyzeti költségek, alvállalkozói szerződések és egyéb közvetlen költségek stb.). 

A H2020 könyvvizsgálói igazolásokra vonatkozó magyarázó sablon mellett a Bizottság 
visszajelzést ad a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat kiállító könyvvizsgálóknak, ha az 
utólagos pénzügyi ellenőrzések során hibákat tárnak fel a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
igazolásokban. 

Végül, a Kutatási Tájékoztató Szolgálat online kéréseken keresztül iránymutatást nyújt a pénzügyi 
kimutatásokra vonatkozó igazolásokat kiállító könyvvizsgálók számára. 

Nem támogatható személyi költségek 

4.12. A Horizont 2020 keretprogram előrelépést jelentett a felmerült költségek visszatérítésére

vonatkozó szabályok egyszerűsítése és harmonizálása terén. Mindazonáltal továbbra is a 
személyzeti költségek jelentik a hibák fő forrását. Úgy tűnik, hogy ez – legalábbis részben – logikus 
következménye annak, hogy a H2020 keretprogram kedvezményezettjei által bejelentett teljes 
költség legnagyobb részét a személyzeti költségek teszik ki. 

E hiányosságot elismerve, és a jelenlegi többéves pénzügyi keret (TPK 2021–2027) tekintetében, 
amely magában foglalja a Horizont Európa keretprogramot, a Bizottság szervezeti 
támogatásimegállapodás-mintát dolgozott ki, amely egy egyszerű módszert irányoz elő a 
személyzeti költségek felszámítására, napidíjszámítás alapján, amely felváltja a H2020-ban 
használt, hibakockázatnak kitett módszert. 

Ezenkívül a 2020. évi számvevőszéki jelentés megállapításaival összhangban a Bizottság fokozta 
képzéseinek és tájékoztatási tevékenységeinek gyakoriságát (lásd még a 4.11. és 4.20. bekezdésre 
adott válaszokat, valamint a 4.1. ajánlást). 

2021-ben a Bizottság 7 webináriumot szervezett arról, hogy miként lehet elkerülni a hibákat a 
személyzeti költségeknek a H2020-támogatásokban való elszámolása során. Külön meghívást 
kaptak azok a kkv-k és a vissza nem térítendő támogatásokban részesülő új belépők, akik számára 
közeledik az aktuális beszámolási időszak. Ezen események során (amelyekre 2022-ben is 
kéthavonta sor kerül) a Bizottság ösztönzi a Personnel Cost Wizard elnevezésű eszköz használatát. 

A Bizottság emellett webináriumot szervezett a projektfelelősök és a pénzügyi tisztviselők számára, 
amelyen a Bizottság szolgálatai és a Számvevőszék előadásokat tartottak, felhívva a figyelmet a 
H2020 hibaaránya csökkentésének fontosságára. Ez a rendezvény magában foglalta az előzetes 
kontrollok elvégzéséhez rendelkezésre álló eszközök (informatikai eszközök, iránymutatás, 
képzések, webináriumok) teljes körű bemutatását. 

Az óradíj kiszámítása 

4.13. Az óradíjak kiszámítása továbbra is a Bizottság által rendszeresen szervezett tájékoztatási

tevékenységek középpontjában áll (lásd a 4.12. bekezdésre adott választ). 

A személyzeti költségek kiszámítására szolgáló eszköz széles körű alkalmazása segítené a 
kedvezményezetteket abban, hogy helyesen számolják el személyzeti költségeiket. Ezenkívül a 
Bizottság arra ösztönzi a kedvezményezetteket, hogy vegyék igénybe a Kutatási Tájékoztató 
Szolgálatot, hogy közvetlenül kérjenek felvilágosítást a támogatáskezeléssel kapcsolatos gyakorlati 
kérdésekről. 

326



 

4.15. A H2020-ban az éves óradíjak kiszámítási módszere az utolsó lezárt pénzügyi éven alapul,

amely figyelembe veszi a törvényes szabadságokat és a tizenharmadik havi fizetést. A Bizottság 
ezt megbízható számlálónak tekintette. A nem teljes pénzügyi évet lefedő időszakok esetében 
előfordulhatnak különbségek ugyanazon személy óradíja tekintetében, de a kedvezményezettek 
dönthetnek úgy, hogy egyszerűsített közös munkaóraszámot alkalmaznak, amely megakadályozza 
az eltérések kockázatát. 

Ez a számítási módszer megváltozott és egyszerűsödött a Horizont Európa esetében, ahol 
beszámolási időszakonként egységes díjat kell kiszámítani. 

4.16. A magyarázó jegyzetekkel ellátott támogatásimegállapodás-minta gyakorlati példákkal

szolgál a jutalmak és a munkaórák kiszámítására vonatkozóan. Ami az utóbbit illeti, a 
kedvezményezetteknek lehetőségük van standard munkaóraszámot alkalmazni, ezáltal csökkentve 
a hibák kockázatát. A Bizottság a program végrehajtása során mindvégig ösztönzi ezt a 
lehetőséget. 

Munkaidő-nyilvántartás 

4.17. A Bizottság egyszerűsítette a Horizont Európa keretprogramnak a támogatott projekttel

kapcsolatos személyi költségek esetében a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó formai 
követelményeit. A projektben részt vevő személyzet munkaidő-nyilvántartásának hiányosságai 
azonban még mindig előfordulhatnak a támogatásoknál, amint azt a Számvevőszék által felhozott 
példák is mutatják. 

A helytelen munkaidő-nyilvántartás kezelése érdekében a Bizottság különböző iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokat bocsátott a résztvevők rendelkezésére, amelyek különös figyelmet 
szenteltek a tevékenység végrehajtására fordított órák nyilvántartásának kötelező jellegére. A 
kizárólag az adott tevékenység végrehajtásán dolgozó személyekre vonatkozó nyilatkozat 
bevezetésének célja az eljárások egyszerűsítése volt. A kedvezményezettek által szerződtetett 
könyvvizsgálókat is arra utasították, hogy a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás kiállításakor 
ellenőrizzék a megfelelő nyilvántartási rendszerek meglétét. 

Korábbi beszámolási időszakok nem támogatható kiigazításai és egyéb, személyi költségekkel 
kapcsolatos hibák 

4.18. A Bizottság elismeri azokat a nehézségeket, amelyeket az óradíjszámítási módszer

jelenthet, különösen a program új belépői számára. Megfelelő indok és indokolás nélkül azonban 
nem kerülhet sor a pénzügyi kimutatások kiigazítására. 

4.19. A Bizottság a H2020 időközi és záró kifizetéseinek előzetes kontrolljairól szóló

iránymutatásába beépítette a Számvevőszék által említett kockázatokra vonatkozó egyedi 
kockázati adatlapokat (a költségvetésben szereplő költségek használata a tényleges költségek 
helyett, tévesen kiszámított óradíj, nem megfelelő munkaidő-nyilvántartás, nem tervezett 
alvállalkozói költségek). 

Az előzetes kontrollok bevezetésében részt vevő elsődleges szereplők képzése már folyamatban 
van. 

Ami a Marie Skłodowska-Curie-programon dolgozó tapasztalt kutató jogosultságával kapcsolatos 
konkrét esetet illeti, a Bizottság tudomásul veszi a leírt egyedi eset sajátosságát, amelyet nem 
szabad általános hibának tekinteni. 
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4.2. háttérmagyarázat – Egy Marie Skłodowska-Curie egyéni ösztöndíjban (IF) 
részesülő tapasztalt kutató: példa a nem támogatható költségekre 

A Számvevőszék 4.2. háttérmagyarázatban szereplő megállapításának Bizottság általi nyomon 

követésével összefüggésben a kedvezményezett azt állítja, hogy a kutató doktori tanulmányai 

megkezdése előtt további fizetetlen, teljes munkaidős kutatói tapasztalatot szerzett. 

A teljes munkaidős egyenértékben kifejezett kutatói tapasztalatot attól a naptól kell mérni, amikor 

a kutató megszerezte azt a diplomát, amely hivatalosan feljogosítaná doktori képzés 

megkezdésére. 

Így a pályázati felhívás határideje előtt szerzett teljes kutatói tapasztalat meghaladja a négy évet, 

és megfelelhet a munkaprogramban meghatározott második támogathatósági feltételnek. 

Bár ezeket a további részleteket a kérelem benyújtásakor nem közölték, a Bizottságnak meg kell 

vizsgálnia azokat, mivel azok lényeges hatással lehetnek a támogatásra való jogosultságra és a 

támogatás visszafizettetésére. 

A Bizottság jelenleg elemzi a kedvezményezett által állításuk alátámasztására benyújtott 

kiegészítő bizonyítékokat. 

A magánszervezetek, különösen a kkv-k és az új belépők esetében nagyobb 

valószínűséggel fordulnak elő hibák 

4.20–4.21. A Bizottság osztja a Számvevőszék (statisztikai bizonyítékokkal alátámasztott)

véleményét, amely szerint a kkv-k (és az új belépők) esetében fordulnak elő a legnagyobb 
valószínűséggel hibák. A Bizottság azonban minden szinten ösztönzi a program sikeréhez 
elengedhetetlen részvételüket. 

A probléma enyhítése érdekében a Bizottság elsősorban az új belépőket és a kkv-kat célozza meg 
azzal, hogy külön meghívja őket a költségek H2020-ban történő elszámolása során elkövetett 
hibák elkerüléséről szóló online tájékoztató kampányaiban való részvételre (lásd még a 4.12. 
bekezdésre adott választ). 

Hibatípusok az egyéb közvetlen költségek esetében 

4.22. A Bizottság elismeri az amortizációval kapcsolatos hibák előfordulását, és az előzetes

kontrollra vonatkozó iránymutatásába már belefoglalt egy megerősített kontrollt, amely 
kifejezetten a „berendezések nem elszámolható költségei az amortizáció helytelen kiszámítása 
miatt” kockázattípusra vonatkozik. 

4.3. háttérmagyarázat – Kétszer igényelt és kétszer visszatérített kivitelezési 
költségek 

A Bizottság elismeri egy kettős visszatérítés előfordulását, és megerősíti, hogy már hoztak 

korrekciós intézkedést: 2022. május 25-én a Bizottság előzetes tájékoztató levelet küldött az 

érintett kedvezményezettnek a jogosulatlanul igényelt összeg visszafizettetése céljából, amire az 

elkövetkező hetekben fog sor kerülni. 
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A KUTATÁSI TÁMOGATÁSOK INFORMATIKAI RENDSZEREINEK 
ÁTTEKINTÉSE 

4.23. Az eGrants-alkalmazáscsomag a kutatási és innovációs keretprogramok támogatásainak

kezelésére szolgáló kulcsfontosságú informatikai eszköz. Lefedi a támogatások teljes ciklusát, és 
kulcsszerepet játszik a H2020 és utódja, a Horizont Európa operatív és pénzügyi nyomon 
követésében. 

4.24. Az eGrants-alkalmazáscsomag a projektek nyomon követésének is kulcsfontosságú

eszköze, és kapcsolódik az ABAC-hoz, a Bizottság számviteli informatikai eszközéhez, amely 
biztosítja a pénzügyi információk következetességét. 

4.25. A Personnel Costs Wizard használatát valóban szisztematikusan népszerűsítik a H2020-hoz

kapcsolódó valamennyi tevékenység során. A folyamatban lévő támogatások résztvevői, és 
különösen a visszatérő kedvezményezettek azonban nem nagyon gyakran használják azt. A 
program jelenlegi szakaszában nem valószínű, hogy a Bizottság képes lesz jelentősen növelni a 
felhasználók arányát. 

4.26. A Bizottság automatizálta a H2020 keretében nyújtott támogatások kezelését, és ez a

digitalizáció a Horizont Európa keretében is folytatódni fog. 

Az utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatban a Bizottság informatikai rendszerei nyilvántartást 
vezetnek az ellenőrzések során összegyűjtött valamennyi dokumentumról. Ezek a rendszerek 
tartalmazzák az auditált szervezetnek az ellenőrzött projektekhez kapcsolódó számviteli 
rendszereiből származó szükséges pénzügyi adatokat is. Így az utólagos pénzügyi ellenőrzésekhez 
számviteli és számlaszintű adatok állnak rendelkezésre. 

A H2020 kedvezményezettjeinek számviteli rendszerei és a SYGMA beszámolási rendszer 
összekapcsolása technikailag nem lenne megvalósítható. Emellett, mivel a kedvezményezettek a 
Bizottság ellenőrzése alá nem tartozó önálló szervezetek, a dokumentumok ilyen automatikus 
visszakeresése jogi kérdéseket vetne fel. Az utólagos ellenőrzéseket úgy tervezik, hogy garantálják 
a minták megfelelő lefedettségét. 

ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK 

4.28. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék azon észrevételét, hogy a vizsgált éves tevékenységi

jelentések valós értékelést adnak az egyes főigazgatóságok/végrehajtó ügynökségek 
pénzgazdálkodásáról a mögöttes tranzakciók szabályszerűsége tekintetében. 

4.29. A Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (DG RTD) éves tevékenységi jelentése az uniós

kutatási és innovációs kiadásokat kezelő valamennyi főigazgatóság és egyéb uniós szerv esetében 
2,29 %-os kifizetéskori kockázatot, a DG RTD esetében pedig 1,67 %-os fennmaradó hibaarányt 
állapít meg. 

Ezeket a hibaarányokat a Bizottság által a H2020-ra vonatkozóan ellenőrzött, az éves tevékenységi 
jelentés elkészítésekor rendelkezésre álló 1 304 részvétel eredményei alapján számítják ki. Ennek 
alapján a Bizottság bízik a módszertanával összhangban kiszámított hibaarány eredményében. 
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A Bizottság foglalkozott a Számvevőszék által a hibaarány kiszámításával kapcsolatban tett 
észrevételekkel, és üdvözli a Számvevőszék elismerését. 

4.30. A Bizottság H2020-ra vonatkozó kifizetéskori kockázata a H2020-rendeletet kísérő

pénzügyi kimutatásban meghatározott tartományba esik (a hibaarány 2–5 % közötti, a 
fennmaradó hibaarány pedig a lehető legközelebb áll a 2 %-hoz). Ezért ebben az összefüggésben 
nincs szükség fenntartás megfogalmazására a H2020 kiadásai tekintetében. 

4.31. A Horizont Európához kapcsolódó utólagos ellenőrzési stratégia bevezetésére az

elkövetkező években kerül sor, 2 % alatti fennmaradó hibaarány elérése érdekében. 

4.32. A Bizottság elkötelezett a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ajánlásainak időben történő és

teljes körű végrehajtása mellett. Mindazonáltal, amint azt a Számvevőszék megállapítja, az IAS 
egyik „nagyon fontos” ajánlásának teljesítése késedelmes volt, mivel késett a (2022 elején aláírt) új 
keretszerződés aláírása a külső könyvvizsgáló cégekkel. 

A Közös Ellenőrzési Szolgálat (CAS) által szerződtetett külső könyvvizsgáló cégeket illetően meg 
kell jegyezni, hogy az új, aláírt keretszerződés korábban szigorúbb minőségi követelményeket 
vezetett be, például kötelező képzést, nem pedig kötelezettséget. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

4.37–4.38. A Számvevőszék által jelentett, éves alapon számított becsült hibaarány az egyik

mutatója az uniós kiadások felhasználása eredményességének. 

Ugyanakkor a Bizottság többéves utólagos kontrollstratégiát hajt végre a kutatási kiadásokra 
vonatkozóan. Ennek alapján szolgálatai megbecsülik a fennmaradó hibaarányt, amely figyelembe 
veszi a visszafizettetéseket, a korrekciókat, valamint a program végrehajtási időszakában végzett 
valamennyi kontrolljuk és ellenőrzésük hatásait. 

Az elvégzett munka alapján a Bizottság úgy véli, hogy az 1. TPK éves irányítási és 
teljesítményjelentésében bemutatott kifizetéskori kockázat reprezentatív a hibaszintre nézve (lásd 
a 4.6. és 4.29. bekezdés). Ez a becslés egy olyan módszertanon alapul, amely lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy az uniós költségvetés kezelőjeként azonosítsa és megkülönböztesse a 
magas, közepes és alacsony kockázatú területeket, és ezért a Bizottság erőfeszítéseit a kockázat 
mérséklésére összpontosítja. 

A H2020 esetében a kifizetéskori kockázat (2,29 %) a Bizottság H2020-ra vonatkozó javaslatát 
kísérő pénzügyi kimutatásban meghatározott tartományon belül marad. 

A Horizont Európa esetében az egyösszegű kifizetések egyre nagyobb mértékű alkalmazása és az 
opcionális egységköltség (kedvezményezettenként egységes napidíj) folyamatban lévő kidolgozása 
– amely felváltja a személyzeti költségekre vonatkozó összes számítást – hozzá fog járulni a
hibakockázat csökkentéséhez.
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A 2019–2020-as éves jelentésekben megfogalmazott ajánlások hasznosulása 

4.39. A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék korábbi éves jelentéseiben szereplő valamennyi

ajánlást maradéktalanul végrehajtották annak ellenére, hogy a meghozott intézkedések 
megvalósításához időre lesz szükség. 

Ajánlások 

4.1. ajánlás – A Personnel Costs Wizard használata 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, amelynek végrehajtása folyamatban van. 

A Bizottság különböző intézkedésekkel folyamatosan ösztönzi a Personnel Costs Wizard 
használatát. Részletes felhasználói útmutató érhető el a „Finanszírozási lehetőségek és pályázatok” 
portálon (Funding and Tender Portal) a H2020 online manual/Grants/Grant Management/periodic 
reports (H2020 online kézikönyv/Támogatások/Támogatáskezelés/időszakos jelentések) 
menüpontban. 

A Personnel Costs Wizard a költségeknek a pénzügyi kimutatásokban való rögzítésekor áll a 
kedvezményezettek rendelkezésére. A Personnel Costs Wizard használatát 2021-ben minden olyan 
webináriumon népszerűsítették, amelynek témája „a H2020 személyzeti költségeinek 
elszámolásában előforduló hibák elkerülése” (összesen 98 783 megtekintéssel), valamint a 
nemzeti kapcsolattartó pontokkal tartott képzéseken és találkozókon is. 

A Bizottság dolgozik a Personnel Costs Wizard eszköznek a Horizont Európához való igazításán. 

4.2. ajánlás – Iránymutatás a kedvezményezetteknek 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. Rendkívül fontos a Horizont Európa szabályainak, különösen a 
költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályoknak az egyértelmű megértése. 

A Bizottság már megkezdte az ajánlás végrehajtását az alábbiak révén: 

– A Horizont Európa program kezdete óta sor került tájékoztató és kommunikációs rendezvényekre,
amelyek a H2020 és a Horizont Európa közötti fő különbségekre összpontosítanak, különös
tekintettel a költségek támogathatóságának szempontjaira. Meg kell jegyezni, hogy az eddig
megrendezett két koordinátori nap már több mint 170 000 megtekintést ért el.

– Már rendelkezésre áll a Kutatási Tájékoztató Szolgálat, egy kifejezetten erre a célra létrehozott
helpdesk, amely felvilágosítást és magyarázatot nyújt az uniós kutatási programokról (beleértve a
H2020-at és a Horizont Európát).

4.3. ajánlás – Az előzetes kontrollok javítása 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, amelynek végrehajtása folyamatban van. 

A GoFundban rendelkezésre álló, a H2020 időközi és záró kifizetéseinek előzetes kontrolljaira 
vonatkozó jelenlegi iránymutatás már tartalmaz konkrét kockázattípusokra vonatkozó tematikus 
„formanyomtatványokat”. 

Az egyik ilyen formanyomtatvány a „tévesen kiszámított óradíj” kockázatára vonatkozik (becslések 
használata, a munkaórák helytelen kiszámítása, az órabérbe tévesen beszámított jutalmak stb.). 
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Ezt az ajánlást megosztják az előzetes kontrollokkal foglalkozó gyakorlati szakemberek kutatási és 
innovációs hálózatának tagjaival (RINEC, amelyet 2021-ben hoztak létre, és célja a bevált 
gyakorlatok megosztása és az előzetes kontrollok egyszerűsítése), ismételten hangsúlyozva a 
probléma fontosságát. 

A Bizottság azt is meg fogja vizsgálni, hogy megvalósítható-e a kedvezményezettek pénzügyi 
kimutatásainak kitöltésekor megjelenő felelősségkizáró nyilatkozat hozzáadása, amely emlékezteti 
őket arra, hogy az óradíjak újraszámítása nem megengedett. 

4.4. ajánlás – A független könyvvizsgálóknak címzett iránymutatás 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, amelynek végrehajtása folyamatban van. 

A Bizottság tovább javította a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolások kiállítására 
szerződtetett könyvvizsgálóknak szóló iránymutatást azáltal, hogy a Funding & Tenders 
portálon/YouTube-on elérhetővé tett egy webinárium-sorozatot, amely az ellenőrzések során feltárt 
leggyakoribb hibákkal, valamint a hibakockázatnak leginkább kitett költségkategóriákkal 
foglalkozik. 

A Bizottság folytatni fogja a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat kiállító könyvvizsgálók 
tájékoztatását. 

4.5. ajánlás – Funkciók az eGrants-ban 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. 

A Bizottság továbbra is törekedni fog a további digitalizációra, amely lehetővé teszi az 
egyszerűsítést. Ezért méltányos lenne elvárni digitális eszközeinek jövőbeli fejlesztését. A 
következő kutatási és innovációs keretprogram esetében a Bizottság – egyszerűsítési politikájával 
összhangban – értékelni fogja az eGrants kockázatértékelésre és automatikus ellenőrzésekre 
szolgáló funkciói kiterjesztésének megvalósíthatóságát. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. 

ÉVI JELENTÉSÉRE 

„5. FEJEZET – KOHÉZIÓ, REZILIENCIA ÉS ÉRTÉKEK” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A megosztott irányítás alá tartozó kohéziós politikát a tagállamok különféle programok (415) és 
nemzeti, regionális vagy helyi szintű szereplők révén hajtják végre, ami többrétegű bizonyossági 
keretet eredményez. Az irányító hatóságok kiválasztják a műveleteket, és elvégzik a bejelentett 
kiadások irányítási ellenőrzését, ami az első védelmi vonal a szabálytalanságok megelőzése és 
feltárása érdekében. Az ellenőrző hatóságok a második szintű ellenőrzést végzik, és 
rendszerellenőrzések és a műveletek reprezentatív mintáinak ellenőrzései alapján megerősítik, hogy 
az irányítási ellenőrzések hatékonyak voltak-e a szabálytalanságok megelőzése szempontjából. A 
Bizottság a bizonyosságszerzési folyamatát az egyes programokra vonatkozó ellenőri 
véleményeket és bejelentett hibaarányokat tartalmazó bizonyossági csomagokban összefoglalt 
valamennyi ellenőrzési eredményre, valamint a programhatóságok munkájának hatékonyságát és a 
bejelentett ellenőri vélemények és hibaarányok megbízhatóságát értékelő további ellenőrzési 
munkájára alapozza. 

E sokrétű munkával kapcsolatban a Bizottság teljes átláthatóságot biztosít a DG REGIO és a DG 
EMPL vonatkozó éves tevékenységi jelentéseiben. 

– Az egyes programok helyzetének részletes értékelése, pl. az irányítási és kontrollrendszerek
működésének eredményessége és a hibaarányok, az összes rendelkezésre álló ellenőrzési
eredmény alapján (lásd a DG REGIO, illetve a DG EMPL 2021. évi éves tevékenységi jelentésének
39., illetve 59. oldalán található grafikonokat);

– minden egyes program esetében az előző számviteli évre vonatkozó megerősített hibaarányok és
a legutóbbi bejelentett hibaarányok a programhatóságok által az ellenőrzések eredményeként
végrehajtott további korrekciók előtt és után, valamint a Bizottság ellenőri véleménye (lásd az
egyes éves tevékenységi jelentések 7B. mellékletében található táblázatokat).

Összességében a többéves időszak kezdete óta a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy 
egyre több program működik jól vagy kellően jól. Ez a közigazgatási kapacitás építésére, a 
képzésre, az ellenőrzések eredményeként hozott korrekciós intézkedésekre, valamint a bevált 
gyakorlatok és eszközök megosztására fordított folyamatos erőfeszítéseknek tudható be. A 
programspecifikus hibaarányokat a jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó fő 
teljesítménymutatóban összesítik (a DG EMPL esetében a 4. fő teljesítménymutató, a DG REGIO 
esetében pedig az 5. fő teljesítménymutató), amely az összes programra vonatkozó megerősített 
hibaarány súlyozott átlaga közötti tartományként jelenik meg, kiegészítve a lehetséges további 
kockázatokat figyelembe vevő maximális értékkel (1,9 % és 2,5 % között a DG REGIO esetében, 
1,7 % és 2,4 % között a DG EMPL esetében). 

A Bizottság az éves tevékenységi jelentésekben bemutatja továbbá a tagállamok által végrehajtott 
fontos korrekciókat (összesen 1,6 milliárd EUR-t meghaladó végleges korrekciókat a 2020–2021-es 
összes beérkezett elszámolásra vonatkozóan), beleértve a Bizottság által a saját ellenőrzései, a 
számvevőszéki ellenőrzések vagy az OLAF jelentései nyomán kért további pénzügyi korrekciókat is, 
hogy szükség esetén a korábbi programok fennmaradó kockázatát 2 % alá csökkentse (összesen 
legalább 193 millió EUR 2021-ben) – lásd a DG REGIO és a DG EMPL éves tevékenységi 
jelentésének 7H. mellékletét.  
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2021-ben a Bizottság felkérte az ellenőrző hatóságokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a 
Covid19-válság kezelése érdekében a CRII/CRII+ módosításaival bevezetett új támogathatósági 
feltételekre és rugalmasságokra, valamint a sürgősségi eljárások közbeszerzésben való esetleges 
indokolatlan alkalmazására. Továbbra is aktívan támogatta az egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek és a költségfüggetlen finanszírozás alkalmazását a 2021–2027-es időszakban, mivel 
ezek a rendszerek várhatóan kevésbé lesznek kitéve a hibák kockázatának. 

TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE, ÉVES TEVÉKENYSÉGI 
JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK  

A tranzakciókra irányuló vizsgálatoknak és az ellenőrzések újbóli elvégzésének 

eredményei 

5.15. A Számvevőszék által becsült hibaszint a korábbi évekhez képest stabil maradt. A Bizottság

nyomon fog követni minden, a Számvevőszék által feltárt hibát, és további pénzügyi korrekciókat 
fog kérni, ahol az helyénvaló és jogilag lehetséges. A Bizottság azt is megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék becsült hibaarányának több mint egyharmada csak egy nemzeti programra 
vonatkozik, és nagyon konkrét kérdést tükröz. 

A DG REGIO és a DG EMPL 2021. évi éves tevékenységi jelentéseiben közzétett hibaszint-becslések 
az egyes programok helyzetének részletes elemzéséből származnak.  

A Bizottság megjegyzi, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság teljes 
kifizetéskori kockázatának kiszámításához figyelembe vett, a kohéziós politikára vonatkozó 
hibabecslésének maximális értéke (2,5 %) a Számvevőszék által a harmadik egymást követő évben 
a becsült hibatartományba esik.  

A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék által egy 2007–2013-as programmal kapcsolatban 
azonosított két tranzakció esetében nincs jogalap pénzügyi korrekciók előírására. 

5.16. Az ellenőrző hatóságok fontos szerepet játszanak az olyan hibák feltárásában, amelyek

jelentős pénzügyi korrekciókhoz és visszavonásokhoz vezettek, mielőtt a program elszámolásait 
benyújtották volna a Bizottságnak. A DG REGIO és a DG EMPL 2021. évi éves tevékenységi 
jelentései szerint a tagállamok a 2014–2020-as időszak kezdete óta összesen 12,2 milliárd EUR-t 
vontak le az ERFA/Kohéziós Alap kiadásaira, illetve 3,7 milliárd EUR-t az ESDF/IFK kiadásokra 
végleges korrekciókból és ideiglenes visszavonásokból, aminek 15–20 %-a az ellenőrző hatóságok 
munkájának eredménye.  

Az ellenőrző hatóságok a programok mintegy egyharmada esetében 2 % feletti teljes hibaarányról 
számoltak be, ami bizonyítja hibaészlelési képességüket.  

A Bizottság egyetért azzal, hogy egyes esetekben néhány hiba továbbra is észrevétlen maradt vagy 
azokat nem megfelelően vették figyelembe a jelentett hibaarány kiszámításakor. 

5.17. Közös tipológia alapján a Bizottság és az ellenőrző hatóságok általában ugyanazokat a

szabálytalansági kategóriákat azonosították, mint a Számvevőszék: támogatásra nem jogosult 
kiadások, közbeszerzés, ellenőrzési nyomvonal és állami támogatás. A Bizottság nyomon fog 
követni minden, a Számvevőszék által feltárt hibát, és további pénzügyi korrekciókat fog kérni, ahol 
az helyénvaló és jogilag lehetséges.  
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A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék által egy 2007–2013-as programmal kapcsolatban 
azonosított két tranzakció esetében nincs jogalap pénzügyi korrekciók előírására. 

Nem támogatható költségek 

5.18–5.19. Az irányítási ellenőrzések jelentik az első védelmi vonalat a hibák megelőzése és

feltárása terén, különösen a támogatható költségek és szabályok tekintetében.  

A Bizottság aktualizált iránymutatást intézett a tagállamokhoz a 2014–2020-as programozási 
időszakra vonatkozóan, amely az egyszerűsített költségelszámolási módszerek fokozott 
használatával együtt az irányítási ellenőrzések hatékonyságának további javítását célozza a nem 
támogatható költségek és műveletek észlelése érdekében. Az ellenőrzések hatékonysága azonban 
az érintett közigazgatási szerveknél az ilyen ellenőrzésekhez rendelkezésre álló személyzet 
számától, a kapott képzés szintjétől és az ide vonatkozó tapasztalatuktól függ.   

A Bizottság megelőző és korrekciós intézkedéseket hoz, és a hiányosságok észlelését követően 
korrekciós intézkedéseket kér. Ez magában foglalja a módszertani eszközök javítását, további 
munkatársak – többek között szakértők – felvételét, az újonnan kifejlesztett eszközökről vagy a 
leggyakoribb hibák helyes értelmezéséről szóló képzési tevékenységeket, valamint a kiválasztási 
eljárások javítását.  

Annak érdekében, hogy az irányítási ellenőrzések hatékonyabbak és célzottabbak legyenek a 2021–
2027-es programozási időszakban, az irányítási ellenőrzések kockázatalapúvá válnak annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási erőforrásokat jobban összpontosítsák a célzott 
hibaforrásokra. Ehhez az irányító hatóságok kockázatkezelési megközelítéseinek folyamatos 
kiigazítására van szükség, amely a programhatóságok között az összes rendelkezésre álló kontroll- 
és ellenőrzési eredményre vonatkozó hatékony visszajelzési mechanizmusokon alapul. Emellett az 
irányító hatóságok számára évente jelentett ellenőrzési eredmények tipológiájának lehetővé kell 
tennie, hogy az irányító hatóságok a leggyakoribb hibaforrásokat beépítsék kockázatértékelésükbe, 
és azokhoz igazítsák az irányítási ellenőrzéshez alkalmazott módszereiket és eszközeiket. 

5.1. háttérmagyarázat - A támogatható területen kívüli tevékenységekre 
vonatkozóan bejelentett költségek 

Hollandia esetében a tagállam kifejtette, hogy a monitoringbizottság egy 2016-os ülésen 

megállapodott a Számvevőszék ellenőrzése alá tartozó művelet típusáról (a kedvezményezett nem 

a támogatható területen található, de a tevékenység közvetlenül a támogatható terület javát 

szolgálja). A monitoringbizottság jegyzőkönyvében szereplő megállapodás azonban nem 

tükröződött az elfogadott műveleteket felsoroló, hivatalos határozatra javasolt későbbi 

táblázatban. Ezt a monitoringbizottság 2022-ben tisztázta.

5.22. A nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő résztvevők érdekében

műveleteket végrehajtó kedvezményezettekkel szemben elvárás, hogy minden lehetséges 
független forrásból arányosan ellenőrizzék a résztvevőktől kapott önbevallásokat, különösen 
foglalkoztatási viszonyukat illetően. A kedvezményezettek és a programhatóságok azonban nem 
mindig férnek hozzá a társadalombiztosítási vagy foglalkoztatási adatbázisokhoz, ami korlátozza 
az ilyen ellenőrzések gyakorlatban történő elvégzésének lehetőségét. 

5.2. háttérmagyarázat – A résztvevői státusz ellenőrzésének hiánya 

A fiatal résztvevők NEET-státuszát – amennyire csak lehetséges és megvalósítható – megbízható 

és ellenőrzött források alapján kell ellenőrizni, figyelembe véve, hogy az ESZA-rendelet 16. cikke 

nem határozza meg a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személy 
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fogalmát. Ezért a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy mikor ellenőrzik a résztvevők 

támogathatóságát, valamint azt, hogy a kritériumok teljesülnek-e. 

Az 5.2. háttérmagyarázat végén említett francia projekt (két tranzakció) esetében a 

kedvezményezett ellenőrizte a foglalkoztatási szolgálat adatbázisában szereplő résztvevők 

státuszát. A résztvevők támogathatóságát ellenőrizték, de ezen ellenőrzések nyomvonalát nem 

dokumentálták teljeskörűen. 

A Bizottság tisztában van azzal is, hogy számos más ESZA/IFK végrehajtó szerv vagy 

kedvezményezett nehézségekbe ütközött a bizalmas adatokhoz való hozzáférés terén, például a 

résztvevők munkaviszonyának hiányával kapcsolatban. 

Ezért a 2021–2027-es időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet már nem 

támogathatósági kritériumként, hanem célcsoportként említi a NEET-fiatalokat, ezért csak a 

„fiatalokra” utal, anélkül, hogy megállapítana a célcsoport meghatározására vonatkozó, a 

tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozó szabályokat. 

5.23. A Bizottság az egyszerűsített költségelszámolási módszerek bevezetése óta aktívan

dolgozott azon, hogy fokozatosan kiterjessze azok alkalmazását, és úgy véli, hogy ez irányú 
erőfeszítései már pozitív eredményekhez és az adminisztratív teher csökkenéséhez vezettek.  

A Számvevőszék korábbi ellenőrzései során tett ajánlásnak megfelelően a Bizottság továbbra is 
aktívan elő fogja mozdítani a 2021–2027-es közös rendelkezésekről szóló rendeletben 
meghatározott egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazását a kedvezményezettekre 
háruló adminisztratív terhek csökkentése, az eredményorientáltság előmozdítása és a hibakockázat 
további csökkentése érdekében. 

5.3. háttérmagyarázat – A kedvezményezettek költségtérítésére és a 
kiadásoknak az uniós költségvetésbe történő bejelentésére alkalmazott 
módszerek olyan egyszerűsített költségelszámolási módszerek esetében, 
amelyek nem felelnek meg a szabályozási követelményeknek. 

A Számvevőszék által az ír programmal kapcsolatban jelentett négy esetben a programhatóságok 

különböző dokumentumokban határozták meg a kedvezményezetteknek, hogy az ESZA 

támogatható költségei egyszerűsített költségelszámolási módszereken (a közös rendelkezésekről 

szóló rendelet 68. cikkének b) pontjában és 68b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

százalékos átalányokon) alapulnának, miközben a tényleges költségeken alapuló nemzeti 

visszatérítési szabályokat is alkalmaznák. Ezt a kettős rendszert a Bizottság a kedvezményezettek 

számára történő egyszerűsítés érdekében nem ajánlja. Ez azonban nem ellentétes a közös 

rendelkezésekről szóló rendelettel, és nem veszélyeztette az uniós költségvetést, mivel a tényleges 

költségek meghaladták az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazásával bejelentett 

összegeket.

Nem támogatható projektek 

5.24–5.27. A 2007–2013-as program lezárásának hatálya alá tartozó két projekt esetében a

Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 5.4. háttérmagyarázatban kifejtett okok tekintetében nem történt 
jogsértés.  
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Az 5.5. háttérmagyarázatban kifejtett okok tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy egy spanyol IFK-
program projektjei támogathatóak voltak, de nem kellett volna minden költséget megtéríteni.  

A Bizottság a tagállamokkal együtt meg fogja vizsgálni, hogy a következő programozási 
időszakban milyen alternatív módokon lehetne megvalósítani az ESZA keretében ellenőrzött IFK-
programot. 

5.4. háttérmagyarázat – A korábban nemzeti forrásokból támogatott és a 
támogathatósági időszakon kívül uniós támogatásra átutalt projektek. 

A Számvevőszék által ellenőrzött két eset a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozik, 

amelynek esetében nincs rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a műveletek mikor választhatók ki. 

Az egyetlen jogi követelmény az volt, hogy az 1083/2006/EK rendelet 56. cikkének rendelkezése 

értelmében a vonatkozó kiadásokat ténylegesen a támogathatósági időszak alatt, azaz 2007. 

január 1. és 2015. december 31. között kellett kifizetni, és a 2007. január 1. előtt végrehajtott 

műveleteket nem lehetett támogatásra kiválasztani. Mindkét követelmény teljesült a két esetben. 

Még ha a műveletet később is választották ki, az nem érinti a támogathatósági időszakon belül 

felmerült kapcsolódó kiadások támogathatóságát. 

Az irányító hatóság kiválasztotta a projekteket, így azok a program részévé váltak. A Bizottság ezért 

úgy véli, hogy nem sértették meg az alkalmazandó jogi rendelkezéseket. 

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet 65. cikkének (6) 

bekezdése további, a fizikailag befejezett műveletek kiválasztását tiltó rendelkezéseket vezetett be. 

A 2017–2013-as programozási időszakra vonatkozóan azonban nem voltak hatályban ilyen 

rendelkezések. A 2019. évi éves jelentésben szereplő, a 2014–2020-as programozási időszak 

műveleteinek visszamenőleges hatályára vonatkozó számvevőszéki ajánlásnak megfelelően a 

Bizottság emlékeztette Olaszországot arra, hogy erre az időszakra vonatkozóan nem lehet 

kiválasztani a fizikailag befejezett műveleteket. 

5.5. háttérmagyarázat – A NEET-fiatalok visszamenőleges nyilvántartásba 
vétele az ifjúsági garanciában 

A résztvevők többsége az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítását megelőző napon 

munkanélküli volt. A visszamenőleges nyilvántartásba vétellel az állami foglalkoztatási szolgálat 

azonosította azokat a NEET-fiatalokat, akik már részesülnek a nemzeti foglalkoztatási intézkedések 

előnyeiből, és akiket be kell vonni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés programjába. A 

nemzeti jogi keret más feltételek mellett lehetővé teszi a határidőn belüli visszamenőleges 

nyilvántartásba vételt. Ezt követően a spanyol hatóságok tájékoztatták a résztvevőket a 

nyilvántartásba vételükről. 

A Bizottság saját ellenőrzései és auditjai alapján már alkalmazta a 25 %-os pénzügyi 

átalánykorrekciót. Úgy véli, hogy ez az átalánykorrekció kellően magas ahhoz, hogy a 

Számvevőszék további megállapításaira is kiterjedjen.

5.27. Az egyes ideiglenes szerződések minimális időtartamával kapcsolatban a nemzetiB

hatóságok a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) 2018. decemberi következtetései alapján 28 napos 
minimális időtartamot választottak, a Bizottság ajánlása ellenére. 

A gyakorlatban azonban az ellenőrzött esetek jelentős részében a teljes időtartam meghaladta a 6 
hónapot. Ezt néha több egymást követő szerződés révén érték el, esetleg különböző 
munkáltatókkal. A Bizottság úgy véli, hogy a programot összességében hatékonyan hajtották végre,  

337



mivel közelebb hozta a résztvevőket a munkaerőpiachoz, és ezáltal növelte hosszú távú 
foglalkoztatási esélyeiket, amint azt a tagállam által szolgáltatott statisztikák is mutatják. 

A belső piaci szabályok be nem tartása 

5.30–5.31. Az elmúlt években az állami támogatásokkal kapcsolatos hibák a tagállami

hatóságok és a Bizottság által feltárt hibák kisebb részét teszik ki.

A legutóbbi, 2020–2021-es számviteli évben az ellenőrző hatóságokkal egyeztetett közös 
hibatipológia szerint a tagállamok által megállapított szabálysértések csupán 1,7 %-a, a Bizottság 
által megállapított szabálysértések pedig 9 %-a volt kapcsolatos állami támogatásokkal.  

A Bizottság folytatja az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terve keretében kidolgozott 
intézkedések végrehajtását, azonosítja és terjeszti a bevált gyakorlatokat, valamint képzést kínál az 
esb-alapok valamennyi érdekelt felének. 

5.33–5.34. Az összetett nemzeti és uniós szabályokkal jellemezhető közbeszerzések továbbra

is fontos hibaforrást jelentenek az ellenőrző hatóságok által feltárt és jelentett hibák tekintetében. 
A Bizottság úgy véli, hogy az ellenőrző hatóságok ma már hatékonyabban derítik fel az ilyen 
közbeszerzési problémákat, ami azt jelzi, hogy a Bizottság közbeszerzési cselekvési terve keretében 
végrehajtott, közigazgatási kapacitással kapcsolatos intézkedések eredményesek. Ezt tükrözi a 
Számvevőszék által jelentett viszonylag korlátozott számú közbeszerzési hiba is. 

A közbeszerzési hibákra vonatkozó pénzügyi korrekciókról szóló, 2019 májusában naprakésszé tett 
bizottsági határozat szintén hozzájárul a hibák hatékonyabb feltárásához azáltal, hogy harmonizált 
megközelítést kínál a Bizottságnak és a tagállami programhatóságoknak a közbeszerzési 
szabálytalanságok kezelése során (C(2019) 3452 sz. határozat).  

A Bizottság azonban közbeszerzési cselekvési terve keretében intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítása érdekében, hogy a kedvezményezettek (ajánlatkérők) és a programhatóságok tovább 
javítsák közbeszerzési gyakorlataikat és növeljék a kapcsolódó közigazgatási kapacitásukat. 

5.7. háttérmagyarázat – Hiányosságok a szerződési feltételek ellenőrzésében 
és végrehajtásában 

Az előzetes beszerzési megállapodásokat illetően (lásd: 5.7. háttérmagyarázat) a gyártók 

bemutatták a gyártási költségek részletes bontását a közös tárgyalócsoportnak, amely az 

irányítóbizottság tagjai közül kiválasztott hét tagállam képviselőiből és bizottsági tisztviselőkből áll. 

Ezt az információt elegendőnek ítélték, mivel a tárgyalások idején még nem létezett Covid19-

vakcina. A tárgyalásokra vonatkozó üzleti titoktartás miatt azonban nem készült írásos feljegyzés 

ezekről a bontásokról. 

Valamennyi előzetes beszerzési megállapodás tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a 

Bizottságnak jogában áll helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni az utolsó kifizetéstől 

számított öt évig. A Számvevőszék által megvizsgált négy előzetes beszerzési megállapodás 

mindegyike olyan vakcina kifejlesztéséhez vezetett, amely feltételes forgalombahozatali engedélyt 

kapott, és egy kivételével a gyártók az előzetes beszerzési megállapodásban megállapított 

mennyiségeket szállították le. Így csak ebben az egyetlen meg nem felelési esetben volt szükség 

részletes ellenőrzésekre: a 2021-ben gyűjtött bizonyítékokat fel tudták használni a Bizottság és a 

tagállamok előnyére a gyártóval szembeni ideiglenes intézkedések meghozatalára irányuló bírósági 

eljárások során, amelyek pozitív eredménnyel zárultak. 
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Az egyik előzetes beszerzési megállapodás előírja a gyártó számára történő előzetes kifizetést, 

hogy biztosítsa a megrendelt vakcinaadagok mennyiségét a befektetésre vonatkozó teljes 

garanciával együtt, azaz többek között a forgalombahozatali engedély megszerzésének 

elmulasztása és a le nem szállított szerződéses adagok esetén az előzetes kifizetés 100 %-ának 

visszatérítését.

Az ellenőrző hatóságok munkája 

5.40–5.41. A megosztott irányítás alá tartozó programok esetében a programirányító

hatóságok első szinten ellenőrzik a kedvezményezettek által bejelentett kiadásokat. Ez az első 
védelmi vonal a kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása terén. Az ellenőrző 
hatóságok második szintű ellenőrzéseket végeznek az irányítási ellenőrzések minőségének 
vizsgálata céljából.  

A Bizottság 2021-ben is következetesen és széles körben együttműködött a programokat ellenőrző 
hatóságokkal a következetes és szilárd ellenőrzési keret biztosítása – többek között a világjárvány 
alatti ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati korlátozások feltételei mellett –, szükség esetén a 
bizonyossággal kapcsolatos munka minőségének javítása, valamint a szükséges hibaészlelési és -
korrigálási képesség megerősítése érdekében.  

Amint arról a DG REGIO és a DG EMPL éves tevékenységi jelentései beszámoltak, a Bizottság a 
kohéziós politikáért felelős 116 ellenőrző hatóság közül 15 ERFA és/vagy ESZA/IFK ellenőrző 
hatóságnál vagy ellenőrzésért felelős szervnél tárt fel hiányosságokat, és kérte ezek orvosolását. 
Ezek az ellenőrző hatóságok az ERFA/KA kiadásainak 6,5 %-át, az ESZA/IFK/FEAD kiadásainak 
8,5 %-át ellenőrzik. 

5.41. Programszinten a 2021-ben elfogadott elszámolások tekintetében a Bizottság

megerősítette, hogy a fennmaradó teljes hibaarány a lényegességi küszöb alatt volt 243 ERFA/KA 
program esetében (83 %, beleértve egyes esetekben a lényeges hatással nem járó kiigazításokat 
is) és 167 ESZA/IFK-program esetében (78 %, beleértve egyes esetekben a lényeges hatással nem 
járó kiigazításokat követően is), 50 ERFA/KA-program (17 %) és 48 ESZA/IFI/FEAD program 
esetében pedig meghaladta a lényegességi küszöböt (22 %). Ezek a lényegességi küszöböt 
meghaladó programok 2021-ben a kohéziós programok mindössze egyötödét (20 %) teszik ki.  

Ezenkívül a jogszabályi követelményeknek megfelelően arról a két esetről, amikor az ellenőrző 
hatóságok a pénzügyi eszközöknek kifizetett előlegeket is belevették az ellenőrzésbe, a 
jogszerűségre és szabályszerűségre vonatkozó fő teljesítménymutatók céljából beszámoltak az 
éves tevékenységi jelentésekben, de azok nem vezethetnek további pénzügyi korrekciókhoz. 

5.42. Egy másik bizonyossági csomag esetében, ahol a Számvevőszék által újraszámított

fennmaradó teljes hibaarány meghaladja a 2 %-ot, nincs jogalap további korrekciókra. A Bizottság 
ezért úgy véli, hogy a fennmaradó teljes hibaarány ebben az esetben 2 % alatt marad. 

5.43. Az elmúlt években azon programok szintje, amelyek esetében a Bizottság újra kiszámította

a lényegességi küszöböt meghaladó fennmaradó teljes hibaarányt, stabil maradt az ERFA/KA 
operatív programjai esetében (körülbelül 13 %), és az ESZA/IFK/FEAD operatív programjai esetében 
a 2017. évi 40 %-ról 2021-ben 11 %-ra csökken. 
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A Bizottság megjegyzi, hogy azok a bizonyossági csomagok, amelyek esetében a Számvevőszék 
újraszámolja a 2 %-ot meghaladó fennmaradó teljes hibaarányt, egyes esetekben a fennmaradó 
teljes hibaarány korlátozott mértékű növelését érintették. 

5.44–5.45. A Bizottság egyetért azzal, hogy a hibákat és szabálytalanságokat elsősorban az

irányító hatóságoknak kell feltárniuk és korrigálniuk. Ezért továbbra is támogatást nyújt az említett 
hatóságoknak ahhoz, hogy iránymutatás, célzott támogatás, folyamatos képzés és szakmai 
fejlődés révén javítsák közigazgatási kapacitásaikat, valamint az eljárások egyszerűsítéséhez és a 
túlszabályozás elkerüléséhez. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az irányító hatóságok nem 
vettek észre hibákat, a Bizottság célzott korrekciós intézkedéseket ír elő az érintett hatóságok által 
a kiadások bejelentése előtt elvégzett ellenőrzések minőségének és mennyiségének javítása 
érdekében. Emellett a Bizottság arra ösztönzi az ellenőrző hatóságokat, hogy megelőzési és 
hibaészlelési kapacitásuk javítása érdekében számoljanak be az általuk nem észlelt hibákról, és 
vitassák meg azokat az irányító hatóságokkal azáltal, hogy további iránymutatást vagy célzott 
képzéseket vezetnek be az érintett referensek számára. 

A Bizottság úgy véli, hogy megalapozott bizonyossággal rendelkezik a legtöbb ellenőrző hatóság 
munkájáról, kivéve azt a néhányat, amelyek ellenőrzési kapacitása a feltárt hiányosságok orvoslása 
érdekében jelentős javítást igényel (lásd a Bizottság fenti 5.40. és 5.41. bekezdésre adott válaszát).  

Az elmúlt években konkrét javulást értek el több olyan esetben ajánlott célzott korrekciós 
intézkedések alapján, amikor hiányosságokat tártak fel, amint azt a vonatkozó éves tevékenységi 
jelentések is mutatják.  

A Bizottság az ellenőrző hatóságok megbízhatóságát nemcsak az újraszámított hibaarányok 
alapján értékeli (amelyeket jelentős statisztikai hatással bíró egyedi hibák befolyásolhatnak), 
hanem számos olyan kritérium alapján is, amelyek – ha nem megfelelően értékelik őket – az 
ellenőrző hatóságok munkájának rendszerszintű hiányosságait tükrözik.  

A Bizottság szilárd és folyamatos együttműködést alakított ki valamennyi ellenőrző hatósággal. Ez 
magában foglalja a közös ellenőrzési eszközök, mint például a részletes ellenőrzőlisták 
megosztását, a bevált gyakorlatok megosztását a partnerek között, valamint az ellenőrző 
hatóságok személyzetének folyamatos szakmai fejlődését. 

5.46. A Bizottság folyamatosan és proaktívan támogatja az ellenőrző hatóságok és a program

irányító hatóságai közötti jó kommunikációt, amint azt például az ellenőrző közösség (a Bizottság 
és a tagállamok ellenőrző hatóságai) által a kohéziós politika keretében végzett ellenőrzések során 
népszerűsített, a bevált gyakorlatokról szóló charta is mutatja. A Bizottság úgy véli, hogy az ilyen jó 
kommunikáció és visszajelzés kulcsfontosságú az ellenőrzési rendszerek javításának és a 
célzottabb irányítási ellenőrzéseknek a biztosításához. 

5.47. A Bizottság a DG REGIO és a DG EMPL vonatkozó éves tevékenységi jelentéseiben arról

számolt be, hogy az ellenőrző hatóságok korlátozott mértékben éltek a Covid19-válságra adott 
válaszként a mintavétel során biztosított rugalmassággal. Az egészségügyi válság, a korlátozások 
és a közigazgatások megnövekedett munkaterhelése ellenére az ellenőrző hatóságok továbbra is a 
2019–2020-as elszámolásokban szereplő kiadások 91 %-át meghaladó összegekre statisztikai 
módszereket alkalmaztak (REGIO 91 %, EMPL 92 %). Ezek az adatok a 2022. március 1-jéig 
benyújtott utolsó elszámolások esetében növekedtek, amelyek esetében az ellenőrző hatóságok az 
igazolt kiadások átlagosan 94 %-át (REGIO 94 %, EMPL 96 %) meghaladó összegekre statisztikai 
mintákat használtak fel. Ez a rugalmasság ideiglenes volt, és a 2019/2020-as számviteli év után 
megszűnik. 
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5.48. és 5.50. Amint azt az 5.44. bekezdésre adott válaszában jelezte, a Bizottság

folyamatosan együttműködik az ellenőrző hatóságokkal az ellenőrzési nyomvonal javítása 
érdekében, beleértve szükség esetén a mintavételt is.  

A Bizottság továbbra is népszerűsíti az ellenőrző hatóságokból és a Bizottság képviselőiből álló 
munkacsoport által közösen kidolgozott, az ellenőrzési dokumentációról szóló vitaanyagban 
szereplő bevált gyakorlatokat, amint az a Számvevőszék 2019. évi éves jelentésének 5.8. 
háttérmagyarázatában szerepel. Emlékeztetni fogja az érintett ellenőrző hatóságokat, hogy 
megfelelő ellenőrzési nyomvonalat tartsanak fenn a mintavételezés során. 

5.52. A Bizottság a közelmúltban emlékeztette az ellenőrző hatóságokat arra, hogy a műveletek

ellenőrzéséhez használt ellenőrzőlistákon fel kell tüntetni, hogy a 2020. évi éves jelentésben 
szereplő 5.2. sz. számvevőszéki ajánlás nyomán megállapították-e a csalás gyanúját. Üdvözli, hogy 
a helyzet javul, és továbbra is emlékeztetni fogja az ellenőrző hatóságokat arra, hogy 
ellenőrzőlistájukban teljeskörűen dokumentálják a csalásfelderítés területén a helyszínen végzett 
munkát. 

A Bizottság bizonyossággal kapcsolatos munkája és a fennmaradó hibaarányról 

az éves tevékenységi jelentéseiben való beszámolás 

5.54–5.56. A Bizottság úgy alakította ki bizonyossági rendszerét, hogy lehetővé tegye a

főigazgatók számára, hogy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként rájuk háruló 
kötelezettségnek megfelelően mind a 418 egyedi operatív programra vonatkozóan bizonyosságot 
nyújtsanak. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy megalapozott bizonyossággal rendelkezik az alapul 
szolgáló kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, kivéve azokat a programokat, amelyek 
esetében az éves tevékenységi jelentésekben további lehetséges pénzügyi korrekciók 
szükségességéről számolt be az egyes operatív programokra alkalmazott alapos és szilárd 
módszertan alapján.  

Emellett az éves tevékenységi jelentésekben szerepel egy összesített fő teljesítménymutató, az 
összes megerősített hibaarány súlyozott átlaga. A Bizottság ezenkívül e fő teljesítménymutató 
maximális szintjéről is beszámolt (legrosszabb forgatókönyv), figyelembe véve a még validálás 
alatt álló valamennyi függőben lévő információt. Az idei évtől kezdődően az éves tevékenységi 
jelentésekben kockázati kiegészítés is szerepel egyes olyan operatív programok esetében, 
amelyeket maga a Bizottság soha nem ellenőrzött, illetve az ellenőrző hatóság korábbi ellenőrzési 
megállapításai alapján.  

Továbbá az alkalmazandó rendelkezések lehetővé teszik a nemzeti hatóságok és a Bizottság 
számára, hogy egy többéves időszakon belül ellenőrzéseket végezzenek és bármilyen további 
pénzügyi korrekciót hajtsanak végre (ideértve az elszámolások elfogadásának évét követő 
legfeljebb három évig tartó ellenőrzéseket is). A társjogalkotó által biztosított ezen lehetőség 
fontos ahhoz, hogy a Bizottság teljesíteni tudja az uniós költségvetés többéves programok 
keretében történő végrehajtásával kapcsolatos feladatait.  

Végezetül, a Bizottság a vonatkozó éves tevékenységi jelentésekben beszámol arról, hogy a korábbi 
számviteli évekre vonatkozóan – a programhatóságokkal folytatott kontradiktórius eljárások 
lezárását és szükség esetén a vonatkozó további pénzügyi korrekciók nemzeti hatóságok általi 
végrehajtását követően – mind a DG REGIO, mind a DG EMPL arra a következtetésre juthat, hogy a 
lezáráskori kockázat a várakozásnak megfelelően jóval 2 % alatt van. 

5.57. A Bizottság megjegyzi, hogy az éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság teljes

kifizetéskori kockázatának kiszámításához figyelembe vett, a TPK 2. fejezetére / a 2a. alfejezetre 
vonatkozó hibabecslés maximális értéke (2,3 %/2,5 %) a Számvevőszék becsült hibatartományán 
belül van. 
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5.59. A Bizottság hivatkozik a Számvevőszék által említett különjelentésben adott válaszaira.

5.60. – Első franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy a különböző egyedi

programokat és bizonyossági csomagokat lefedő dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzési munka 
kombinációján alapuló, a hozzájuk kapcsolódó kockázatoktól függő részletes értékelése révén 
észszerű és helyes becslést tud adni az egyes programok hibaarányáról és az összes program 
összesített hibaarányáról.  

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a 2019. és 2020. évi éves tevékenységi jelentésekben 
közzétett, hibaszintre (mint fő teljesítménymutatóra) vonatkozó becslése maximális kockázatot 
tartalmazó tartományként van kifejezve. Bár ez a tartomány nem éri el a Számvevőszék becsült 
hibaszintjét, a Számvevőszék által a 2019-es és 2020-as megbízhatósági nyilatkozatok 
tekintetében kiszámított intervallumba esik. 

A közzétett fő teljesítménymutatókat a főigazgató erősíti meg a tárgyévben felmerült vonatkozó 
kiadásokra vonatkozóan. Ezek a kohéziós programok együttes, kifizetéskori általános kockázatának 
becslését jelentik a közzétételük időpontjában, figyelembe véve az akkor rendelkezésre álló összes 
információt. 

Második franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy az egyes programok tekintetében

évente elvégzett dokumentumalapú ellenőrzése hatékony és arányos megközelítés azon programok 
esetében, amelyekről megállapítást nyert, hogy évente megbízhatóan alacsony hibaarányról 
számolnak be. A kockázatosabbnak talált egyéb programok esetében a helyszíni szabályszerűségi 
ellenőrzések kiegészítik a dokumentumalapú ellenőrzést. 

A beérkezett éves kontrolljelentések és ellenőri vélemények 100 %-ának bizottsági 
dokumentumalapú vizsgálata a bizonyossági csomagban megadott információkon alapul, 
figyelembe véve az összesített ismereteket és az érintett ellenőrző hatóság és operatív program 
tekintetében elvégzett korábbi ellenőrzési munkát (beleértve a Bizottság saját ellenőrzéseit, a 
Számvevőszék ellenőrzéseit és a nemzeti rendszerellenőrzési jelentéseket), és az ellenőrző 
hatóságokkal folytatott kommunikációval zárul le, amennyiben az pontosításokhoz vagy célzott 
ellenőrzések elvégzéséhez szükségesnek bizonyul.  

A 2021-ben beérkezett bizonyossági csomagok esetében a DG EMPL 38 programnál újraszámította 
a jelentett fennmaradó hibaarányt, a DG REGIO pedig 49 program esetében tette ezt meg kizárólag 
dokumentumalapú ellenőrzés alapján. 

A fentiekben kifejtettek szerint a Bizottság csak dokumentumalapú ellenőrzésnek alávetett 
programok esetében végezte el a maximális kockázat számítását.  

Harmadik franciabekezdés:  Amint az a Bizottság ellenőrzési stratégiájában is szerepel,

az ellenőrzési munka azokra az ellenőrző hatóságokra összpontosít, amelyekre a Bizottság még 
nem tudott megfelelő mértékben támaszkodni, amelyek esetében eddig korlátozott felülvizsgálatot 
végeztek, vagy amelyeknél új kockázatok merültek fel. Emellett idővel szükség van bizonyos számú, 
kevésbé kockázatosnak minősített ellenőrző hatóság ellenőrzésére is. A Kohéziós Ügyek Közös 
Ellenőrzési Igazgatósága (DAC) gondoskodni fog arról, hogy megfelelően dokumentálja a jövőbeli 
ellenőrzési tervei kidolgozásának folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy a 
kockázatértékelés eredményeivel, valamint az egyéb figyelembe vett kritériumokkal való 
összefüggéseket egyértelműen közzétegyék és elmagyarázzák. 

Negyedik franciabekezdés: A 2014–2020-as szabályozási kerettel összhangban a

tagállamok a minden év február 15-ig benyújtandó bizonyossági csomagokban igazolják a 
kiadásokat és beszámolnak kontrolljaik és ellenőrzéseik eredményeiről. 
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Az éves tevékenységi jelentésekben foglalt fenntartások az éves tevékenységi jelentés aláírásának 
időpontjában rendelkezésre álló összes információn alapulnak, beleértve a korábbi hiányosságok 
által a legutóbb jelentett hibaarányokra és ellenőri véleményekre gyakorolt hatás értékelését.  

A DG EMPL például a 2020. évi éves tevékenységi jelentésében kimondja, hogy négy fenntartás a 
korábbi években jelentett hibaarányok megbízhatóságával kapcsolatos hiányosságokon vagy 
kétségeken alapul. Kétségek vagy azonosított kockázatok esetén a Bizottság ezért körültekintő 
megközelítést alkalmaz az éves tevékenységi jelentés keretében történő saját jelentéstétele során, 
és átalány alapján becsüli meg az érintett programok kockázati szintjét, és szükség esetén további 
fenntartásokat fogalmaz meg.  

A kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése a rendeletben az ellenőrzések 
elvégzésére biztosított időszak során folyamatosan zajlik, míg az éves tevékenységi jelentés 
pillanatképet ad egy adott időpontban (áprilisban) a vonatkozó kiadásokról a jelentéstételi évben (a 
költségvetési rendeletben előírt követelmény). Az éves tevékenységi jelentés aláírásának 
időpontjában a Bizottság nem tudja előre jelezni az ezen időpont után végzett ellenőrzések 
eredményeit. Ezért folytatni fogja az értékelést és az ellenőrzést a bejelentett (még nem 
véglegesnek tekintett) hibaarányok megerősítése vagy újraszámítása érdekében, és adott esetben 
további pénzügyi korrekciókat fog kérni. Erről a következő éves tevékenységi jelentésekben teljes 
átláthatóság biztosítása mellett fognak beszámolni. 

5.62. A Bizottság hivatkozik a 2021. évi éves tevékenységi jelentéseire, amelyek részletesebben

kifejtik a maximális kockázatok kiszámítására vonatkozó módszertanát, amely az egyes 
programokra vonatkozó szisztematikus dokumentumalapú ellenőrzésen, valamint az ellenőrző 
hatóságok által jelentett hibaarányok megerősítését és/vagy kiigazítását célzó kockázatalapú 
szabályszerűségi ellenőrzéseken alapul, és az esetleges további kockázatok fedezése érdekében 
kiegészítő vagy százalékos átalányok révén prudens konzervatív megközelítést alkalmaz (lásd a DG 
REGIO éves tevékenységi jelentésének 51. lábjegyzetét és a DG EMPL éves tevékenységi 
jelentésének 73. lábjegyzetét). A korábbi számviteli években ellenőrzött programokat illetően a 
Bizottság hangsúlyozza, hogy ellenőrzéseit és a kapcsolódó ajánlásokat a programhatóságok 
megfelelően nyomon követik, és nem zárhatók le mindaddig, amíg az összes kért korrekciós 
intézkedés ténylegesen meg nem valósul, így a kockázatok megfelelően csökkenthetők, és az 
ellenőrzések során azonosított problémák már nem merülnek fel. A Bizottság úgy véli, hogy ez a 
megközelítés a bizonyosság hatékony és észszerű forrása, amely megőrzi a felelősségi körébe 
tartozó ellenőrzések költséghatékonyságát is. 

5.63–5.64. A szabályszerűségi ellenőrzéseken kívül a Bizottság tényfeltáró látogatásokat és

dokumentációs munkákat is végez, amelyek alapján kiigazíthatja a fennmaradó hibaarányokat, 
amelyek bizonyos esetekben 2 % fölöttiek lehetnek. A Bizottság más típusú ellenőrzéseket is végez 
(pl. tematikus ellenőrzéseket vagy rendszerellenőrzéseket az irányító hatóságok vagy a 
közreműködő szervezetek szintjén). 

A Bizottság szabályszerűségi ellenőrzései 2021-ben többnyire kockázatalapúak voltak. Ezért úgy 
véli, hogy a Számvevőszék által az e bekezdésben ismertetett ellenőrzési eredményei azt mutatják, 
hogy a kockázatértékelése releváns volt. Ezenkívül a Kohéziós Ügyek Közös Ellenőrzési 
Igazgatóságának létrehozásával most már csak egyetlen ellenőrzést végeznek a több alapból 
finanszírozott programok vagy két, egy alapból finanszírozott programmal rendelkező régiók 
esetében. Ezeket az ellenőrzéseket korábban kétszer vették volna számításba (főigazgatóságonként 
egyet). Az ellenőrzések számát ezért nem lehet teljes mértékben összehasonlítani az előző évekkel.  

A Bizottság a jogalapnak megfelelően kontradiktórius eljárás keretében validálja ellenőrzési 
megállapításait az ellenőrző hatóságokkal, és nyomon követi végső következtetéseit annak 
érdekében, hogy azonosítsa az általa feltárt további hibák kiváltó okait, és javítsa az érintett 
ellenőrző hatóságok hibaészlelési képességét.  
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A DG REGIO és a DG EMPL vonatkozó éves tevékenységi jelentéseiben a Bizottság 15 ellenőrző 
hatóság vagy ellenőrző szervük munkájának súlyos hiányosságairól számolt be. A Bizottság 
számos szempontot vizsgál, hogy értékelje az ellenőrző hatóság munkájának hatékonyságát és 
megbízhatóságát, a hibaarány ezek közül csak az egyik. Több esetben a Bizottság által feltárt 
további hibák inkább eseti jellegűek, és a hibaarányra gyakorolt lehetséges jelentős extrapolált 
hatás ellenére sem utalnak rendszerszintű hiányosságra az ellenőrző hatóság szintjén. 

5.64. 2021-ben a DG REGIO által végzett ellenőrzések 18 szabályszerűségi ellenőrzésből, 15

tényfeltáró látogatásból és 13 tematikus ellenőrzésből álltak, amelyek közül 4 
összeférhetetlenséggel volt kapcsolatos. 

A DG EMPL ellenőrzései 17 szabályszerűségi ellenőrzést és 4 ténymegállapítást, 3 tematikus 
ellenőrzést, 2 egyesült királyságbeli ellenőrzést, valamint 6, a teljesítménymutatók 
megbízhatóságára vonatkozó ellenőrzést öleltek fel. 

Az éves tevékenységi jelentésekben nincs utalás a Magyarországgal szemben folyamatban lévő 
jogállamisági eljárásra 

5.65. A DG BUDG 2021. évi éves tevékenységi jelentése részletesen hivatkozik az uniós

költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerre, különösen az „5.2. egyedi célkitűzés – 
Az uniós költségvetés pénzügyi kockázatokkal szembeni védelmének megerősítése, többek között a 
korai felismerési és kizárási rendszer (EDES), valamint a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló általános hiányosságokkal kapcsolatban az összes érdekelt fél közötti 
rendszeres párbeszéd útján elért nagyobb átláthatóság, tudásmegosztás és elszámoltathatóság 
révén” című szakaszban. Ezt kiegészítik a DG BUDG 2021. évi éves tevékenységi jelentésének „Az 
uniós költségvetés védelmét szolgáló új feltételrendszerről szóló rendelet érvényesítésének és 
végrehajtásának vezetése” című 2. mellékletében szereplő, 2021 végére/2022 elejére vonatkozó 
eredmények. A feltételrendszerről szóló rendelet horizontális eszköz, amely előírja, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek 
megsértése kellően közvetlenül érinti vagy súlyosan veszélyezteti az uniós költségvetéssel való 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A 
feltételrendszerről szóló rendelet akkor alkalmazandó, ha az uniós jog szerinti egyéb eljárások nem 
tennék lehetővé az uniós költségvetés hatékonyabb védelmét. 

Az intézkedések elfogadása (amelyek magukban foglalhatják a kötelezettségvállalások 
felfüggesztését, a kifizetések felfüggesztését stb. a feltételrendszerről szóló rendelet 5. cikkével 
összhangban) a Bizottság javaslata alapján (minősített többséggel) a Tanács feladata. Ezért a 
meghozott intézkedések nem tartoznak egyetlen megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő 
felelősségi körébe sem, és azokról az éves irányítási és teljesítményjelentésben vállalati szinten 
számolnak be. 

Mivel a Bizottság köteles teljes mértékben tiszteletben tartani a feltételrendszerről szóló rendelet 
szerinti eljárás kontradiktórius jellegét, nem láthatja előre azt a döntést, amelyet a Tanács akkor 
hoz meg, ha a Bizottság intézkedéseket javasol. 

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő azonban kockázatértékelésében figyelembe fogja 
venni azokat a lényeges elemeket, amelyek a feltételrendszerről szóló rendelet szerinti eljárás 
keretében merülhetnek fel, és amelyekkel kapcsolatban az ágazati jogalap alapján eljárhat. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

5.66. A Számvevőszék által becsült hibaszint a korábbi évekhez képest stabil maradt. A Bizottság

nyomon fog követni minden, a Számvevőszék által feltárt hibát, és további pénzügyi korrekciókat 
fog kérni, ahol az helyénvaló és jogilag lehetséges.  

A DG REGIO és a DG EMPL 2021. évi éves tevékenységi jelentéseiben közzétett hibaszint-becslések 
az egyes programok helyzetének részletes elemzéséből származnak. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a TPK 2. fejezetére és 2a. alfejezetére vonatkozó hibabecslésének 
maximális értéke (2,3 %/2,5 %), amelyet az éves irányítási és teljesítményjelentés a Bizottság 
teljes kifizetéskori kockázatának kiszámításához figyelembe vesz, a Számvevőszék becsült 
hibatartományán belül van. 

A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék által azonosított esetekben egy 2007–2013-as 
programhoz kapcsolódó két tranzakció esetében nincs jogalap pénzügyi korrekciók előírására.  

A Bizottság azt is megjegyzi, hogy a Számvevőszék becsült hibaarányának több mint egyharmada 
csak egy nemzeti szintű programra vonatkozik, és nagyon konkrét kérdést tükröz. Úgy véli, hogy a 
kapcsolódó projektek támogathatóak voltak, de nem kellett volna minden költséget visszatéríteni. 

5.68. A kohéziós politika jelenlegi bizonyossági modelljének célja, hogy a fennmaradó hibaarány

minden évben minden egyes program esetében 2 % alatt legyen. Ellenkező esetben a Bizottság 
rendelkezik az érintett egyedi programok felderítéséhez és a szükséges további pénzügyi korrekciók 
alkalmazásához szükséges eszközökkel, amennyiben az egyes fennmaradó hibák mértéke 
meghaladja a 2 %-ot. 

5.69. Az irányítási ellenőrzések jelentik a hibákkal szembeni védelem első szintjét, és több

program esetében hatékonyabbnak kell lenniük a hibák megelőzésében és feltárásában. A 
Bizottság a DG REGIO és a DG EMPL éves tevékenységi jelentéseiben beszámol az irányítási és 
kontrollrendszerek működésének eredményességéről (39., illetve 59. oldal), és arra a 
következtetésre jutott, hogy az irányítási és kontrollrendszerek idővel javultak, és mostanra a 
programok 90 %-a esetében jól vagy kellően jól működnek. 

5.70. A Bizottság úgy véli, hogy összességében az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szerveik

munkájára lehet támaszkodni, az éves tevékenységi jelentésekben szereplő néhány eset kivételével. 

Egyes esetekben a feltárt további hibák eseti jellegűek, és nem utalnak rendszerszintű 
hiányosságra az ellenőrző hatóság szintjén.  

Ezenkívül a jogi követelményeknek megfelelően az ellenőrző hatóságok két esetben számították ki 
a fennmaradó hibaarányokat, beleértve a pénzügyi eszközöknek kifizetett előlegeket is.  Ezekben az 
esetekben a Bizottság az éves tevékenységi jelentésekben a jogszerűségre és szabályszerűségre 
vonatkozó fő teljesítménymutatók alkalmazásában ilyen előlegek nélkül 2 %-ot meghaladó 
hibaarányt közöl, de nem írhat elő további pénzügyi korrekciókat. 

Egy másik bizonyossági csomag esetében, ahol a 2 % feletti teljes fennmaradó hibaarányt a 
Számvevőszék újraszámította, nincs jogalap további korrekciókra. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a 
fennmaradó teljes hibaarány ebben az esetben 2 % alatt marad.  

A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik az érintett programok irányító és ellenőrző 
hatóságaival annak érdekében, hogy érvényesítse az elfogadott következtetéseket, és idővel 
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valamennyi program esetében 2 % alatti fennmaradó hibaarányt érjen el azon szabályozási 
eszközök használatával, amelyek keretében további pénzügyi korrekciók alkalmazására lehet 
szükség. 

5.71. A Bizottság ellenőrzési eljárásokat vezet be annak érdekében, hogy minden egyes

programra vonatkozóan megalapozott bizonyosságot szerezzen arról, hogy a különböző ellenőrző 
hatóságok által évente jelentett hibaarányok elfogadhatók-e, vagy vannak-e arra utaló jelek vagy 
bizonyítékok, hogy továbbra is maradnak a lényegességi küszöb feletti hibák.  

Az a tény, hogy a fennmaradó hibaarány egy adott évben meghaladja a 2 %-ot, annak ellenére, 
hogy az ellenőrző hatóság 2 % alatti arányról számolt be, nem feltétlenül utal az ellenőrző hatóság 
munkájának súlyos vagy rendszeres hiányosságára. Előfordulhat, hogy a fel nem tárt, néha 
összetett egyedi hibák nem mindig reprezentatívak az ellenőrző hatóság által végzett munkára 
nézve, és az alkalmazandó jogszabályok eltérő értelmezésének tudhatók be (lásd még a Bizottság 
5.70. bekezdésre adott válaszát).  

Ezenkívül a Bizottság az újraszámított hibaarányokon felül különböző paramétereket is figyelembe 
véve értékeli az ellenőrző hatóságok munkáját, ideértve a rendszerellenőrzések eredményeit is. 

5.72. Az éves irányítási és teljesítményjelentésben a Bizottság felhasználja a főigazgatóságok

által az alapos és strukturált minőségi felülvizsgálatnak alávetett éves tevékenységi jelentésekben 
közzétett kifizetéskori kockázatokat. 

A kiadások kockázati profilok és kontrollrendszerek szerinti részletesebb felosztása miatt a hibák 
feltárásakor és a Számvevőszék munkáját is figyelembe véve a Bizottság azonosítani tudja az 
ellenőrzési sokaság azon konkrét részét, amelyet a hibák a legnagyobb valószínűséggel érintenek. 
Így árnyaltabb képet tud adni a teljesített kifizetések hibaszintjéről és egyértelműen azonosítani 
tudja azon területeket, ahol javulásra van szükség.  

A Bizottság megjegyzi, hogy becslései a Számvevőszék által becsült időszakokba esnek. A Bizottság 
úgy véli, hogy részletes értékelése révén helyes becslést tud adni az egyes programok 
hibaarányáról és az összes program összesített hibaarányáról. 

5.73. A DG BUDG 2021. évi éves tevékenységi jelentése részletesen hivatkozik az uniós

költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerre, különösen az „5.2. egyedi célkitűzés – 
Az uniós költségvetés pénzügyi kockázatokkal szembeni védelmének megerősítése, többek között a 
korai felismerési és kizárási rendszer (EDES), valamint a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló általános hiányosságokkal kapcsolatban az összes érdekelt fél közötti 
rendszeres párbeszéd útján elért nagyobb átláthatóság, tudásmegosztás és elszámoltathatóság 
révén” című szakaszban. Ezt kiegészítik a DG BUDG 2021. évi éves tevékenységi jelentésének „Az 
uniós költségvetés védelmét szolgáló új feltételrendszerről szóló rendelet érvényesítésének és 
végrehajtásának vezetése” című 2. mellékletében szereplő, 2021 végére/2022 elejére vonatkozó 
eredmények. A feltételrendszerről szóló rendelet horizontális eszköz, amely előírja, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek 
megsértése kellően közvetlenül érinti vagy súlyosan veszélyezteti az uniós költségvetéssel való 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A 
feltételrendszerről szóló rendelet akkor alkalmazandó, ha az uniós jog szerinti egyéb eljárások nem 
tennék lehetővé az uniós költségvetés hatékonyabb védelmét. 

Az intézkedések elfogadása (amelyek magukban foglalhatják a kötelezettségvállalások 
felfüggesztését, a kifizetések felfüggesztését stb. a feltételrendszerről szóló rendelet 5. cikkével 
összhangban) a Bizottság javaslata alapján (minősített többséggel) a Tanács feladata. Ezért a 
meghozott intézkedések nem tartoznak egyetlen megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő 
felelősségi körébe sem, és azokról az éves irányítási és teljesítményjelentésben vállalati szinten 
számolnak be. 
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Mivel a Bizottság köteles teljes mértékben tiszteletben tartani a feltételrendszerről szóló rendelet 
szerinti eljárás kontradiktórius jellegét, nem láthatja előre azt a döntést, amelyet a Tanács akkor 
hoz meg, ha a Bizottság intézkedéseket javasol. 

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő azonban kockázatértékelésében figyelembe fogja 
venni azokat a lényeges elemeket, amelyek a feltételrendszerről szóló rendelet szerinti eljárás 
keretében merülhetnek fel, és amelyekkel kapcsolatban az ágazati jogalap alapján eljárhat. 

5.74. Valamennyi előzetes beszerzési megállapodás tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint

a Bizottságnak jogában áll helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni az utolsó kifizetéstől 
számított öt évig. Az ellenőrzésekre tehát a jelenlegi világjárványra tekintettel kellő időben sor fog 
kerülni. Lásd még a Bizottság 5.7. háttérmagyarázatra adott válaszát. 

Ajánlások 

5.75–5.77 A Bizottság szigorúan nyomon követi a Számvevőszék által elfogadott ajánlásokat

annak érdekében, hogy azokat az elfogadott határidőn belül végrehajtsa. A Számvevőszék 2018. 
évi éves jelentésének 6.1. ajánlása tekintetében a Bizottság azon a véleményen van, hogy eleget 
tett az ajánlásnak, figyelembe véve a 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről 
szóló rendelet felülvizsgált 40. cikkét is, amely új bizonyossági modellt határoz meg a kkv-
kezdeményezés programjai számára. 

5.1. ajánlás – A kedvezményezettek költségtérítésének módszere abban az 

esetben, ha egyszerűsített költségelszámolási módszereket alkalmaznak a 

programhoz való uniós hozzájárulás meghatározásához 

A Bizottság elfogadja az ajánlást, különösen a Számvevőszék által ellenőrzött ír program 
tekintetében. 

5.2. ajánlás – A nemzeti rendszerek hozzájárulása az ESZA célkitűzéseihez 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék által ellenőrzött műveletek hozzájárultak a program 
célkitűzéseihez, annak ellenére, hogy egyes támogatásra nem jogosult résztvevőket azonosítottak. 
A Bizottság a tagállamokkal együtt meg fogja vizsgálni, hogy a következő programozási 
időszakban milyen alternatív módokon lehetne megvalósítani az ESZA keretében ellenőrzött IFK-
programot. 

5.3. ajánlás – A NEET státusz ellenőrzése a programhatóságok által 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A fiatal résztvevők NEET-státuszát – amennyire csak lehetséges és megvalósítható – megbízható 
és ellenőrzött források alapján kell ellenőrizni, figyelembe véve, hogy az ESZA-rendelet 16. cikke 
nem határozza meg a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személy 
fogalmát. Ezért a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy mikor ellenőrzik a résztvevők 
támogathatóságát, valamint azt, hogy a kritériumok teljesülnek-e. 

A Bizottság tisztában van azzal is, hogy az ESZA/IFK számos végrehajtó szerve vagy 
kedvezményezettje nehézségekbe ütközött például a résztvevők munkaviszonyának hiányával 
kapcsolatos bizalmas adatokhoz való hozzáférés terén.  
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Ezért a 2021–2027-es időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet már nem 
támogathatósági kritériumként, hanem célcsoportként említi a NEET-fiatalokat, ezért csak a 
„fiatalokra” utal, és nem határoz meg szabályokat a célcsoport meghatározására vonatkozóan, ami 
a tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik. 

5.4. ajánlás – A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó előzetes beszerzési 

szerződések gyártók általi betartása 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

Valamennyi előzetes beszerzési megállapodás tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a 
Bizottságnak jogában áll helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni az utolsó kifizetéstől 
számított öt évig. 

Bár a Bizottság elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a Covid19-oltóanyagok gyártói 
megfeleljenek az előzetes beszerzési megállapodások feltételeinek, kockázatértékelésen alapuló 
ellenőrzéseket szándékozik végezni. 

A kockázatértékelés figyelembe veszi, hogy a gyártó megkapta-e a Covid19-oltóanyagára 
vonatkozó feltételes forgalombahozatali engedélyt, és azt el tudta-e juttatni a tagállamoknak, 
valamint hogy az uniós költségvetést előzetes finanszírozásra használták-e fel. 

Az ellenőrzésekre a jelenlegi világjárványra tekintettel kellő időben sor fog kerülni. Az első 
eredmények 2024 végére várhatók, a tényleges befejezés pedig 2025 decemberére várható. 

5.5. ajánlás – Ellenőrzési nyomvonal az ellenőrző hatóságok általi mintavételt 

illetően 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság emlékeztetni fogja az ellenőrző hatóságokat arra, hogy megfelelő magyarázatot kell 
adniuk mintavételi eljárásaikra, és megfelelő ellenőrzési nyomvonalat kell biztosítaniuk. 

5.6. ajánlás – Jogállamiság 

A Bizottság nem fogadja el az ajánlást. 

A Bizottság továbbra is csak az éves irányítási és teljesítményjelentésben és a DG BUDG éves 
tevékenységi jelentésében fog hivatkozni az általános feltételrendszer szerinti eljárásokra. Az 
általános feltételrendszer, illetve az uniós költségvetés védelme a teljes uniós költségvetést érinti, 
és nem csupán konkrét programokat vagy szakpolitikai területeket, amint azt a vállalati szintű 
beszámolás is tükrözi. Ezenkívül a Bizottság és a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő 
nem akadályozhatja meg a Tanács jövőbeli határozatait, amely a vonatkozó intézkedések 
elfogadásáért felelős intézmény. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

„6. FEJEZET – TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS KÖRNYEZET” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

6.1. A Bizottság örvendetesnek tartja a Számvevőszék által a „Természeti erőforrások

és környezetvédelem” szakpolitikai terület esetében becsült 1,8 %-os hibaszintet, amely 

a lényegességi küszöb alatt van, és összhangban van a Bizottság saját, kifizetéskori kockázatra 
vonatkozó értékelésével. A Bizottság azt is örömmel látja, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: KAP) közvetlen kifizetései továbbra is mentesek a lényeges hibáktól, ami 
tehát megerősíti, hogy az integrált igazgatási és kontrollrendszer (a továbbiakban: IIER) – többek 
között a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (a továbbiakban: MePaR) – fontos szerepet 
játszik a hibaszint megelőzésében és csökkentésében. 

A KAP valódi európai politika, mivel a tagállamok egyesítik erőforrásaikat annak érdekében, hogy 
egyetlen közös szakpolitikát működtessenek egységes európai költségvetéssel. A 6,6 millió 
kedvezményezettnek forrásokat biztosító KAP-kiadásokat megosztott irányítással, átfogó irányítási 
és kontrollrendszer keretében hajtják végre, amelyet azzal a céllal hozták létre, hogy a végső 
kedvezményezettek szintjén biztosítsák az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségét és 
szabályszerűségét.  

A KAP szilárd bizonyossági modellje magában foglalja a kifizető ügynökségek által végzett első 
szintű ellenőrzéseket, a független tanúsító szervek által végzett ellenőrzési munkát és a Bizottság 
záróelszámolási eljárás keretében végzett saját munkáját. 

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék értékelését, miszerint a kifizető ügynökségek rendszerei 
összességében megbízhatóak, és biztosítják a támogatási összegek helyes kiszámítását, ami 
összhangban van a Bizottság saját elemzésével.  

A 21. vidékfejlesztési intézkedést azzal a céllal hozták létre, hogy a válság által leginkább 
érintettek számára könnyen hozzáférhető válságkezelési támogatást nyújtsanak, méghozzá úgy, 
hogy az a kedvezményezettek és a közigazgatás számára egyaránt a lehető legegyszerűbb legyen. 
A Bizottság üdvözli a Számvevőszék értékelését, miszerint a támogatási feltételeket általában 
tiszteletben tartották.  

A monitoring útján végzett ellenőrzés a jelenlegi uniós jogi keretben meghatározott ellenőrzési 
megközelítés. 2023-tól kezdődően a kötelező területmegfigyelő rendszer – a mezőgazdasági 
tevékenységekre összpontosítva – a szakpolitikai teljesítmény mérése céljából valamennyi 
tagállamban kiterjed a területalapú beavatkozásokra. Mivel különösen a vidékfejlesztési 
intézkedések tartalmazhatnak olyan támogathatósági feltételeket, amelyek nem követhetők 
nyomon a Sentinel műholdjairól származó adatok alapján, a jövőbeli tagállami területmegfigyelő 
rendszerre vonatkozó bizottsági javaslat a nem Sentinel-adatok felhasználását is előirányozza. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

6.14. A Bizottság üdvözli a Számvevőszéknek a „Természeti erőforrások” fejezetben található

hibával kapcsolatos értékelését, és örömmel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék által 
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megállapított hibaarány a 2 %-os lényegességi küszöb alatt van, és továbbra is szinte teljesen 
megegyezik a Bizottság éves irányítási és teljesítményjelentésében és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében bemutatott, KAP-kiadásokra 
vonatkozó saját becslésével (1,8 %). 

1. háttérmagyarázat – Egy kifizető ügynökség nem használta fel az összes
rendelkezésre álló információt a kedvezményezett által bejelentett költségek
ellenőrzése során

A borágazati promóciós intézkedés megbízható végrehajtásának biztosítása érdekében a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2016-ban iránymutatásokat1 adott ki a 

borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programokról, különösen a promóciós 

intézkedésről. Emellett 2021-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság feljegyzést 

adott ki a tagállamok küldöttei számára „a borral kapcsolatban feltárt technikai problémák – 

promóció a harmadik országokban” címmel. Ez minden bizonnyal hozzájárul a borágazati promóciós 

intézkedés végrehajtásával kapcsolatos kockázatok csökkentéséhez. 

A Bizottság nyomon fogja követni e konkrét tranzakciót, hogy biztosítsa a jogosulatlan kifizetések 

korrekcióját. 

Közvetlen kifizetések 

6.18. A Bizottság örömmel veszi tudomásul, hogy a 84 vizsgált tranzakció közül a Számvevőszék

csupán három esetében talált kisebb túlbecsléseket, amelyek mindegyike 5 % alatt volt. 

6.20. A Bizottság üdvözli, hogy a Számvevőszék pozitívan értékelte az integrált igazgatási és

kontrollrendszer (IIER), többek között a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePaR) 
szerepét. A Bizottság úgy véli, hogy az integrált igazgatási és kontrollrendszer – beleértve a 
mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert is – hatékony a hibák megelőzésében és a hibaszint 
csökkentésében. 

Területalapú/állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési kiadások 

6.23. A Bizottság ki szeretné emelni, hogy az állatnyilvántartási adatbázisában rögzített,

kedvezményezettekre vonatkozó pontatlan adatokkal kapcsolatban említett két hiba – mindkettő 
ugyanannál a kifizető ügynökségnél fordult elő – nem a kedvezményezettek hibás nyilatkozatainak, 
hanem az állatnyilvántartási adatbázis kapcsán felmerült technikai problémának volt betudható, 
amely csak néhány kedvezményezett nyilatkozatát érintette. Az érintett kifizető ügynökség 
eljárásokat indított az összes érintett kedvezményezett azonosítása és a jogosulatlanul kifizetett 
összegek visszafizettetése érdekében. A technikai probléma a 2022-es igénylési évre már 
megoldódott. 

Beruházási projektek 

6.25. A Bizottság két tranzakció esetében nem ért egyet a Számvevőszék értékelésével.

Monitoring útján végzett ellenőrzés 

1 A következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 
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6.28. A monitoring útján végzett ellenőrzés az uniós jogi keretben meghatározott ellenőrzési

megközelítés – amely a területalapú támogatási rendszerekre és intézkedésekre vonatkozó 
hagyományos ellenőrzési megközelítések alternatívája –, (a nem nyomon követhető 
támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és kötelezettségek esetében) helyszíni 
látogatásokon és (a nyomon követhető támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és 
kötelezettségek esetében) új technológiák használatán alapul.  

Mindent egybevetve a Bizottság úgy véli, hogy a monitoring útján végzett ellenőrzések kiváló 
példák arra, hogy hogyan lehet alkalmazni a technológiát az irányítási és kontrollrendszerek 
hatékonyabbá tételére. 

2021-ben 10 tagállam és csaknem 30 kifizető ügynökség választotta a monitoring útján végzett 
ellenőrzéseket. 

6.29. Amennyiben a területalapú támogatás támogathatósági feltételei a Sentinel műholdjairól

származó adatokkal (vagy más, legalább ezekkel egyenértékű adatokkal) „nyomon követhetőnek” 
tekinthetők, a monitoring útján végzett ellenőrzések megközelítés automatizált folyamatokat 
alkalmaz a megfelelés ellenőrzésére. A nem egyértelmű eredményeket részben automatizált 
eljárások segítségével követik nyomon. Amennyiben a területalapú támogatás támogathatósági 
feltételei a Sentinel műholdjairól származó adatokkal eleve nem „nyomon követhetőek”, akkor 
helyszíni látogatásokat kell végezni a kedvezményezettek közül választott mintán. A monitoring 
útján végzett ellenőrzésnek a hagyományos ellenőrzési módszerekkel szembeni előnye tehát akkor 
a legnagyobb, ha valamennyi támogathatósági feltétel nyomon követhető. Ugyanakkor különösen a 
vidékfejlesztési intézkedések gyakran tartalmaznak olyan támogathatósági feltételeket, amelyek a 
Sentinel-műholdakról származó adatok alapján nem követhetők nyomon. Ennek kezelése érdekében 
a jövőbeli tagállami területmegfigyelő rendszerre vonatkozó bizottsági javaslat előirányozza nem 
Sentinel-adatok felhasználását, ilyenek például a földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek. 

6.30. 2021-ben a tagállamokban a monitoring útján végzett ellenőrzés alkalmazása

megduplázódott a 2020. évihez képest, és meghaladta a Bizottság által megállapított közbenső 
mérföldkövet, vagyis azt, hogy 2022-re a mezőgazdasági hasznosítású terület 10 %-ára 
kiterjedjen. 

6.31. A Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy 2023-tól a tagállamok az (EU)

2116/2022 rendeletben meghatározott alapvető uniós követelményekkel összhangban alakíthatják 
ki irányítási, ellenőrzési és szankciórendszereiket. 2023-tól kezdődően a kötelező területmegfigyelő 
rendszer a szakpolitikai teljesítmény mérése céljából valamennyi tagállamban kiterjed a 
területalapú beavatkozásokra. A következő KAP-ban azért kerül sor a Kopernikusz Sentinel 
műholdakról származó adatok kötelező felhasználásának bevezetésére, hogy biztosított legyen a 
tagállamok éves teljesítményjelentésének megbízhatósága. A területmegfigyelő rendszer által 
szolgáltatott alapinformációkat a tagállamok a hibák megelőzésére, a szabálytalanságok 
feltárására és ennélfogva a forrásokat érintő kockázatok csökkentésére használhatják fel. 

6.35. A Bizottság már 2018-tól kezdve ösztönzi a monitoring útján végzett ellenőrzés

alkalmazását. Amellett, hogy a KAP nyomon követése céljából ingyenes hozzáférést biztosít a 
Kopernikusz adat- és információ-hozzáférési szolgáltatásaihoz (DIAS), a Bizottság 
iránymutatásokat dolgozott ki, és elősegíti az egymástól való tanulást és a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét például azáltal, hogy célzott találkozókat szervez, amelyeken a 
monitoring útján végzett ellenőrzéseket már alkalmazó tagállamok betekintést nyújtanak és 
megosztják a konkrét alkalmazáson alapuló tapasztalataikat. Ezen túlmenően a Bizottság 
képzésekkel, dokumentációval és informatikai megoldásokkal támogatja a tagállamokat a 
monitoring útján végzett ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében, amelynek célja a 
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Sentinel műholdakról származó adatoknak a KAP nyomon követéséhez való felhasználása során 
észlelt vagy tényleges technikai akadályok elhárítása.  

Ennek eredményeként 2021-ben a tagállamokban a monitoring útján végzett ellenőrzés 
alkalmazása megduplázódott a 2020. évihez képest, tehát meghaladta a Bizottság által 
megállapított, 2022-re a mezőgazdasági hasznosítású terület 10 %-ának elérésére vonatkozó 
közbenső mérföldkövet. 

A tagállami ellenőrzési statisztikák és kifizetési adatok koherenciájának 

ellenőrzése 

6.37. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék értékelését, miszerint a kifizető ügynökségek

rendszerei összességében megbízhatóak és biztosítják a támogatási összegek helyes kiszámítását. 
A Bizottság a kifizető ügynökségek által benyújtott kifizetési és ellenőrzési adatok tekintetében 
végzett éves minőség-ellenőrzések, valamint a kifizető ügynökségek információs rendszereivel 
kapcsolatban végzett adatintegritási ellenőrzések formájában saját elemzéseket végez, amelyek 
megerősítik a Számvevőszék értékelését. 

M21 vidékfejlesztési intézkedés 

6.39. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék értékelését, miszerint a támogatási feltételeket

általában tiszteletben tartották. Az elképzelés az volt, hogy a kedvezményezettek és a közigazgatás 
számára egyaránt minél egyszerűbb rendszereket hozzanak létre az intézkedés céljával és az 
alapjául szolgáló azon elképzeléssel összhangban, hogy a válság által leginkább érintettek számára 
könnyen hozzáférhető válságkezelési támogatást nyújtsanak. 

Az M21 egy olyan, az integrált igazgatási és kontrollrendszeren kívül eső intézkedés, amely 
egyösszegű kifizetéseket biztosít, és általában nem a hektárok vagy az állatok számához 
kapcsolódik. A rendeletek szerint ezért az M21 intézkedés nem tartozik az integrált igazgatási és 
kontrollrendszerre vonatkozó szabályok hatálya alá, és nem kellett használni az integrált igazgatási 
és kontrollrendszert. 

A Bizottság arra is rá kíván mutatni, hogy a Számvevőszék a megbízhatósági nyilatkozat céljából 
ellenőrzött, az M21 intézkedés keretében végrehajtott hét tranzakció egyikében sem állapított meg 
jogosulatlan kifizetéseket. 

6.40. Az M21 az integrált igazgatási és kontrollrendszeren kívül eső intézkedés, amely a

rendeletek szerint nem tartozik az integrált igazgatási és kontrollrendszerre vonatkozó szabályok 
hatálya alá. Ezért nem kellett használni az integrált igazgatási és kontrollrendszert, hanem a 
tagállamoknak kellett dönteniük az intézkedés végrehajtásához használandó igazgatási 
rendszerekről. 

4. háttérmagyarázat – Példák azokra a kedvezményezettekre, akik nem felelnek meg az
M21 intézkedés kritériumainak

A román vidékfejlesztési program esetében, amennyiben az említett kedvezményezetti kategóriák 

„aktív mezőgazdasági termelők” voltak, ezek jogosultak voltak a támogatásra. Az intézkedés 

keretében nem írtak elő kiválasztási kritériumokat. 

352



ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK 

6.42. Ebben az évben, azaz a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló vélemény

kiadásának hetedik évében a tanúsító szervek jelentései érdemi és értékes információkat 
tartalmaznak a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, amelyeket a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság ellenőrei részletesen megvizsgáltak és figyelembe vettek a kifizető 
ügynökségek által bejelentett hibaarányok tekintetében szükséges kiigazítások értékelésénél. A 
tanúsító szervek olyan szintre jutottak, hogy minden sokaság esetében megbízható és érdemi 
eredményeket értek el a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében. A tanúsító 
szervek által végzett érdemi munka és a megállapítások számának növekedése alapján a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a tanúsító szervek jogszerűséggel és 
szabályszerűséggel kapcsolatos munkájának eredményeire támaszkodott. Ezenkívül a felülvizsgált 
iránymutatások alapján azokban az esetekben, amikor a tanúsító szervek meg nem felelési aránya 
közvetlenül összehasonlítható volt a kifizető ügynökségek ellenőrzési statisztikáival, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó kiigazított 
hibaarányának kiszámításához a tanúsító szervek eredményei szolgáltak alapul. 

6.44. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy a KAP-ra vonatkozó összes korrekciós intézkedés (a

becslések szerint 1,5 %) eredményeként a KAP esetében a kockázatosnak minősülő végleges 
összeget (záráskori kockázat) 2021-ben 0,3 %-ra becsülték (Lásd: 2021. évi éves tevékenységi 
jelentés, 90. o.). 

6.46. A Bizottság megjegyzi, hogy a „Természeti erőforrások és környezet” tekintetében az éves

irányítási és teljesítményjelentésben bemutatott kifizetéskori kockázat megegyezik a 
Számvevőszék által becsült 1,8 %-os hibaszinttel, ami a 2 %-os lényegességi küszöb alatt van. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetés 

6.47. A Bizottság üdvözli, hogy a Számvevőszék által az e fejezet tekintetében becsült 1,8 %-os

hibaszint a lényegességi küszöb (2,0 %) alatt van, és megegyezik a Bizottság által az éves 
irányítási és teljesítményjelentésben az fejezet tekintetében becsült kifizetéskori kockázattal. 

A 2019. évi éves jelentésben megfogalmazott állásfoglalások nyomon követése 

6.49. A Bizottság a Számvevőszéknek „A Bizottság válaszintézkedései a közös agrárpolitikával

kapcsolatos csalásokra: ideje behatóbban foglalkozni a gondokkal” című 14/2022. sz. 
különjelentésében szereplő következtetésekre és válaszaira hivatkozik. A Bizottság intézkedéseket 
tett a feltárt problémák kezelése céljából, és az új KAP fényében aktualizálni fogja a csalással 
kapcsolatos kockázatelemzést. 

6.50. Lásd a Bizottság 6.49. bekezdésre adott válaszát.

A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket a 14/2022. sz. különjelentésben megfogalmazott 
ajánlások végrehajtása érdekében. 
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Ajánlások 

6.1. ajánlás – Az új technológiák alkalmazásának támogatása a KAP-

kifizetésekkel kapcsolatos hibák megelőzése érdekében 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság fórumot biztosít az új technológiák használatával kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztásának megkönnyítése érdekében. 

2023-tól kezdődően a kötelező területmegfigyelő rendszer – a mezőgazdasági tevékenységekre 
összpontosítva – a szakpolitikai teljesítmény mérése céljából valamennyi tagállamban kiterjed a 
területalapú beavatkozásokra. A területmegfigyelő rendszer feladata az olyan esetek azonosítása, 
amikor nem teljesülnek a támogathatósági feltételek. Ezekben az esetekben a tagállamoknak 
lehetőséget kell biztosítaniuk a kedvezményezett számára a helyzet orvoslására. 

6.2. ajánlás – Az M21 intézkedés kifizetéseinek ellenőrzése 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

Az M21 intézkedést a helyzet sürgősségére tekintettel rekordidő alatt fogadták el és hajtották 
végre a közigazgatási szervek. A Számvevőszék megállapítja, hogy általában véve tiszteletben 
tartották a rendeletben meghatározott támogatási feltételeket, és csak néhány olyan esetet 
azonosított, amikor olyan kedvezményezettek kaptak támogatást, akik nem feleltek meg a 
támogatási feltételeknek. Az intézkedés bizottsági ellenőrzések tárgyát képezi, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) vonatkozó monitoring- és értékelési rendszer alá 
tartozik, és a Bizottság arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy a KAP utólagos értékelései 
során ezzel az intézkedéssel is foglalkozzanak. 
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A Bizottság elfogadja az ajánlást és azt részben végrehajtottnak tekinti. A Számvevőszék korábbi 
ajánlását követően a Bizottság olyan intézkedéseket hozott, mint például iránymutatások kiadása, 
egy további ellenőrzőlista bevezetése és tájékoztatás, és továbbra is dolgozik a túlzott mértékű 
elszámolás megelőzésén. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

„7. FEJEZET – MIGRÁCIÓ ÉS HATÁRIGAZGATÁS, BIZTONSÁG ÉS 

VÉDELEM” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék észrevételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy foglalkozik a 
javításra szoruló területekkel annak érdekében, hogy a jövőben csökkenjen a hibák száma. 

A bejelentett esetek ellenére a Bizottság által a sürgősségi segély nyújtása céljából bevezetett 
kontrollstratégia kielégítően működik. A Bizottság figyelembe veszi az ajánlásokat, ugyanakkor 
rámutat arra a különösen nehéz helyzetre, amelyben a kedvezményezettek szükséghelyzeti 
intézkedéseket hajtanak végre. 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMA) és Belső 
Biztonsági Alap (BBA) általi finanszírozás többségének kezelése megoszlik a tagállamokkal (és a 
schengeni társult országokkal). A Bizottság üdvözli annak elismerését, hogy az ellenőrző hatóságok 
bizonyos hiányosságok ellenére – amelyek közül néhányat a Bizottság már azonosított – megfelelő 
minőségű, részletes eljárásokat dolgoztak ki és hajtottak végre a munkájukról való beszámoláshoz, 
és ellenőrzőlistákat használtak következtetéseik alátámasztására. 

7.8. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek Ukrajnából az Unióba történő, a 2022.

február 24-i invázió miatti beáramlását követően a 2022. április 6-i (EU) 2022/585 rendelet 2024. 
június 30-ig meghosszabbította a 2014–2020-as alapok végrehajtási időszakát, további 
rugalmasságot biztosítva a tagállamok számára a fennmaradó források felhasználásához. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

7.10. A Bizottság úgy véli, hogy egy esetben a Bizottság szintjén nincs hiba.

A Bizottság tudomásul veszi az egyik ügynökségnél 2020-ban talált hibát, de úgy véli, hogy az nem 
érintette a Bizottság 2021-ben ellenőrzött, az ügynökségnek nyújtott uniós hozzájárulás 
előfinanszírozásának elszámolására irányuló kifizetéseit. Ez a hiba az ügynökség azon szintjén 
merült fel, amelyért az ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője felelős. A Bizottság 
emlékeztet arra, hogy eredménykimutatása alapján kiegyenlítő hozzájárulást fizet az 
ügynökségnek. A Bizottságnak nem volt más választása, mint az uniós hozzájáruláshoz kapcsolódó 
előfinanszírozás elszámolása, mivel az elszámoláshoz szükséges valamennyi jogi feltétel teljesült. 
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7.1. háttérmagyarázat – Példák hibákra 

Támogatásra nem jogosult gépjárműtípus beszerzése 

A Számvevőszék ellenőrzési munkáját követően a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó 

záróelszámolást illetően a Bizottság óvintézkedéseket tett azáltal, hogy a 2021. évi éves 

tevékenységi jelentésben foglaltak szerint részleges elszámolás útján az éves elszámolások 10 %-

át visszatartotta. A Bizottság szabályszerűségi záróelszámolási eljárást indít a korábbi 

elszámolásokkal kapcsolatos pénzügyi kockázat és az alkalmazandó nettó pénzügyi korrekció 

összegének meghatározása érdekében. 

Bejelentett szállásköltségek támogathatóságának hiánya 

Az intézkedést a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMA) alap-jogiaktusa értelmében 

vett szükséghelyzetben hajtották végre. A projektet kivételes körülmények között hajtották végre, 

amelyet a menedékkérők számának folyamatos növekedése jellemez. Ez a szükséghelyzet a 

kereslet kielégítéséhez szükséges kapacitás hiányából, valamint annak kockázatából eredt, hogy 

nem teljesítik a menedékkérők befogadásának anyagi feltételeit biztosító nemzeti jogi 

kötelezettségeket. 

A Bizottság elismeri, hogy a dokumentumok hiánya nem tette lehetővé a Számvevőszék számára a 

közbeszerzési eljárás helyes végrehajtásának ellenőrzését. Tekintettel azonban az ír hatóságok 

által szolgáltatott információkra, valamint az ellenőrzési igazolásra, amelynek a teljes okirati 

bizonyítékon kell alapulnia, a Bizottság szerint az eljárást helyesen hajtották végre. 

A Bizottság úgy véli, hogy az ír hatóságok által végrehajtott eljárás elegendő garanciát nyújt arra, 

hogy a célsokaság támogathatósága teljesült. 

Az elszállásolt vendégeket az Ír Nemzetközi Védelmi Hivatal rendeli ki a szállodákba. Léteznek 

belső eljárások a nemzetközi védelem iránti kérelmek elemzésére és a kérelmezőknek a különböző 

szálláshelyeken történő elszállásolására. 

A szolgáltatások, a szálláshely és az étkezés biztosítását nem kérdőjelezték meg, és a Bizottság 

elégedett a sürgősségi segítségnyújtási projekt operatív eredményeivel. 

A megállapítások fényében ellenőrző látogatást szerveznek Írországba annak biztosítása 

érdekében, hogy megfelelő eljárásokat vezessenek be a feltárt hiányosságok kezelésére, és a 

Bizottság meg fogja határozni a kedvezményezettel visszafizettetendő összeget. 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZEREK EGYES ELEMEINEK 
VIZSGÁLATA 

Az ellenőrző hatóságok munkája 

7.13. A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megerősítette a nemzeti ellenőrző

hatóságok ellenőrzési munkájának minőségét, amelyről a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves 
kontrolljelentés útján számoltak be.  
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Amint azt a Számvevőszék elismerte, a Bizottság már azonosította a Számvevőszék által a 
2021. évi megbízhatósági nyilatkozatra vonatkozó ellenőrzési munkája során feltárt valamennyi 
hiányosságot, és a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó záróelszámolási határozat részeként 
megtette a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket. 

7.2. háttérmagyarázat – Az éves kontrolljelentések hiányosságai 

Ami azt az esetet illeti, amikor Máltán nem használtak véletlenszerű mintavételezést a kiadások 

ellenőrzéséhez, a Bizottság már a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves kontrolljelentés 

elemzésében is feltárta ezt a hiányosságot.  A Bizottság véleménye szerint a kockázatalapú 

mintavételi módszer az általános hibaarány túlbecsléséhez vezethet, ezáltal csökkentve az uniós 

költségvetést érintő kockázatokat.  Ennek ellenére a Bizottság az ellenőrző hatóságnak küldött, 

2021. június 23-án kelt visszacsatoló levelében emlékeztette a tagállamokat, hogy a 

felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően véletlenszerűen kell kiválasztaniuk az ellenőrzési 

mintát, és amennyiben azt az ellenőrző hatóság szükségesnek tartja bizonyos kockázatok 

fedezéséhez, kiegészítő kockázatalapú mintát kell venniük. 

Ami az elszámolástervezetnek az ellenőrző hatósághoz a felelős hatóság saját kontrolljai elvégzése 

előtt történő benyújtását illeti (Málta), a Bizottság már feltárta ezt a hiányosságot a 2020-as 

pénzügyi évre vonatkozó éves kontrolljelentés elemzésében, és a felelős és ellenőrző hatóságoknak 

címzett 2021. június 14-i, részleges záróelszámolásról szóló levélben, valamint az ellenőrző 

hatóságnak címzett, 2021. június 23-i visszacsatoló levélben ajánlást adott ki a tagállamnak. 

Ami az elszámolás tervezete és végleges változata közötti eltérések magyarázatának hiányát illeti 

(Svédország), a Bizottság már a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves kontrolljelentés 

elemzésében is feltárta ezt a hiányosságot, és az ellenőrző hatóságnak 2021. június 3-án küldött 

visszacsatoló levélben azt ajánlotta, hogy az éves kontrolljelentés tartalmazzon minden olyan 

releváns információt, amely segíthet a Bizottság szolgálatainak a végleges beszámolóban szereplő 

összegek és a 10.2. táblázat B. oszlopában szereplő ellenőrzési alapsokaság (az 

elszámolástervezet) egyeztetésében. 

Ami a fennmaradó hibaarány pontatlan bemutatását és a helytelen ellenőri véleményt illeti (Málta), 

a Bizottság már azonosította ezt a hiányosságot a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves 

kontrolljelentés elemzésében, és végrehajtották a kockázatcsökkentő intézkedéseket.  A Bizottság 

részleges elszámolást végzett, majd ezt követően 16 398,70 EUR összeget törölt a záróelszámolási 

határozatból, amelyet 2021. december 22-én levélben közöltek a tagállammal, így biztosítva, hogy 

a teljes fennmaradó hibaarány a lényegességi küszöb alatt maradjon. 

Ami a negatív kifizetésekhez vagy a korábbi év elszámolásaiban feltüntetett előlegek 

elszámolásához kapcsolódó kiadások ellenőrzésére vonatkozó hiányos beszámolást illeti (Bulgária), 

a Bizottság a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves kontrolljelentés elemzésében már feltárta ezt 

a hiányosságot.  A bolgár ellenőrző hatóság az éves kontrolljelentésben megadta az információkat, 

de helytelenül nyújtotta be azokat.  A 2020-as pénzügyi évre vonatkozó záróelszámolás során a 

Bizottság és az ellenőrző hatóság közötti pontosításokat követően a Bizottság helyes 

következtetéseket tudott levonni.  Az ellenőrző hatóságot a 2021. június 3-i visszacsatoló levélben 

arra kérték, hogy a következő éves kontrolljelentések megfelelő táblázataiban biztosítsa a 

beszámolás javítását. 

7.14. A Bizottság összességében úgy véli, hogy a hiányosságok korlátozott hatást gyakorolnak a

megbízhatóságra, mivel vagy nem voltak lényegesek, vagy (a bolgár BBA hiányosságaihoz 
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hasonlóan) a Bizottság azonnali intézkedéseket hozott a Számvevőszék által feltárt hiányosságok 
típusaiból eredő, az uniós költségvetést érintő kockázatok kezelésére, és figyelembe vette azokat a 
2021-es pénzügyi évre vonatkozó záróelszámolás során. 

7.3. háttérmagyarázat – Az ellenőrző hatóságok munkájának hiányosságai 

Ami a projektkiválasztási eljárás ellenőrzését illeti (Svédország), a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 

kockázat korlátozott, figyelembe véve, hogy a svéd ellenőrző hatóság megerősítette, hogy a 2. 

kulcskövetelmény (kiválasztási eljárás) rendszerellenőrzését a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan 

végezték el, és nem tártak fel jelentős hiányosságokat. Ezenkívül a feltárt hiányosságok orvoslása 

érdekében a standard ellenőrzőlistát haladéktalanul frissítették. 

A közbeszerzési eljárások ellenőrzésével kapcsolatban (Bulgária) a Bizottság tudomásul veszi a 

Számvevőszék megállapításait. A 2021-es pénzügyi év tekintetében a Bizottság óvintézkedéseket 

tett azáltal, hogy a 2021. évi éves tevékenységi jelentésben szereplő részleges elszámolás révén 

az éves elszámolás 10 %-át visszatartotta. A Bizottság szabályszerűségi záróelszámolási eljárást 

indít a korábbi elszámolásokkal kapcsolatos pénzügyi kockázat és az alkalmazandó nettó pénzügyi 

korrekció összegének meghatározása érdekében. 

Ami a svédországi és bulgáriai kiadások támogathatóságának tesztelését illeti, Svédország 

esetében a Bizottság korlátozottnak tartja a nem támogatható kiadások kockázatát, mivel az 

ellenőrző hatóság elvégezte a vonatkozó ellenőrzéseket, még akkor is, ha dokumentációjukban 

kisebb hiányosságok mutatkoztak. A változó elem ellenőrzése tekintetében az ellenőrző hatóság az 

egyik hivatalos adatbázisra való hivatkozás mellett döntött, és úgy tűnik, hogy bár ennek a 

megközelítésnek lehetnek hiányosságai, a többi adatbázishoz képest csak kisebb eltérések vannak. 

Bulgária esetében a fentieknek megfelelően a Bizottság szabályszerűségi záróelszámolási eljárást 

indít a korábbi elszámolásokkal kapcsolatos pénzügyi kockázat és az alkalmazandó nettó pénzügyi 

korrekció összegének meghatározása érdekében. 

Az ellenőrzési nyomvonallal, valamint az ellenőrzési munka és eredmények dokumentálásával 

kapcsolatban Svédországban és Bulgáriában feltárt hiányosságokat illetően: 

Svédország esetében a Bizottság úgy véli, hogy ezek kisebb hiányosságokat jelentenek a célzott 

ellenőrzések dokumentálásában. Továbbá ezek az esetek semmilyen módon nem kérdőjelezik meg 

sem az ellenőrző hatóságok által végzett ellenőrzési munkát, sem következtetéseik 

megbízhatóságát. 

Bulgária esetében a Bizottság úgy véli, hogy ezek kisebb hiányosságokat jelentenek a célzott 

ellenőrzések dokumentálásában. 

A két országban feltárt ilyen jellegű hiányosságok jövőbeli orvoslása érdekében, valamint a korábbi 

megállapításokra és a Számvevőszék ajánlásaira reagálva a DG HOME megosztotta a HOME alapok 

ellenőrző hatóságaival a „Vitaanyag az ellenőrzési dokumentációról – Az ellenőrök bevált 

gyakorlatai” című dokumentumot. Ez a dokumentum a megosztott irányítással foglalkozó bizottsági 

ellenőrzési szolgálatok és a tagállamok nemzeti ellenőrző hatóságai közötti munkacsoport 

eredménye, amelynek célja, hogy meghatározza és kidolgozza az ellenőrzési munkájuk 

dokumentálásának javítását célzó bevált gyakorlatokat. 
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ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI 
MECHANIZMUSOK 

7.16. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a főigazgató megbízhatósági nyilatkozata több forrásból

(önértékelés, utólagos kontrollok, Belső Ellenőrzési Szolgálat és számvevőszéki jelentések) 
származó információk vizsgálatán alapul, biztosítva azok megbízhatóságát. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Ajánlások 

1. ajánlás – Ellenőrzési nyomvonal és közbeszerzés

A Bizottság elfogadja az ajánlást, úgy véli, hogy annak végrehajtása már folyamatban van, és 
folytatja az intézkedések meghozatalát. 

A belügyi alapok kedvezményezettjei és az azok végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok 
tekintetében a Bizottság folyamatosan iránymutatást és támogatást nyújt a közbeszerzési 
szabályokkal és az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatban.  

Ezt tanúsítják a Számvevőszék által 2018-ban kiadott ajánlások végrehajtása során hozott 
bizottsági intézkedések is (azaz a közvetlen és a megosztott irányítású közbeszerzések 
tekintetében egyaránt). 

2. ajánlás – Projektköltségek elszámolhatósága a közvetlenül a DG HOME által

irányított fellépések esetében

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság a sürgősségi segély tekintetében elfogadja az ajánlást. A Bizottság nem fogadja el az 
ajánlás uniós fellépésekre vonatkozó részét, amelyet a 2018. évi ajánlások végrehajtását követően 
már megerősítettek.  

Az uniós fellépésekkel és a sürgősségi segély nyújtásával összefüggésben a végső kifizetési 
kérelmek elemzésére szolgáló módszertan, valamint külön ellenőrzőlisták már rendelkezésre állnak. 
A végső kifizetések végrehajtása előtt szükség szerint előzetes kontrollokat végeznek.  

A Számvevőszék megállapításai alapján tovább fogják fejleszteni a sürgősségi segélyre vonatkozó, 
2017. decemberi kontrollstratégiát, és szükség szerint meg kell erősíteni a kiadások 
támogathatóságának előzetes ellenőrzését, figyelembe véve az új többéves pénzügyi keret által 
előírt frissítéseket is. 

A támogatásimegállapodás-minták meghatározzák az ellenőrök által alkalmazandó, a pénzügyi 
kimutatásokra vonatkozó igazolásra és az ellenőrzési módszertanra vonatkozó követelményeket. 

Az ellenőrzési igazolás csak az egyik eleme annak, hogy a Bizottság előzetes bizonyosságot 
nyújtson az uniós fellépések és a sürgősségi segítségnyújtás végrehajtásáról. A végső kifizetések 
végrehajtása előtt szükség szerint előzetes kontrollokat végeznek.   
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. 

ÉVI JELENTÉSÉRE 

„8. FEJEZET – SZOMSZÉDSÁG ÉS A VILÁG” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék e fejezettel kapcsolatos megállapításait, és elkötelezett 
aziránt, hogy szükség esetén végrehajtja a megfelelő korrekciós intézkedéseket. A DG NEAR 
fennmaradó hibaarányról szóló vizsgálatával kapcsolatos egyes észrevételekre válaszul a Bizottság 
pontosítja a vizsgálat elemeit és az éves megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez való 
hozzájárulását, valamint a belső ellenőrzési keretrendszer egyéb elemeit. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

1. háttérmagyarázat – Fel nem merült kiadások

DG NEAR 

Mivel az uniós költségvetés terhére felszámítható végleges összeg csak a kedvezményezett által 

kiadott zárójelentés kézhezvételét követően kerül meghatározásra, a Bizottság a hibát 

ideiglenesnek tekinti. A végleges elszámolást követően a hiba már nem fog fennállni. 

DG INTPA 

Az érintett ország akkori helyzete lehetővé tette az EU küldöttsége számára, hogy amennyiben úgy 

kívánja, közvetlen odaítélést kérjen, figyelembe véve, hogy az országnak előnye származott a 

válság kihirdetéséből, és ezáltal a rugalmas eljárások alkalmazásából. Mindazonáltal az EU 

küldöttsége arra törekedett, hogy a lehető leggyorsabban, tárgyalásos eljárás alkalmazásával 

megnyissa a versenyt. 

E vállalatok közül héttel keretszerződést kötöttek a szerződésben kért területekhez tartozó 

területeken. A nyolcadik vállalat is hasonló tapasztalatokkal rendelkezett a területen kötött korábbi 

szerződések alapján, és szándéknyilatkozatának benyújtását követően választották ki. Ennek 

alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy mind a nyolc szervezet képes részt venni a 

versenyeljárásban. A Bizottság elismeri, hogy ezt jobban lehetett volna dokumentálni. 

8.9. A Bizottság nyomon követte a Számvevőszék által azonosított eseteket, és elkötelezett

aziránt, hogy szükség esetén végrehajtja a megfelelő korrekciós intézkedéseket. 

A projektek kiválasztásával és a közbeszerzési szabályok alkalmazásával kapcsolatos meg nem 
felelés eseteit illetően azonban a Bizottság úgy véli, hogy a kedvezményezettek helyesen, a 
megállapodás szerződéses rendelkezéseinek megfelelően, saját szabályaikkal és eljárásaikkal 
összhangban alkalmazták a vonatkozó szabályokat. 
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2. háttérmagyarázat – Nem egyértelműek a költségvetés-támogatás
részleteinek kifizetésére vonatkozó feltételek

A Bizottság úgy véli, hogy a költségvetés-támogatásra vonatkozó iránymutatásai nagyon 

egyértelműek a bankszámla-követelmények és az átváltási árfolyam tekintetében. 

A vonatkozó ellenőrző lista felülvizsgálatával megerősítik a finanszírozási megállapodások 

megszövegezésére vonatkozó ellenőrzéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a költségvetés-

támogatásra vonatkozó meglévő iránymutatásoknak való teljes megfelelést és az azokkal való 

összhangot. 

8.12. A feltételezéses megközelítés értelmében az uniós költségtámogathatósági követelmények

mindaddig teljesülnek, amíg az intézkedés az uniós szabályok szerint az uniós hozzájárulással 
megegyező összegű támogatható költséget tartalmaz, és a más adományozók által befizetett 
összeg elegendő az uniós szabályok értelmében nem támogatható költségek fedezésére (a 
költségvetési rendelet 155. cikkének (5) bekezdése). Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy 
források elkülönítése nélkül járuljon hozzá a többadományozós fellépésekhez (azaz az együttesen 
társfinanszírozott fellépésekhez). A Bizottság nem köteles külön jelentést készíteni a végrehajtó 
partnerekre bízott azon pénzeszközök arányáról, amelyekre a feltételezéses megközelítés 
alkalmazandó. 

8.14. A Bizottság tisztában van a dokumentumokhoz való, kizárólag az adatok megtekintésére

feljogosító hozzáférés biztosításának a Számvevőszék által azonosított eseteivel, és továbbra is 
felhívja az Egyesült Nemzetek érintett nemzetközi szervezeteinek figyelmét arra, hogy az ellenőrök 
rendelkezésére kell bocsátani a szükséges információkat. 

A Bizottság szorosan együttműködik az érintett nemzetközi szervezetekkel és a Számvevőszékkel 
annak érdekében, hogy elfogadható megoldásokat találjon a dokumentumokhoz való hozzáférés 
problémájára. 

A Bizottság megállapította, hogy a dokumentumokhoz való korlátozott hozzáférés három, ENSZ-
szervezetek által végrehajtott projektet érintett. Amikor ezeket az ügyeket a Bizottság tudomására 
hozták, a központban és a helyszínen dolgozó bizottsági személyzet gyorsan reagált és fokozta az 
érintett ENSZ-szervezetekkel és azok központjával folytatott párbeszédet a folyamatban lévő 
munka megkönnyítése és a válaszok/dokumentumok rendelkezésre bocsátásának felgyorsítása 
érdekében. 

ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK 

A fennmaradó hibaarányról szóló vizsgálat 

8.20. A fennmaradó hibaarányról (RER) szóló vizsgálat a főigazgató nyilatkozatát megalapozó

fontos elem, bár nem az egyetlen bizonyossági forrás. A DG NEAR átfogó belső ellenőrzési 
keretrendszerrel és kontrollstratégiával rendelkezik, amely lefedi a teljes végrehajtási ciklust. Az 
ellenőrzési keretrendszer valamennyi eleme a bizonyosság nyújtásának építőköveként szolgál. 

8.21. A Bizottság megjegyzi, hogy a kiegészítő támogatási arány egy 64 tranzakcióból álló

kiegészítő mintán alapul. A kiegészítő támogatási mintából származó hibaarány megerősíti és bővíti 
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a támogatások kezelésére vonatkozó információkat, kiegészítve a fő mintában szereplő vissza nem 
térítendő támogatásokból származó, támogatással kapcsolatos információkat. Mindhárom arányt 
(fő minta, „kedvezményezett országok általi közvetett irányítás” és támogatások) megvizsgáljuk, és 
a DG NEAR belső ellenőrzésének értékelése, a főigazgató által aláírt megbízhatósági nyilatkozat és 
az éves tevékenységi jelentésben szereplő jelentéstétel során figyelembe veszi az összes utólagos 

kontroll eredményeit. 

8.22. A Bizottság nem tekinti a RER-vizsgálatot bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnak vagy

ellenőrzésnek. A vizsgálat egy meghatározott célt szolgál, és egy elkülönült módszertanra épül. 

Ez szerepel a RER-vizsgálatban és a DG NEAR éves tevékenységi jelentésében, amely megbízható 
és valós módon mutatja be az összes irányítási információt. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
vizsgálatra nem vonatkoznak olyan korlátozások, amelyek a hibák alábecsléséhez vezethetnek. 

8.23. A fennmaradó hibaarány utólagos kontrollját nem a teljes sokaságon, hanem a lezárt

szerződések (sokaságot reprezentáló) mintáján végzik el. A vizsgálat egyik alapvető eleme, hogy 
egyes „régi szerződések” nem képezik a fennmaradó hibaarány vizsgálatának tárgyát. Annak, hogy 
módszertanával összhangban a Bizottság kizárja a régi szerződéseket a RER-vizsgálatból, az a 
legfőbb oka, hogy úgy véli, hogy az e szerződések utólagos kontrolljából származó információk 
csekély értéket képviselnének a belső ellenőrzési keretrendszer javítása szempontjából. Ennek oka, 
hogy az elmúlt nyolc évben működési tevékenység nélküli és/vagy az elmúlt öt évben nem 
ellenőrzött szerződéseket olyan szabályok és rendeletek alapján hajtották végre, amelyek már nem 
alkalmazandók. Ezenkívül a végrehajtási időszak végét követően a kedvezményezettek kötelesek 5–
8 évig megőrizni az igazoló dokumentumokat. Ez az időbeli korlátozás akadályozná a kontrollok 
elvégzésének lehetőségét, és azt eredményezné, hogy több tranzakció nem járul hozzá a 
hibaarányok kiszámításához. 

8.24. A Bizottság megjegyzi, hogy a RER-vizsgálat ezeket a támogatásokat belefoglalta a

kiegészítő támogatási sokaságba; ezért utólagos kontrollnak vetették alá őket. A DG INTPA és a DG 
NEAR között létrejött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően azonban nem 
szerepeltek a fő mintában. A két főigazgatóság közötti új, szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodás 2021. júliusi hatálybalépését követően a 2022. évi RER-vizsgálattól kezdődően a két 
főigazgatóság bekerül abba a sokaságba, amelyből a fő minta származik. 

8.25. A Bizottság megjegyzi, hogy a tematikus támogatások 2021-ben a lezárt szerződésekből

álló portfólió mintegy 3 %-át tették ki. A tematikus támogatások a fennmaradó hibaarány utólagos 
kontrolljainak tárgyát képezték, mivel a kiegészítő támogatási mintában szerepeltek. A „régi 
szerződések” (a fennmaradó 17 %) nem képezik részét a RER-sokaságnak az alkalmazandó RER-
módszertan szerint, amely tartalmazza a vonatkozó kritériumokat és indokokat. 

Ezen okok miatt a Bizottság úgy véli, hogy a régi szerződéseknek a sokaságból való kizárása nem 
korlátozás, hanem a vizsgálat egyik eleme, amely a vizsgálat szempontjából nem releváns 
adatoknak a sokaságból való kizárásából áll. 

Az éves tevékenységi jelentés formátuma nem teszi lehetővé a RER-vizsgálat valamennyi technikai 
jellemzőjének könnyű nyilvánosságra hozatalát. Ezeket részletesebben a RER-módszertan és 
kézikönyv ismerteti. A Számvevőszék ajánlásának teljes körű teljesítése érdekében azonban a DG 
NEAR a következő éves tevékenységi jelentéstől kezdve közzéteszi a „régi szerződésekre” vonatkozó 
információkat. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A 2018–2020-as éves jelentésekben megfogalmazott ajánlások hasznosulása 

8.28. A 2018. és 2020. évi 1. ajánlás tekintetében a Bizottság intenzívebb kommunikációt

folytatott a nemzetközi szervezetekkel a Számvevőszék dokumentumokhoz való hozzáféréséről. 

Az ENSZ pénzügyi és igazgatási keretegyezménnyel (FAFA) foglalkozó 2021. októberi 
munkacsoportjában a Bizottság hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek minden olyan dokumentumot 
vagy információt a Számvevőszék rendelkezésére kell bocsátania, amely az ellenőrzési munkája 
elvégzéséhez szükséges, valamint kiemelte a dokumentumokhoz kizárólag csak az adatok 
megtekintése céljából adott hozzáférés problémáját. 

A Bizottság 2021 októberében szakmai egyeztetést szervezett néhány ENSZ-szervezet 
képviselőivel a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Az ENSZ kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
Számvevőszék munkájának megkönnyítése érdekében szabványos eszközt és megközelítést dolgoz 
ki. 

Néhány nemzetközi szervezet azonban továbbra is csak korlátozott hozzáférést biztosított a 
dokumentumokhoz, például csak az adatok megtekintését lehetővé tévő formában. 

A Bizottság szorosan együttműködik az érintett nemzetközi szervezetekkel és a Számvevőszékkel 
annak érdekében, hogy elfogadható megoldásokat találjon erre a problémára. 

Ajánlások 

1. ajánlás – A kifizetés vagy elszámolás előtt fel nem merült levonási költségek

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

Emlékeztetőt adnak ki az elszámolásra vonatkozó meglévő utasításokról annak érdekében, hogy 
felhívják az engedélyezésre jogosult tisztviselők figyelmét erre a kérdésre, és emlékeztessék őket 
arra, hogy az elszámolás időpontjában észszerű bizonyossággal kell rendelkezniük arról, hogy a 
bejelentett költségek a kedvezményezettnél merültek fel, és azokat a nemzetközi szervezet 
elfogadja. 

2. ajánlás – A kontrollok megerősítése a költségvetés-támogatási műveletekre

vonatkozó finanszírozási megállapodások elkészítésekor

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság úgy véli, hogy a finanszírozási megállapodások sablonjai megfelelnek a célnak, és a 
költségvetés-támogatási iránymutatásokkal együtt egyértelmű iránymutatást nyújtanak a 
pénzeszközöknek a kedvezményezett ország központi bankjába irányuló átutalásáról és az 
alkalmazandó átváltási árfolyamról. A Bizottság úgy véli, hogy a rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazzák, de annak biztosítása érdekében, hogy a finanszírozási megállapodás mindig 
egyértelműen meghatározza azokat az egyes országok összefüggésében, a Bizottság a 
finanszírozási megállapodásokra vonatkozó ellenőrzőlista felülvizsgálatával meg fogja erősíteni a 
kontrollokat. A Bizottság mindazonáltal rámutat arra, hogy ritka esetekben az országok nem 
rendelkeznek központi bankkal, és ezekben az esetekben az ajánlást az adott országra való 
tekintettel értelemszerűen fogják alkalmazni. 
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3. ajánlás – A RER-sokaságból kizárt szerződések közzététele

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 
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AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. ÉVI JELENTÉSÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÁLTAL ADOTT VÁLASZOK

9. FEJEZET: EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS

A PARLAMENT ELNÖKSÉGE ÁLTAL 2022. JÚLIUS 4-ÉN ELFOGADVA

A SZÁMVEVŐSZÉK PARLAMENTRE VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEIRE ADOTT
VÁLASZOK

9.8.

A 400. költségvetési tétel előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzat („Eljárási

szabályzat”) 1. cikkével összhangban a képviselőcsoportok a részükre elkülönített

pénzeszközöket a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő

alkalmazásával a közvetett irányítás elvei szerint kezelik. E szabályzat a (költségvetési

rendelet 155. cikkének (6) bekezdésében említett) „hozzájárulási megállapodások” helyébe

lép, amelyeket a képviselőcsoportok nem írhatnak alá jogilag kötelező erővel.

Az Európai Parlament igazgatásának álláspontja szerint a költségvetési rendelet 175.

cikkének (1) bekezdése és 163. cikkének (1) bekezdése – amely a nagy értékű

szerződésekre vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárások alkalmazását határozza meg

– nem alkalmazható a képviselőcsoportokra, mivel ezek a rendelkezések csak a közvetlen

irányításra vonatkoznak.

A képviselőcsoportok közbeszerzéseivel kapcsolatban 2015-ben és 2016-ban korábban

jelentett hiányosságok nyomon követéseként a Parlament igazgatása iránymutatásokat adott

a közbeszerzésről, és képzéseket szervezett a képviselőcsoportok számára.

Az Európai Parlament tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit. A szabályzat 1.4.

cikke szerint „a képviselőcsoportok az intézménynek felelősséggel tartoznak az előirányzatok

felhasználásáért az Elnökség által e szabályzat alkalmazásával kapcsolatban rájuk ruházott

hatáskörök keretein belül”. A Parlament igazgatása továbbra is támogatja a

képviselőcsoportokat abban, hogy az előirányzatokat e szabályzattal összhangban

használják fel, és megfelelő intézkedéseket tegyenek az e szabályzatnak nem megfelelő

kiadások megelőzése érdekében.

9.9.

A Parlament Elnökségének 2020. október 5-i határozatát követően a Parlament a brüsszeli

Wiertz utca épületének beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást a költségvetési

rendelettel és az összes alkalmazandó belső szabállyal és eljárással összhangban, valamint
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az összes lehetséges ajánlattevővel szembeni megkülönböztetésmentesség elvének

legszigorúbb tiszteletben tartásával folytatta le. Az eljárás célja „összekapcsolt központi

épületeken belüli vagy azokhoz nagyon közeli épületek vásárlása ” volt, amint azt az alapul

szolgáló elnökségi feljegyzés is előírja.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. október 28-én közzétett, az eljárásról szóló

tájékoztató (2020/S210–511911) kifejezetten azt a célt jelölte meg, hogy irodahelyiségeket

keressenek az Európai Parlament képviselői, parlamenti asszisztensei és személyzete

számára. Annak érdekében, hogy a képviselők egyenlő bánásmódban részesüljenek

irodáiknak az ülésteremhez való közelsége tekintetében, a távolsági kritérium fontos szerepet

játszott a minőségi kritériumok között. A távolsági kritérium súlyozó tényezője az 50 minőségi

pontból 20 pontot tett ki. Emellett a központi épületekkel való összeköttetés lehetősége az 50

minőségi pontból további 4 pontot kapott, hogy a lehető legnagyobb mértékben igazodjon a

Parlament Elnöksége által meghatározott célkitűzéshez. A közelség tekintetében hasonló

súlyozást alkalmaztak más uniós intézmények is az épületek vásárlásakor. Az Európai

Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján az ajánlatkérő szerv széles mérlegelési jogkörrel

rendelkezik a szóban forgó szerződéshez kapcsolódó odaítélési szempontok megválasztása,

tartalma és végrehajtása tekintetében, beleértve azokat is, amelyek célja a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat meghatározása1. A Parlament úgy véli, hogy a Wiertz utcai épület volt

a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat, figyelembe véve az árat, valamint az ajánlatkérő szerv

által az Elnökség által elfogadott ingatlanstratégiában meghatározott célzott igényeket és

célkitűzéseket.

Ezenkívül figyelembe kell venni azt a helyzetet is, amelyben a Parlament nem szerezte volna

meg az épületet. A Parlament által 2009-ben aláírt, a Wiertz utcai épületre vonatkozó

haszonélvezeti szerződés nem tartalmazott kilépési záradékot. Ha a Parlament nem szerezte

volna meg az épületet, akkor is köteles lett volna fizetni az éves haszonélvezeti díjakat a

szerződés hátralévő, 2027. május 31-ig tartó időszakára. Emellett a Parlament elveszítette

volna az épület korszerűsítésére, biztonságára és összekapcsolására irányuló, már

megvalósított beruházásokat.

VÁLASZ A SZÁMVEVŐSZÉK PARLAMENTRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSÁRA

9.1 ajánlás

Az Európai Parlament elfogadja a Számvevőszék ajánlását.

A Parlament továbbra is segíteni fogja a képviselőcsoportokat belső pénzügyi irányításuk

javítása érdekében. Tovább fogja pontosítani különösen a képviselőcsoportok

közbeszerzéseire vonatkozó iránymutatásokat, és javasolni fogja a 400. költségvetési tétel

előirányzatainak felhasználására vonatkozó szabályoknak a költségvetési rendelettel való

jobb összehangolását.

1 A Törvényszék T-556/11. sz. ügyben hozott ítéletének 215. pontja.
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. 

ÉVI JELENTÉSÉRE 

„9. FEJEZET – EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS” 

A Bizottság üdvözli a Számvevőszék azon általános következtetését, hogy az igazgatási kiadások 
hibaszintje nem volt jelentős mértékű. 

A nyugdíjkifizetésekkel kapcsolatos észrevételeket illetően (9.10. bekezdés) a Bizottság rá kíván 
mutatni arra, hogy az életbenlét igazolására vonatkozó kötelezettség felfüggesztéséről szóló 
határozat 2020 júniusa és 2021 novembere között volt hatályban. Az összes alkalmazottat 
értesítették/értesíteni fogják arról, hogy a korábbiakhoz hasonlóan küldjék meg ezt a nyilatkozatot, 
ha eddig még nem tették meg. 

Ami a családi támogatásokról szóló 2018. évi ajánlás nyomon követésével kapcsolatos 
észrevételeket illeti (9.19. bekezdés), a máshonnan kapott támogatásokat bonyolult nyomon 
követni, ahogy azt a Számvevőszék is megerősítette. Mivel a más forrásokból kapott juttatások 
rendezése csak az alkalmazottak nyilatkozatai alapján lehetséges, a vonatkozó akták frissítése 
csak utólag végezhető el, nem pedig valós időben. A Bizottság a nyilatkozatok következetességére 
vonatozóan szigorúbb ellenőrzéseket hajtott végre, és szinte késedelem nélkül vissza tudta 
fizettetni a túlfizetett összegeket. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2021. 

ÉVI JELENTÉSÉRE 

„10. FEJEZET – HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI 

ESZKÖZ” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

2021-ben a Bizottság 22 helyreállítási és rezilienciaépítési tervet értékelt és hagyott jóvá, 
amelyeket a Tanács később jóváhagyott. A finanszírozási és hitelmegállapodások aláírását 
követően a Bizottság a pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 13 %-át kitevő előfinanszírozási kifizetést 
folyósított annak a 21 tagállamnak, amely azt igényelte (ebből 20 volt 2021-ben). Az év végén a 
Bizottság elvégezte a Spanyolország által benyújtott első kifizetési kérelem értékelését, és 2021 
decemberében végrehajtotta a kapcsolódó kifizetést.  

2021-ben a Bizottság ellenőrzési és kontrollstratégiákat dolgozott ki a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozóan, és megkezdte azok végrehajtását; az egyes kifizetési 
kérelmekben szereplő valamennyi mérföldkő és cél szisztematikus előzetes kontrolljának és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz ellenőrzési stratégiájának bevezetése folyamatban van.  

Az ellenőrzési stratégia magában foglalja a kifizetési kérelmek kockázatalapú ellenőrzését, 
valamint i. a mérföldköveket és célokat megvalósító rendszerek, valamint ii. az Európai Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló rendszerek rendszerellenőrzését. A kifizetési kérelmek 
ellenőrzése tekintetében a Bizottság ellenőrizni kívánja a magas kockázatúnak tekintett valamennyi 
mérföldkövet és célt. Ami a rendszerellenőrzéseket illeti, 2023 végéig tagállamonként legalább egy 
ellenőrzést terveznek.  

Amennyiben a kifizetési kérelemben szereplő mérföldköveknek és céloknak csak egy része teljesül 
kielégítően, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet jogi kerete rugalmasságot 
biztosít a Bizottság számára a felfüggesztendő részlet összegének meghatározásához. A Bizottság 
módszertant dolgoz ki az egyenlő bánásmód biztosítására. A Bizottságnak azonban 2021-ben nem 
volt szüksége erre, mivel a Spanyolország által benyújtott első kifizetési kérelemben szereplő 
valamennyi mérföldkövet kielégítően teljesítettnek értékelte. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

A mérföldkövekhez és célokhoz kapcsolódó kritériumok értékelése 

10.22. A Bizottság a mérföldkövek kielégítő teljesítésére vonatkozó értékelését a mérföldkő

leírásában és a kapcsolódó intézkedések leírásában szereplő elemekre alapozta: mindkettőt a 
kapcsolódó tanácsi végrehajtási határozat és az operatív megállapodásokban előírt ellenőrzési 
mechanizmus határozta meg. 

10.23. A belső iránymutatások eredeti változata, amely a spanyol kifizetési kérelem

időpontjában volt alkalmazandó, azon túl, hogy azt kérte, hogy mind a tanácsi végrehajtási 
határozatban szereplő mérföldkő/cél leírásában, mind az intézkedésnek a határozatban közölt 
leírásában szereplő valamennyi elemnek „általában” teljes mértékben meg kell felelni, olyan 
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kivételekről is rendelkezett, amelyek esetében nem ez a helyzet. Ez összhangban van a 
társjogalkotók által a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben elfogadott 
elképzeléssel, amely szerint a Bizottság értékeli a „kielégítő” teljesítést, ami bizonyos mérlegelési 
jogkört hagy a Bizottságnak a különböző elemek elemzése során. 

10.24–10.25. és 1. háttérmagyarázat (395. mérföldkő „A társasági adó 

2021. évi módosításai”) 

A 395. mérföldkő esetében, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 24. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság értékeli, „hogy megfelelően teljesültek-e a […] 
tanácsi végrehajtási határozatban meghatározott vonatkozó mérföldkövek és célok”. Az az elem, 
amelyet a Számvevőszék megállapítása szerint a Bizottság nem értékelt (és nem teljesítettnek 
tekint) nem a mérföldkő része, hanem az intézkedés leírásában szerepel. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 20. cikke (5) bekezdésének c) pontja szerint az intézkedés 
leírása a tanácsi végrehajtási határozat külön részét képezi, ellentétben a 20. cikk (5) bekezdése e) 
és f) pontjának hatálya alá tartozó mérföldkövekkel és célokkal. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a 
mérföldkövek és célok kielégítő teljesítésére vonatkozó bizottsági értékelés szempontjából e leírás 
nem minden eleme releváns minden esetben. 

A Bizottság elismerte, hogy a mérföldkövek és célok értékelésére vonatkozó belső iránymutatásai 
nem elég egyértelműek, és lépéseket tett ennek kezelésére. A Bizottság úgy véli, hogy az 
intézkedés leírásának azon elemét, amelyre a Számvevőszék hivatkozik, sem közvetlenül, sem 
közvetve nem említi a mérföldkő, és az sem közvetlenül, sem közvetve nem releváns a mérföldkő 
teljesítése szempontjából. Ezért a Bizottság nem lát okot arra, hogy szükségesnek ítélje ennek az 
elemnek az értékelését, és vitatja, hogy ez alapul szolgálna annak megállapításához, hogy a 
mérföldkő nem teljesült kielégítő módon.  

A Számvevőszék által azonosított elemet Spanyolország és a Bizottság mindig középtávú 
célkitűzésnek tekintette. Ezt támasztja alá maga a spanyol helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
(amely ezt kifejezetten középtávú célkitűzésként említi) és a reform címe a tanácsi végrehajtási 
határozatban, amely a „rövid távú” kifejezést említi, valamint az a tény, hogy az adórendszernek a 
minimális társasági adó biztosítását célzó reformja a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben és a 
tanácsi végrehajtási határozatban más helyen (C28.R3. és 388. mérföldkő) és más határidőkkel 
szerepelt.  

Ezt az is alátámasztja, hogy a reform befejezésének a tanácsi végrehajtási határozat szerinti 
indikatív ütemterve (2021. március 31.) megelőzi azt a napot (2021. október 8.), amikor az OECD 
megállapodott a legalább 15 %-os adókulcs elérése érdekében végrehajtandó intézkedésekről. Az 
OECD-megállapodás alapján a Bizottság 2021. december 22-én javaslatot tett közzé az Unión 
belüli multinacionális csoportokra vonatkozó globális minimumadó biztosításáról szóló tanácsi 
irányelvre vonatkozóan, amelyről a Tanácsban nem született megállapodás.  

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a mérföldkő leírása egyértelműen megemlíti, hogy a 2021. évi 
költségvetésről szóló törvény és a társasági adóval kapcsolatos fejlesztési rendeletek által 
bevezetett módosítások hatálybalépésével elérendő célkitűzés növeli a társasági adóból származó 
bevételeket. Ez a spanyol helyreállítási és rezilienciaépítési tervben említett rövid távú célkitűzés, 
amelyet a reform elért, amint az a Bizottság előzetes értékelésében is szerepelt. A fentiekre 
tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a legalább 15 %-os adókulcs biztosítása nem volt releváns e 
mérföldkő értékelése szempontjából. Következésképpen ezt a mérföldkőre vonatkozó előzetes 
bizottsági értékelésben nem említették. 

10.26. A Bizottság hivatkozik a 10.24. bekezdésre adott válaszában szereplő érvelésére, és

megerősíti, hogy a minimális adómértéket csak középtávú célként lehet értelmezni. A tanácsi 
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végrehajtási határozat elfogadása előtt hatályba lépő törvény fényében úgy véli, hogy nyilvánvaló, 
hogy sem a Bizottság, sem Spanyolország vagy a Tanács nem hagyott volna jóvá olyan 
mérföldkövet, amelyet jellegénél fogva nem lehetett volna teljesíteni. Ennek megfelelően csak az 
várható, hogy a tagállami dokumentáció vagy a Bizottság értékelése erre a kérdésre nem tér ki. 

10.28. A Tanács a vonatkozó tanácsi végrehajtási határozatban állapítja meg azt az összeget,

amelyet egy tagállamnak az adott mérföldkövek és célok kielégítő teljesítéséért folyósítanak. A 
kifizetéseket a vonatkozó elfogadott mérföldkövek és célok kielégítő teljesítése esetében teljesítik. 
Szigorúan teljesítményalapú eszközként a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a kifizetéseket 
a teljesítményhez, nem pedig a ténylegesen felmerült költségekhez köti. A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz szerinti pénzügyi hozzájárulást az egyes tagállamok esetében kiszámított 
maximális pénzügyi hozzájárulás alapján és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült 
összköltségének figyelembevételével határozzák meg. E sui generis elvvel összhangban kizárt az 
„egy adott mérföldkő vagy cél eléréséért nyújtandó kompenzáció” levonása. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet jogi kerete előírja a Bizottság számára, 
hogy döntsön a felfüggesztendő részlet összegéről, amennyiben a kifizetési kérelemben szereplő 
mérföldköveknek és céloknak csak egy része teljesül, és rugalmasságot biztosít a Bizottság 
számára az összeg meghatározásában. A Bizottság megkezdte egy olyan módszertan kidolgozását, 
amely biztosítja az egyenlő bánásmódot abban a tekintetben, hogy a Bizottság miként alkalmazza 
ezt a rugalmasságot. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz jogi kerete miatt azonban egy 
ilyen módszertant nem lehet az „egy adott mérföldkő vagy cél eléréséért nyújtandó kompenzáció” 
levonása céljából kialakítani. A Bizottság még dolgozik e módszertan kidolgozásán, és megjegyzi, 
hogy erre 2021-ben nem volt szükség, mivel a Bizottság a Spanyolország által benyújtott első 
kifizetési kérelemben szereplő valamennyi mérföldkövet kielégítően teljesítettnek értékelte. 

A tagállami kontrollrendszerekhez kapcsolódó mérföldkövek 

10.29. A Bizottság egyértelműen meghatározta az egyes helyreállítási és rezilienciaépítési

tervekre vonatkozó értékelését, beleértve a kontrollrendszerre vonatkozó kritériumot is. Valamennyi 
jóváhagyott helyreállítási és rezilienciaépítési terv tartalmaz megfelelő kontrollrendszereket, és ha 
a Bizottság nem tekintette volna megfelelőnek a javasolt kontrollrendszert, a Bizottság nem 
értékelte volna pozitívan a tervet.  

A Bizottság kiemeli, hogy amennyiben a tanácsi végrehajtási határozat értelmezési mozgásteret 
hagy, ez nem jelent kockázatot a kielégítő teljesítés Bizottság általi értékelésére nézve, hanem a 
minőségi mérlegeléshez biztosít mozgásteret. 

10.31–10.32. A 173. mérföldkő tekintetében a Bizottság munkája során megerősítette, hogy a

spanyol kontrollrendszer megfelelt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. 
cikkében foglalt követelményeknek, mivel a mérföldkő által lefedett elemekre vonatkozik. A 
Bizottság különösen az adatgyűjtési rendszerek teljességét értékelte, és ellenőrizte, hogy a 
szerződések 100 %-át megfelelően rögzítették-e.

A Bizottság úgy véli, hogy a tökéletesíthető vagy hatékonyabbá tehető területek azonosítása nem 
elegendő indok arra, hogy megkérdőjelezze értékelését, ezért nem indokolhatja a kifizetési kérelem 
elutasítását és a kifizetés elmaradását. A Bizottságnak a kontrollokra és ellenőrzésekre vonatkozó 
mérföldkövek vagy célok értékelése során azonosítania kell és a jövőben is meg kell határoznia a 
javításra szoruló területeket, és ezt meg kell osztania a tagállamokkal.  

A Bizottság továbbra is együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy javítsa a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kontrollrendszereit, miközben értékelésében biztosítja a jogi 
minimumszabályok fenntartását. 
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Az értékelési folyamat dokumentálása 

10.35. A 10.35. bekezdésben említett két mérföldkövet illetően a Bizottság úgy véli, hogy az

ellenőrökkel megosztott bizonyítékok teljes mértékben bizonyítják, hogy birtokában van a 
megállapításai alátámasztásához szükséges dokumentáció, de elismeri, hogy egy esetben javítani 
lehetne a nyilvántartás vezetését. 

A 215. mérföldkővel kapcsolatban a Bizottság értékelése a DATAESTUR weboldal tartalmának 
alapos elemzésén alapult. A Bizottság 2021 októberében és novemberében képernyőfelvételeket 
gyűjtött a DATAESTUR honlapjáról, amelyek alátámasztják a Bizottság értékelésének 
következtetéseit. Mindazonáltal a Bizottság elismeri, hogy e képernyőfelvételek nyilvántartásba 
vételére nem a belső iránymutatással összhangban került sor. 

A 303. mérföldkővel kapcsolatban a Bizottság úgy véli, hogy megtartotta a Spanyolországgal 
folytatott különböző információcserék és a bizottsági szolgálatok közötti belső konzultációk 
ellenőrzési nyomvonalát, amelyek alátámasztják a kielégítő teljesítés megállapítását. 

ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYÍTÁSI 
MECHANIZMUSOK 

10.41. A Bizottság úgy véli, hogy egy olyan kontextusban, ahol a kifizetések a mérföldkövek és

célok teljesítésének kvalitatív értékelésén alapulnak, ahol ezekhez a mérföldkövekhez és célokhoz 
nem rendelnek egyedi értéket, és ahol ezek a mérföldkövek és célok nagyon eltérőek, nem lehet 
érdemi hibaarányt meghatározni. 

10.42. A Bizottság megjegyzi, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem része a

többéves pénzügyi keretnek, és hogy – amint azt a 10.41. bekezdésre adott válaszában kifejtette – 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz tekintetében nem lehet érdemi hibaarányt 
meghatározni, ellentétben a többéves pénzügyi keret más finanszírozási programjaival, így az éves 
irányítási és teljesítményjelentésben szereplő külön nyilatkozattal. A Bizottság megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék éves jelentésében hasonló megközelítést alkalmaz, külön fejezetet szentelve a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

10.44. Amint azt a 10.27. bekezdésre adott válaszában kifejtette, a rendelkezésre álló

bizonyítékok és annak alapos előzetes kontrolljai alapján a Bizottság nem ért egyet a 
Számvevőszék következtetésével, és úgy véli, hogy a mérföldkő kielégítő módon teljesült. A 
Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék szakmai megítélése szerint a hiba nem lényeges. 
Továbbá, amint azt a 10.41. pontban említettük, a Bizottság úgy véli, hogy nem lehet érdemi 
hibaarányt meghatározni. 

10.45. Amint azt a 10.35. bekezdésre adott válaszában kifejtette, a Bizottság egy esetben

elegendő dokumentációt tudott benyújtani, de nyilvántartásba vételét nem tudta igazolni. A másik 
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esetben a Bizottság úgy véli, hogy a Számvevőszék által kért dokumentáció nem kapcsolódik a 
mérföldkő vagy cél kielégítő teljesítéséhez. 

1. ajánlás – A mérföldkövekre és célokra alkalmazandó valamennyi elem

értékelése

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást. 

Míg a Bizottság elfogadja az ajánlásnak a tanácsi végrehajtási határozatra vonatkozó részét, az 
operatív megállapodások esetében a Bizottság megindokolja a mérföldkövek és célok további 
meghatározása során azonosított elemeket. Más elemek, például a nyomonkövetési lépések 
természetüknél fogva nem tekinthetők relevánsnak, és nem indokolhatók eseti alapon. A Bizottság 
megjegyzi továbbá, hogy az arra vonatkozó végső döntés, hogy mely elemek nem relevánsak, a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményétől és a tagállamok komitológiai eljárás keretében 
történő jóváhagyásától függ. 

2. ajánlás – A kifizetések (részleges) felfüggesztésének számszerűsítésére

szolgáló módszertan elfogadása

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

3. ajánlás – A mérföldkövek és célok értékelésére vonatkozó dokumentáció

javítása

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 
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A 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó 
éves jelentés a nyolcadik, kilencedik, 

tizedik és tizenegyedik Európai 
Fejlesztési Alapból finanszírozott 

tevékenységekről 

374



Tartalomjegyzék 
Oldalszám 

Bevezetés 377 

I. fejezet A nyolcadik, kilencedik, tizedik és 
tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 
pénzügyi műveleteinek végrehajtása 380 

II. fejezet A Számvevőszék megbízhatósági
nyilatkozata az Európai Fejlesztési 
Alapokról 383 

Az Európai Bizottság válaszai 409 

375



Tartalomjegyzék 
Bekezdés 

Bevezetés 01–06

Az Európai Fejlesztési Alapok rövid bemutatása 02–06 

I. fejezet. A nyolcadik, kilencedik, tizedik és
tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap pénzügyi
műveleteinek végrehajtása 07–10

II. fejezet. A Számvevőszék megbízhatósági
nyilatkozata az Európai Fejlesztési Alapokról I.–38

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlament és a Tanács részére a nyolcadik, kilencedik, tizedik 
és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapról (EFA) – Független 
ellenőri jelentés I.–XXI. 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 11–38 
Az ellenőrzés hatóköre és módszere 11–16 

A beszámoló megbízhatósága 17 

A tranzakciók szabályszerűsége 18–27 

Éves tevékenységi jelentés és egyéb irányítási rendszerek 28–38 

Következtetés és ajánlások 39–43

Következtetés 39–40 

Ajánlások 41–43 

Mellékletek 
I. melléklet. Az EFA-ból 2021-ben folyósított kifizetések főbb
régiónként

II. melléklet. A cselekvési tervek végrehajtási állapota

III. melléklet. Az ajánlások hasznosulásának vizsgálata

376



Bevezetés 
01 Ez az éves jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai
Fejlesztési Alapról (EFA) tett megállapításainkat tartalmazza. Az 1. háttérmagyarázat 
áttekintést nyújt a 2021-ben e területen végzett fő tevékenységekről és kiadott 
összegekről. 

1. ábra. Az Európai Fejlesztési Alapok: 2021. évi pénzügyi áttekintés

(*) A mögöttes tranzakciók harmonizált fogalommeghatározásával összhangban (részletesen lásd: az 
1.1. melléklet 12. bekezdése). 

Forrás: Európai Számvevőszék, a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA 2021. évi éves 
beszámolója alapján. 
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Az Európai Fejlesztési Alapok rövid bemutatása 

02 2020 végéig az 1959-ben elindított EFA-k voltak az Európai Unió fő eszközei arra, 
hogy eljuttassa fejlesztési együttműködési segélyeit az afrikai, karibi és csendes-óceáni 
(AKCS) országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek (TOT). Ezen 
belül a 11. (egyben utolsó) EFA a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretet (TPK) fedte 
le. A 2000. június 23-án Cotonouban húsz évre aláírt partnerségi megállapodás 
(Cotonoui Megállapodás) biztosította az AKCS-országokkal, illetve a tengerentúli 
országokkal és területekkel fenntartott uniós kapcsolatok keretét. Rendelkezéseinek 
alkalmazását meghosszabbították, jelenleg 2022. június 30-ig. A megállapodás 
elsődleges célja a szegénység csökkentése, hosszabb távon pedig teljes felszámolása 
volt, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
208. cikkében meghatározott elsődleges fejlesztési együttműködési célkitűzéssel. 
A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben (TPK) az AKCS-országoknak nyújtandó 
fejlesztési együttműködési segély a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközbe (NDICI – Globális Európa), a tengerentúli országoknak és 
területeknek nyújtandó fejlesztési együttműködési segély pedig a Grönlandot is 
magában foglaló tengerentúli társulási határozatba épül be. A nyolcadik, kilencedik, 
tizedik és tizenegyedik EFA maga azonban nem része az Unió általános 
költségvetésének, végrehajtásuk és a róluk szóló beszámolás lezárásukig továbbra is 
külön történik. 

03 2019-ben a Bizottság lezárta a 8. EFA projektjeivel kapcsolatos fennmaradó 
tranzakciókat. Az egyenlegeket és a visszavont kötelezettségvállalásokat a 9. EFA-ba 
csoportosították át. 2021-ben a Bizottság bejelentette a 8. EFA pénzügyi és operatív 
lezárását. Valamennyi kapcsolódó tevékenységét befejeztek, minden ellenőrzést és 
kontrollt elvégeztek, és az EFA beszámolójában minden szerződést és pénzügyi 
határozatot lezártak. 

04 Az EFA-k sajátosságai közé tartozik, hogy: 

a) a tagállamok hozzájárulásai kvótákon vagy „hozzájárulási kulcsokon” alapultak, 
amelyeket a tagállami kormányok állapítottak meg az Európai Unió Tanácsában,  
a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között később 
megkötött belső megállapodásai révén; 

b) az alapokat a Bizottság – az Unió általános költségvetésének keretén kívül – és az 
Európai Beruházási Bank (EBB) kezeli; 
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c) az EFA-k kormányközi jellegéből adódóan az Európai Parlament korlátozottabb
szerepet játszik a működésükben, mint az Unió általános költségvetéséből
finanszírozott fejlesztési együttműködési eszközök esetében, többek között az
EFA-források megállapításában és elosztásában sem vesz részt. A zárszámadás
elfogadásáért felelős hatóság szerepét mégis az Európai Parlament látja el, kivéve
a Beruházási Keret esetében, amelyet az EBB irányít és ezáltal nem tartozik
ellenőrzésünk hatókörébe12;

d) az EFA-kra nem vonatkozik az évenkéntiségelve: az EFA-megállapodásokat
általában öt–hétéves kötelezettségvállalási időszakra kötötték, és a kifizetések
ennél jóval hosszabb időszakra is áthúzódhatnak.

05 Az EFA-kat szinte teljes egészében a Bizottságon belül a Nemzetközi Partnerségek
Főigazgatósága (DG INTPA) irányítja3. A 2021. évi EFA-kiadásoknak egy töredék részét 
(0,25%) az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek 
Főigazgatósága (DG ECHO) kezelte. 

06 A jelentésünkben szereplő kiadások végrehajtása számos módszer, például építési
beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, vissza nem 
térítendő támogatások, költségvetés-támogatás, programbecslések, valamint 
pilléralapú értékelésen átesett szervezetekkel kötött hozzájárulási és hatáskör-
átruházási megállapodások alkalmazásával történik, összesen 79 országban  
(lásd: I. melléklet). 

1 Lásd: A tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 
(EU) 2015/323 rendelet 43., 48–50. és 58. cikke. 

2 Az e műveletek számvevőszéki ellenőrzéséről szóló szabályokat 2012-ben az EBB, 
a Bizottság és a Számvevőszék közötti háromoldalú megállapodás (a 10. Európai Fejlesztési 
Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 215/2008/EK rendelet 134. cikke) 
állapította meg. 

3 A DG DEVCO neve 2021 januárjában lett DG INTPA. 
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I. fejezet. A nyolcadik, kilencedik, 
tizedik és tizenegyedik Európai 
Fejlesztési Alap pénzügyi műveleteinek 
végrehajtása 
07 A nyolcadik EFA (1995–2000) költségvetése 12,8 milliárd euró, a kilencediké 
(2000–2007) 13,8 milliárd euró, a tizediké (2008–2013) pedig 22,7 milliárd euró volt. 

08 A tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapot (2015–2020) létrehozó belső 
megállapodás 2015. március 1-jén lépett hatályba. 2013 és 2015 között a források 
kötelezettségvállalásba vétele az áthidaló eszköz révén történt: ezzel volt biztosítható a 
folytonosság a tizenegyedik EFA ratifikálásáig. A tizenegyedik EFA 30,5 milliárd euróval 
rendelkezik, ebből 29,1 milliárd eurót az AKCS-országoknak, 0,4 milliárd eurót a 
tengerentúli országoknak és területeknek, 1,1 milliárd eurót pedig adminisztratív 
költségekre különítettek el. 

09 A 2. háttérmagyarázat a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA 
forrásainak 2021. évi, valamint összesített felhasználását mutatja be. 
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2. ábra. Az EFA-források felhasználása, 2021. december 31-i állapot*

(millió euró) 

2020. év végi állapot A költségvetés felhasználása a 2021. évi pénzügyi évben 
(nettó összegek)6 2021. év végi állapot 

Teljes 
összeg 

Felhasználási 
arány2 8. EFA3 9. EFA3 10. EFA 11. EFA3 Teljes 

összeg 8. EFA 9. EFA 10. EFA 11. EFA Teljes 
összeg 

Felhasználási 
arány2  

A. FORRÁSOK1 75 959 0 -14 -113 213 86 10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
B. FELHASZNÁLÁS 
1. Globális kötelezettségvállalások4 75 929 100,0% 0 -18 -172 -16 -206 10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6% 
2. Egyedi kötelezettségvállalások5 71 304 93,9% 0 -8 33 2 085 2 110 10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5% 
3. Kifizetések 62 018 81,6% 0 8 311 3 082 3 401 10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0%  
C. Fennálló kötelezettségvállalások 
(B1–B3) 13 911 18,3% 0 34 850 9 419 10 303 13,5% 

D. Rendelkezésre álló egyenleg (A–B1)7 30 0,0% 1 16 142 163 322 0,4% 

* Kerekített számadatok.
1 Tartalmazza a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA induló előirányzatait, a társfinanszírozást, kamatot, egyéb forrásokat és a korábbi EFA-kból származó áthozott 

összegeket. 
2 A források százalékában. 
3 A negatív összegek kötelezettségvállalás visszavonását jelentik. 
4 A globális kötelezettségvállalások finanszírozási határozatokhoz kapcsolódnak. 
5 Az egyedi kötelezettségvállalások egyedi szerződésekhez kapcsolódnak. 
6 Nettó kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalások visszavonása után. Nettó kifizetések a visszafizettetések után. 
7 A rendelkezésre álló egyenleg magában foglalja a „le nem hívható tartalékot” (amely a Tanács egyhangú határozata nélkül nem használható fel). 

Forrás: Európai Számvevőszék, a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA 2021. évi éves beszámolója alapján. A jelentésben szereplő értékek nem tartalmazzák az EBB kezelésében 
lévő EFA-forrásokat. 
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10 A DG INTPA minden évben meghatároz a gondos pénzgazdálkodásra és az 
erőforrások hatékony felhasználására vonatkozó, saját használatú fő 
teljesítménymutatókat (KPI). E mutatók szerint a DG INTPA 2021-ben – a Covid19-
válságból fakadó nehézségek ellenére – elérte azon célkitűzéseit, hogy 2020-hoz 
képest 35%-kal csökkentse a régi előfinanszírozás és a fel nem használt 
kötelezettségvállalások összegét, valamint hogy portfóliójában 15% alatt tartsa-a 
lezáratlan, de lejárt (vagyis az operatív tevékenységei befejezése után le nem zárt) 
szerződések arányát. Ez annak az eredménye, hogy az elmúlt években javultak az 
eljárások (lásd: 1. háttérmagyarázat). Mindkét célkitűzésnek része volt egy a 
DG INTPA teljes felelősségi területére vonatkozó átfogó célérték, illetve az EFA-kra 
vonatkozó egyedi célérték. 

1. háttérmagyarázat 

A régi előfinanszírozás, a fel nem használt kötelezettségvállalások és 
a lezáratlan, de lejárt szerződések százalékos arányának 
csökkentésére vonatkozó fő teljesítménymutatók 

2021-ben fő teljesítménymutatóit illetően a DG INTPA fenntartotta az előző évi 
35%-os célértéket a régi előfinanszírozás (KPI 10) és a fel nem használt 
kötelezettségvállalások (KPI 12) csökkentésére nézve. Mindkét mutató esetében 
sikerült meg is haladnia a célértékeket: mind az EFA tekintetében (46%), mind a 
teljes felelősségi körére nézve (50%) jelentős mértékben csökkentette a régi 
előfinanszírozások összegét, míg a fel nem használt kötelezettségvállalásokat 39%-
kal csökkentette mind az EFA-ra, mind a teljes felelősségi területére nézve. 

A DG INTPA teljesítette azt a célkitűzését is, hogy a lejárt szerződések legfeljebb 
15%-a maradjon lezáratlan a rendszerben (KPI 11): az EFA tekintetében 13%-os,  
a teljes felelősségi területén pedig 10%-os eredményt ért el. A 2017-ben 
bevezetett új eljárások eredményeként 2017 óta folyamatosan javult az EFA fő 
teljesítménymutatója (2017: 19%, 2018: 17%, 2019: 15%, 2020: 14%). 
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II. fejezet. A Számvevőszék
megbízhatósági nyilatkozata az Európai
Fejlesztési Alapokról

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai 
Parlament és a Tanács részére a nyolcadik, kilencedik, tizedik és 
tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapról (EFA) – Független 
ellenőri jelentés 

Vélemény 

I. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA jóváhagyott éves
beszámolója, amely a mérlegből, az eredménykimutatásból, a
készpénzforgalmi kimutatásból, a nettó eszközállomány változásainak
kimutatásából és a 2021. december 31-ével záruló pénzügyi év pénzügyi
műveleteinek végrehajtásáról szóló jelentésből áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló azon tranzakciók jogszerűsége és
szabályszerűsége, amelyek pénzügyi kezeléséért a Bizottság felelős4.

A beszámoló megbízhatósága 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

II. Véleményünk szerint a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai
Fejlesztési Alapnak a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves
beszámolója minden lényeges szempontból híven és az EFA-kra alkalmazandó
pénzügyi szabályzat rendelkezéseinek, valamint a közszféra nemzetközileg
elfogadott számviteli standardjain alapuló számviteli szabályoknak megfelelően
tükrözi az EFA-k 2021. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait.

4 A tizenegyedik EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 43., 48–50. és 58. cikke 
értelmében ez a megbízhatósági nyilatkozat nem vonatkozik az EBB kezelésében lévő EFA-
forrásokra. 
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A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 
szabályszerűsége 

Bevételek 

Vélemény a bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről  

III. Véleményünk szerint a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó 
beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek 
és szabályszerűek. 

Kiadások 

Elutasító vélemény a kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

IV. Véleményünk szerint – „A kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről 
adott elutasító vélemény alapja” című bekezdésben tárgyaltak jelentősége miatt – 
a 2021. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolóban elfogadott 
kifizetéseket lényeges hibaszint jellemzi. 

A vélemény alapja 

V. Ellenőrzésünket az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai (ISA) és etikai 
kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI által elfogadott 
nemzetközi standardjai (ISSAI) szerint végeztük. A Számvevőszék e standardokban 
és kódexekben előírt felelősségét jelentésünknek az ellenőr felelősségével 
foglalkozó része fejti ki részletesebben. A hivatalos könyvvizsgálóknak a 
Nemzetközi Számviteli Etikai Standard Testület által kiadott etikai kódexe szerinti 
függetlenségi követelményeket betartottuk és az ezekben előírt etikai 
kötelezettségeinknek is eleget tettünk. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték elégséges és megfelelő alapot nyújt véleményünk 
kialakításához. 

A kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről adott elutasító vélemény alapja 

VI. A nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik EFA keretében 2021-ben 
rögzített kiadásokat lényeges hiba jellemzi. A beszámolóban elfogadott kiadások 
általunk becsült hibaszintje 4,6%. 

Fontosabb ellenőrzési témák 

VII. Fontosabb ellenőrzési témáknak itt azokat nevezzük, amelyek szakmai 
megítélésünk szerint a tárgyidőszak pénzügyi kimutatásának ellenőrzésében a 
legjelentősebbek voltak. Ezekkel a témákkal a pénzügyi kimutatások egésze 
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ellenőrzésének összefüggésében és az azokról szóló vélemény kialakításakor 
foglalkoztunk ugyan, azonban külön nem adunk róluk véleményt. 

Elhatárolt kiadások 

VIII. Értékeltük a beszámolóban bemutatott elhatárolt, nagyrészt becsléseken
alapuló kiadásokat. 2021 végén a Bizottság becslése szerint a felmerült, de a
kedvezményezettek által még be nem jelentett támogatható kiadások összege
5381 millió euró volt (2020 végén: 5452 millió).

IX. Megvizsgáltuk ezeknek az elhatárolt becsléseknek a kiszámítását és
áttekintettünk egy 30 egyedi előfinanszírozásból és 27 első szakaszban lévő
számlából álló mintát, hogy értékeljük az elhatárolt kiadások hibás
megállapításának kockázatát. Elvégzett munkánk alapján megállapítottuk, hogy a
végleges beszámolóban szereplő elhatárolt kiadások megfelelőek voltak.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének lehetséges hatásai az 
Európai Fejlesztési Alapok 2021. évi beszámolójára 

X. 2020. február 1. óta az Egyesült Királyság többé nem uniós tagállam. A Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai
Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodásnak (a
továbbiakban: a kilépési megállapodás) a két fél közötti megkötését követően az
Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy az Egyesült Királyság a
tizenegyedik és valamennyi korábbi, még lezáratlan EFA lezárásáig továbbra is az
EFA részese marad. Az Egyesült Királyságot ugyanazon kötelezettségek terhelik,
mint a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapot létrehozó belső megállapodás
értelmében a tagállamokat, továbbá lezárásukig a korábbi EFA-kból eredő
kötelezettségek is.

XI. A kilépésről rendelkező megállapodás kimondja azt is, hogy a tizedik EFA-hoz
vagy az azt megelőző EFA-khoz tartozó projektek azon összegei esetében,
amelyeket e megállapodás hatálybalépéséig nem vettek kötelezettségvállalásba
vagy visszavontak, az Egyesült Királyságra eső részt nem használják fel újra.
Ugyanez a szabály alkalmazandó azon források Egyesült Királyságra eső részére is,
amelyeket a tizenegyedik EFA keretében 2021. december 31-ig nem vettek
kötelezettségvállalásba vagy visszavontak.

XII. Ennek alapján nem kell beszámolni az EFA 2021. évi beszámolóját érintő
pénzügyi hatásról. Megállapítjuk, hogy az EFA 2021. december 31-re vonatkozó
beszámolója megfelelően tükrözi a kilépési folyamat ekkori helyzetét.
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A vezetőség felelőssége 

XIII. Az EUMSZ 310–325. cikke és a tizenegyedik EFA pénzügyi szabályzata 
értelmében a vezetőség felel az EFA éves beszámolójának a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelő elkészítéséért és 
bemutatásáért, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az – akár 
csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások 
elkészítését és bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, 
megvalósítását és fenntartását. Az EFA beszámolójának alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget a 
Bizottság viseli. 

XIV. Az EFA beszámolójának elkészítésekor a Bizottság felelőssége annak 
felmérése, hogy az EFA-k képesek-e tevékenységük folytatására, adott esetben az 
ezt érintő ügyek közzététele, valamint az, hogy a beszámolót a tevékenység 
folytatásának feltételezésével készítse el, kivéve, ha a vezetőségnek szándékában 
áll megszüntetni a jogalanyt vagy beszüntetni a működését, vagy amikor nem áll 
előtte ezen kívül más reális lehetőség. 

XV. A Bizottság felelős az EFA-k pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

Az ellenőrnek az EFA-beszámoló és az alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával 
kapcsolatos felelőssége 

XVI. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az EFA 
beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat, és hogy az alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló 
tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű 
bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia 
arra, hogy az ellenőrzés feltétlenül kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibákat 
vagy lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és 
akkor tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják az EFA jelen beszámolója alapján hozott gazdasági 
döntéseket. 

XVII. Az ISA és ISSAI szabványoknak megfelelő ellenőrzés keretében szakmai 
megítélésünk szerint és szakmai szkepticizmussal járunk el az ellenőrzés egésze 
során. Továbbá: 
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o Azonosítjuk és elemezzük annak kockázatát, hogy milyen valószínűséggel
fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba az EFA
beszámolójában, illetve az EFA jogszabályi keretének való lényeges meg nem
felelés a mögöttes tranzakciókban. Az említett kockázatokra reagáló
ellenőrzési eljárásokat tervezünk és végzünk el, továbbá olyan ellenőrzési
bizonyítékokat szerzünk, amelyek elégséges és megfelelő alapot nyújtanak
véleményünk kialakításához. Egy csalásból eredő lényeges hiba vagy lényeges
meg nem felelés kiszűrése nehezebb, mint a hibából eredő lényeges hiba
vagy lényeges meg nem felelés feltárása, mivel a csalás magában foglalhatja
az összejátszást, a hamisítást, a szándékos mulasztást, a hamis
nyilatkozattételt, illetve a belső kontrollok megkerülését, ezért nagyobb a
kockázata, hogy az ilyen esetek feltáratlanul maradnak.

o Megismerjük az ellenőrzés szempontjából releváns belső kontrollokat: ezzel
célunk a megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása.

o Felmérjük, hogy a vezetőség által alkalmazott számviteli politikák
megfelelőek-e és a vezetőség számviteli becslései, illetve az általa közölt
adatok észszerűek-e.

o Megállapítjuk, hogy helytálló-e a vezetőség részéről a tevékenység
folytatásának feltételezése, valamint hogy a kapott bizonyítékok alapján
egyes eseményekből vagy körülményekből adódóan olyan lényeges
bizonytalanság áll-e fenn, amely súlyos kétségeket ébreszt azt illetően, hogy
az EFA képes-e tevékenységének folytatására. Ha lényeges bizonytalanság
fennállását állapítjuk meg, akkor ellenőri jelentésünkben fel kell hívnunk a
figyelmet az EFA beszámolójában szereplő, ezzel kapcsolatosan közölt
adatokra, vagy amennyiben a közölt adatok nem megfelelőek, módosítanunk
kell véleményünket. Következtetéseink a jelentésünk elkészültének napjáig
kapott ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak. A jövőben bekövetkező
események, illetve körülmények következtében azonban az intézmény
felhagyhat tevékenysége folytatásával.

o Értékeljük az éves beszámoló általános bemutatását, felépítését és tartalmát,
beleértve valamennyi közölt adatot is, valamint azt, hogy az éves beszámoló
híven mutatja-e be az alapjául szolgáló tranzakciókat és eseményeket.

XVIII. A vezetőséggel közöljük többek között az ellenőrzés tervezett hatókörét,
ütemezését és a jelentősebb ellenőrzési megállapításokat, beleértve a belső
kontrollrendszerben megállapított jelentős hiányosságokat is.

XIX. A bevételeket illetően megvizsgáljuk az összes tagállami hozzájárulást,
valamint egy más típusú bevételi tranzakciókból vett mintát.
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XX. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a 
kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Ez a vizsgálat az előlegfizetésektől 
eltekintve minden kifizetési kategóriára kiterjed, és azon a ponton történik, ahol a 
kifizetést teljesítik. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a 
pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és az 
intézmény vagy szerv az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – 
elfogadja az igazolást. 

XXI. Meghatározzuk, hogy a Bizottsággal megvitatott témák közül melyek voltak 
az EFA beszámolójának ellenőrzése során a legjelentősebbek, és minősülnek 
ezáltal a tárgyidőszak tekintetében fontosabb ellenőrzési témáknak. Ezek a témák 
jelentésünkben bemutatásra kerülnek, kivéve, ha törvény vagy rendelet kizárja 
azok nyilvános közzétételét, vagy abban a rendkívül ritka esetben, ha mi 
határozunk úgy, hogy eltekintünk egy adott téma jelentésünkben való 
közzétételétől, mert észszerűen feltételezhető, hogy ennek kedvezőtlen 
következményei meghaladják a közlésből származó közérdekű hasznot. 

2022. július 7. 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
elnök 

 

Európai Számvevőszék 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk 

Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

11 Az általunk alkalmazott ellenőrzési megközelítést és módszereket, amelyek az EFA 
ellenőrzésére is irányadóak, az uniós költségvetés végrehajtásáról szóló 2021. évi éves 
jelentésünk 1.1. melléklete írja le. 
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12 Az EFA-beszámoló megbízhatóságát illető észrevételeink a nyolcadik, kilencedik,
tizedik és tizenegyedik EFA-nak a Bizottság által jóváhagyott5 pénzügyi kimutatásain6 
alapulnak, amelyek a számvitelért felelős tisztviselő teljességi nyilatkozatával együtt 
2022. június 28-án érkeztek be. Az ellenőrzés keretében teszteléssel megvizsgáltuk az 
összegeket és a közölt adatokat, és értékeltük az alkalmazott számviteli alapelveket, 
valamint a Bizottság lényegesebb becsléseit és a beszámoló általános bemutatását. 

13 A tranzakciók szabályszerűségének ellenőrzése céljából megvizsgáltunk egy 140
tranzakcióból álló, az EFA-n belüli kiadások teljes körére nézve reprezentatív mintát, 
amely a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért uniós eszközhöz kapcsolódó 26 tranzakcióból, 
17 uniós képviselet7 által engedélyezett 92 tranzakcióból, valamint a Bizottság 
székhelyén8 jóváhagyott 22 kifizetésből állt. Amennyiben hibát észleltünk a 
tranzakciókban, a potenciális hiányosságok feltárásához megvizsgáltuk a mögöttes 
okokat. 

14 2021 tekintetében a következőket is vizsgáltuk:

a) az összes tagállami hozzájárulás, valamint egy más típusú bevételi tranzakciókból
(például más országok társfinanszírozási hozzájárulásai) vett minta;

b) a DG INTPA és az uniós külképviseletek egyes rendszerei, a következők
vonatkozásában: i. a Bizottság munkatársai és (a Bizottság vagy
kedvezményezettek által megbízott) külső ellenőrök által a kifizetések előtt
végzett előzetes ellenőrzések, ii. monitoring és felügyelet, különösen a külső
ellenőrzések hasznosulásvizsgálata és a fennmaradó hibaarányra vonatkozó
vizsgálat;

c) a DG INTPA éves tevékenységi jelentésében szereplő szabályszerűségi információk
megbízhatósága, továbbá a kockázatosnak minősülő összegek, a jövőbeni
korrekciók és a visszafizettetések becslésére szolgáló módszertan
következetessége, valamint azoknak a Bizottság éves irányítási és
teljesítményjelentésébe (AMPR) való felvétele;

5 Az EFA pénzügyi szabályzatával összhangban; lásd: az (EU) 2018/1877 rendelet 38. cikke. 

6 Lásd: a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló 
(EU) 2018/1877 rendelet 39. cikke. 

7 Botswana, Burkina Faso, Dzsibuti, Kelet-Timor, Etiópia, Ghána, Bissau-Guinea, Haiti, 
Jamaica, Libéria, Malawi, Mali, Niger, Nigéria, Tanzánia, Uganda és Zambia. 

8 Mind a 140 kifizetés a DG INTPA útján történt. 
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d) korábbi ajánlásaink hasznosulása. 

15 Amint a 05. bekezdésben említettük, mind az általános uniós költségvetésből, 
mind az EFA-kból finanszírozott külső támogatási eszközöket legnagyobbrészt a DG 
INTPA kezeli. A rendszerekre vonatkozó észrevételeink és az éves tevékenységi 
jelentésben szereplő információk bemutatása a DG INTPA teljes felelősségi körére 
vonatkoznak, nem csak az EFA-kra. 

16 A Covid19-világjárvány miatt nem volt lehetőség helyszíni ellenőrzések végzésére 
az uniós képviseleteknél9, ezeket dokumentumalapú ellenőrzésekkel váltottuk ki. 
Emiatt – különösen a kiválasztott tranzakciókra vonatkozóan a szerződések 
teljesítménye kapcsán – egyes ellenőrzési eljárásokat nem tudtunk lefolytatni, ami 
korlátozta ellenőrzési munkánkat. Megközelítésünket ezért módosítottuk: a 
tranzakciók és a projektek kapcsán dokumentumalapú ellenőrzéseket végeztünk, és az 
ellenőrzött szervezetekkel virtuális egyeztetéseket folytattunk. A helyszíni ellenőrzések 
elmaradása ugyan növelheti a feltárási kockázatot10, mégis úgy ítéljük meg, hogy a 
megszerzett bizonyítékoknak köszönhetően kielégítő módon végezhettük el ellenőri 
munkánkat, illetve vonhattunk le következtetést. 

A beszámoló megbízhatósága 

17 Ellenőrzésünk megállapította, hogy a beszámolóban nem fordultak elő lényeges 
hibás állítások. 

A tranzakciók szabályszerűsége 
Bevételek 

18 A bevételi tranzakciókat nem jellemezte lényeges hibaszint. 

Kiadások 

19 A 140 vizsgált tranzakcióból 54 (38,8%) esetében merült fel hiba. Az általunk 
számszerűsített 43 hiba alapján a becsült hibaszint 4,6% (lásd: 3. ábra). 

                                                      
9 Botswana, Burkina Faso, Etiópia, Bissau-Guinea, Haiti, Libéria, Malawi, Niger, Nigéria, 

Tanzánia, Uganda és Zambia. 

10 A feltárási kockázat annak a kockázata, hogy az ellenőr nem észlel egy olyan eltérést, 
amelyet a szervezet belső kontrollrendszere nem korrigált. 
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3. ábra. A tranzakciótesztek eredményei

Forrás: Európai Számvevőszék. 

20 A 4. ábra bemutatja, hogy 2021-ben a különböző hibatípusok milyen mértékben
oszlanak meg az általunk becsült hibaszint értékén belül. 

4. ábra. A becsült hibaszint lebontása hibatípusonként

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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21 A 2. háttérmagyarázat példákat mutat be az általunk számszerűsített hibákra, 
szintén hibatípusonként. 

2. háttérmagyarázat 

Jogalap hiányában nem támogatható kiadás 

A Bizottság támogatási szerződést írt alá egy nemzetközi szervezettel, hogy javítsa 
Niger készpénzgazdálkodási funkcióját és egységes kincstáriszámla-rendszert 
hozzon létre az országban. A fellépés teljes költségét 1,4 millió euróra becsülték, 
100%-os uniós hozzájárulással. 

Áttekintettük a Bizottság és Niger között aláírt, 82 millió euró értékű finanszírozási 
megállapodást. A megállapodás leszögezte, hogy a pénzeszközöket költségvetés-
támogatásra és egyéb projektekre kell fordítani, de az egységes kincstáriszámla-
rendszer létrehozására irányuló munkát nem említett. A finanszírozási 
megállapodás a kapcsolódó szerződés érintett szervezetnek vagy más szervnek 
való odaítéléséről sem rendelkezett, noha a szóban forgó odaítélés jogalapjaként 
hivatkoztak rá. A szerződés teljes értékét (1,4 millió euró) hiba érinti. 

Alapvető bizonylatok hiánya 

A Bizottság 16 millió euró értékű (99,75%-ban uniós finanszírozású) hatáskör-
átruházási megállapodást kötött egy nemzetközi szervezettel, hogy vissza nem 
térítendő támogatások és technikai segítségnyújtás révén ösztönözze a 
magánszektor befektetéseit az ugandai kereskedelmi célú faültetvényeken. 

Az ellenőrzésre kiválasztott tranzakciók egyike egy alkalmazott részére a projekten 
végzett munkáért kifizetett, 9000 eurós bér költségére vonatkozott. 
A munkaszerződés értelmében ez a munkavállaló az ellenőrzött projekttől eltérő 
projekteken is végezhetett munkát. 

A nemzetközi szervezet nem tudta igazolni, hogy az alkalmazott az ellenőrzött 
projekten dolgozott. Ezért úgy ítéljük meg, hogy a kiadás nem támogatható. 

A kiadások egy része nem merült fel, így a projektre nem 
elszámolható költségeket terheltek 

A Bizottság hatáskör-átruházási megállapodást kötött egy nemzetközi szervezettel 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének 
támogatása és megkönnyítése érdekében. A fellépés teljes költségét 24,5 millió 
euróra becsülték, 19,5 millió eurós (79,6%) uniós hozzájárulással. 
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A kiadások lebontásának vizsgálatakor azt észleltük, hogy a nemzetközi szervezet 
7,4 millió eurós kiadást jelentett be, és a Bizottság ezt el is számolta. 
Ellenőrzéseink feltárták, hogy az időszakra vonatkozóan valóban felmerült 
kiadások 6,9 millió eurót tettek ki. A 0,5 millió eurós különbözet a szervezet által 
kötelezettségvállalásba vett, de még el nem költött összeg, vagyis a Bizottság 
helytelenül számolta el az ellenőrzött összeg 6,2%-át. 

A közbeszerzési szabályok súlyos megsértése: a nemzeti 
programengedélyező indokolatlan határozatai 

Mali EFA nemzeti programengedélyezője egy tanácsadó cégnek ítélt oda egy, az 
ország útkarbantartásának javítását célzó technikai segítségnyújtási szerződést. 
Az 1,2 millió euró értékű segítségnyújtást a 11. EFA-ból finanszírozták. 

A szolgáltatás beszerzésére a nemzeti programengedélyező meghívásos eljáráshoz 
folyamodott. A végső értékelési szakaszba két ajánlattevő jutott be. A legjobb 
pontszámot az első pályázó kapta a „legjobb ár-érték arány” kritériuma alapján, 
a programengedélyező az értékelő bizottság javaslata alapján mégis elutasította, 
mivel a bizottság szokatlanul alacsonynak ítélte az ajánlatát (1 millió euró, a 
szerződés felső határa 1,2 millió euró volt). A programengedélyező a szerződést 
a második ajánlattevőnek ítélte oda. 

Az első pályázó két fellebbezést nyújtott be Mali vitarendezési bizottságához, 
amely megalapozottnak találta érveit, és felszólította a programengedélyezőt, 
hogy helyezze hatályon kívül az eredeti határozatot. A programengedélyező ezt 
azonban megtagadta. 

A szerződés odaítélése tehát indokolatlanul történt, és teljes értékét hiba érinti. 

22 Amint már 2020-ban is, a Bizottság és végrehajtó partnerei több hibát követtek el
a vissza nem térítendő támogatásokhoz és a kedvezményezett országokkal, nemzetközi 
szervezetekkel és tagállami ügynökségekkel kötött hozzájárulási és hatáskör-átruházási 
megállapodásokhoz kapcsolódó tranzakciókban, mint más támogatási formáknál  
(pl. építési beruházások, szállítási és szolgáltatási szerződések). A 92 ilyen típusú 
tranzakcióból, amelyet megvizsgáltunk, 39-nél merült fel számszerűsíthető hiba, 
amelyek a becsült hibaszinten belül 81%-ot tettek ki. 

23 A számszerűsíthető hibák közül 15, a nem számszerűsíthető hibák közül pedig
nyolc esetében a Bizottság elegendő információval rendelkezett ahhoz, hogy a 
kiadások jóváhagyása előtt megakadályozza, illetve feltárja és kijavítsa a hibákat. Ha  
a Bizottság a rendelkezésére álló összes információt megfelelően felhasználta volna, 
a becsült hibaszint 2,4 százalékponttal alacsonyabb lett volna. 
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24 Ezenkívül 25, számszerűsíthető hibával érintett tranzakció esetében került sor 
ellenőrzésre vagy költségvizsgálatra, ezek 1,9 százalékponttal járultak hozzá a becsült 
hibaszinthez. A DG INTPA kontrollrendszere előzetes ellenőrzéseken alapul11. Az 
ellenőrzésekről vagy költségvizsgálatokról szóló jelentésekben a ténylegesen elvégzett 
munkáról közölt információk alapján nem tudtuk megítélni, hogy az említett előzetes 
ellenőrzések során a hibák feltárhatóak és korrigálhatóak lettek volna-e12. 

25 A korábbi évekhez hasonlóan a Számvevőszék által feltárt hibák gyakorisága 
(ideértve az olyan végleges kifizetési kérelmekben talált hibákat is, amelyeknél 
korábban történt előzetes külső ellenőrzés és költségvizsgálat) azt mutatja, hogy 
ezeket az ellenőrzéseket hiányosságok jellemzik. 

26 Két olyan kifizetési területet azonosítottunk, ahol a fizetési feltételek jellege miatt 
jellemzően kevesebb hiba fordul elő a tranzakciókban. E két terület a következő: 
i. költségvetés-támogatás, ii. nemzetközi szervezetek által lebonyolított olyan 
többadományozós projektek, amelyeknél az ún. „feltételezéses megközelítést” 
alkalmazzák. 2021-ben négy költségvetés-támogatási tranzakciót és nyolc nemzetközi 
szervezetek által irányított „feltételezéses megközelítéses” projektet ellenőriztünk13. 

27 A korábbi évekhez hasonlóan egyes nemzetközi szervezetek csak korlátozott 
(például kizárólag az adatok megtekintésére feljogosító) hozzáférést biztosítottak 
számunkra a dokumentumokhoz, vagyis azokról nem tudtunk másolatot készíteni. Ezek 
a problémák hátráltatták ellenőrzésünk megtervezését és végrehajtását, így az 
ellenőrző csoport csak késedelmekkel tudta megkapni a kért dokumentációt és 
elvégezni a munkáját. A 2018. és 2020. évi éves jelentéseinkben ezzel kapcsolatban 
ajánlásokat fogalmaztunk meg. Annak ellenére, hogy a Bizottság fokozta a nemzetközi 

                                                      
11 Az átfogó kontrollrendszer előzetes és utólagos ellenőrzésekből áll. Az előzetes ellenőrzések 

a szerződéskötést, illetve a kiadás elfogadását megelőzően értékelik a kiadás 
támogathatóságát, míg az utólagos ellenőrzésekre a kiadás elfogadását követően kerül sor. 
Külső ellenőrzés például végezhető előzetesen (a kifizetés elfogadása előtt) vagy utólag 
(a projekt befejezése után) is. Mindkét típus a kedvezményezettnek folyósított összegek 
visszafizettetését eredményezheti; az előzetes ellenőrzések esetében az ilyen 
visszafizettetések a korábban folyósított előfinanszírozásra vonatkoznak. 

12 A jelentések nem fedik le a bejelentett kiadások 100%-át, és nem elég részletesek annak 
megállapításához, hogy azok a tételek, ahol hibákat találtunk, szerepeltek-e a mintájukban. 

13 A költségvetés végrehajtásáról szóló 2021. évi éves jelentésünk 8. fejezetének 8.10–
8.12. bekezdése további részleteket tartalmaz a költségvetés-támogatásról és a 
feltételezéses megközelítésről. 
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szervezetekkel folytatott kommunikációját, mi továbbra is nehézségekbe ütközünk 
egyes kért dokumentumok beszerzése során. 

Éves tevékenységi jelentés és egyéb irányítási rendszerek 

28 2012 és 2018 között a DG INTPA minden éves tevékenységi jelentésében
fenntartással élt az alapul szolgáló tranzakciók szabályszerűségére vonatkozóan. 2019-
ben, 2020-ban és 2021-ben nem élt fenntartással. A korábbi évekhez hasonlóan 
azonban cselekvési terveket fogadott el a kontrollrendszerének végrehajtásában talált 
hiányosságok orvoslására. 

29 2019-ben és 2020-ban a 2018. évi és 2019. évi cselekvési tervek kapcsán kielégítő 
előrehaladásról számoltunk be; 2021 áprilisáig kilenc fellépésből hét befejeződött, 
kettő pedig folyamatban volt. 2020. évi cselekvési tervében a DG INTPA a korábbi 
évekhez hasonlóan kiigazította a fellépések számát, ezúttal hétre. Ezek közül öt 
fellépést az előző évekből vittek át, és ezeket a következő két új fellépés egészítette ki: 
i. a túlzott mértékű elszámolt előfinanszírozási összegek csökkentése és ii. értékelés
elvégzése a költségvizsgálatra vonatkozó új feladatmeghatározás alkalmazásáról. 2022
áprilisáig négy fellépés zárult le, három pedig még folyamatban volt.

30 A 2021. évi cselekvési terv a következő új fellépéssel egészült ki: a magas
kockázattal kapcsolatos azon észrevételek kezelése, amelyek a Bizottság Belső 
Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a „külső fellépési ágazatban” (DG BUDG, DG ECHO, 
DG INTPA, DG NEAR és FPI, vagyis a külső fellépésért felelős főigazgatóságok és 
szolgálatok) végzett pilléralapú értékelésre vonatkozó ellenőrzésből származnak.  
A hét másik intézkedés közül kettő még folyamatban van, a másik ötöt pedig átvitték 
a következő évre (lásd: II. melléklet). 

A fennmaradó hibaarányra irányuló 2021. évi vizsgálat 

31 2021-ben a DG INTPA külső vállalkozót bízott meg a fennmaradó hibaarányról
(RER) szóló tizedik vizsgálat elvégzésével, amelynek célja, hogy megbecsülje azoknak  
a hibáknak az arányát, amelyeket a DG INTPA által annak teljes illetékességi területén 
az ilyen hibák megelőzésére, feltárására és kijavítására végzett irányítási ellenőrzések 
nem tudtak felderíteni, és e becslés alapján következtetéseket lehessen levonni ezen 
ellenőrzések eredményességéről. A vizsgálat fontos eleme azoknak az információknak, 
amelyekre a főigazgató a megbízhatósági nyilatkozatot alapozza, illetve forrásként 
szolgál az éves irányítási és teljesítményjelentésben a „külső tevékenységek” kapcsán 
bemutatott szabályszerűségi információkhoz. 
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32 A fennmaradó hibaarányra vonatkozó 2021. évi vizsgálat esetében a DG INTPA 
egy 480 elemből14 álló mintát alkalmazott (pontosan ugyanannyit, mint 2020-ban és 
2019-ben). Ez lehetővé tette, hogy a két terület összesített hibaarányán felül ismét 
külön-külön hibaarányokat is bemutassanak az Unió általános költségvetéséből 
finanszírozott kiadásokra és az EFA által finanszírozott kiadásokra vonatkozóan. 
A vizsgálat immár a hatodik egymást követő évben becsülte úgy, hogy az általános 
fennmaradó hibaarány a Bizottság által meghatározott 2%-os lényegességi küszöb alatt 
marad (2021-ben: 1,14%.) 

33 A fennmaradó hibaarányra (RER) vonatkozó vizsgálat nem minősül bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatásnak vagy ellenőrzésnek; alapja a DG INTPA által rendelkezésre 
bocsátott RER-módszertan és -kézikönyv. Az EFA-król szóló korábbi éves jelentéseink15 
már leírták a vizsgálatok azon korlátait, amelyek hozzájárulhattak a fennmaradó 
hibaarány alábecsléséhez. 

34 A fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálatban az egyik szempont az, hogy 
milyen mértékben lehet más ellenőrök munkájára támaszkodni. Három forgatókönyv 
lehetséges: i. nem támaszkodnak más ellenőrök munkájára, és teljes tételes tesztelést 
végeznek; ii. részlegesen támaszkodnak más ellenőrök munkájára, és csökkentik a 
tételes tesztelés mértékét; iii. teljes mértékben támaszkodnak más ellenőrök 
munkájára és nem végeznek további tesztelést. Ez utóbbi forgatókönyv 2020-ban a 
tranzakciók 15%-át jellemezte, míg 2021-ben már 34%-ot. Továbbra is fenntartjuk azt  
a nézetünket, hogy ilyen nagy mértékben támaszkodni más ellenőrök munkájára 
ellentétes a fennmaradó hibaarányra vonatkozó vizsgálat céljával, ami nem más, mint 
azon hibák arányának becslése, amelyeket a DG INTPA ilyen hibák megelőzésére, 
felderítésére és kijavítására irányuló valamennyi vezetőségi ellenőrzése sem tárt fel. 

A 2021. évi éves tevékenységi jelentés áttekintése 

35 A főigazgatónak a 2021. évi éves tevékenységi jelentésben szereplő 
megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmaz fenntartásokat. 2018 óta a DG INTPA 
jelentős mértékben csökkentette a fenntartások hatókörét (azaz a fenntartások által 
lefedett kiadások arányát). Az 5. ábra az éves tevékenységi jelentésekben szereplő 
fenntartások hatókörét mutatja be a 2011 és 2021 közötti években. 

                                                      
14 A mintában szereplő egyes tranzakciók értéke meghaladja a mintavételi intervallumot, ezért 

a végső mintanagyság 412 db volt. 

15 Lásd: 2017. évi, 2018. évi, 2019. évi és 2020. évi éves jelentésünk az EFA-król. 
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5. ábra A DG INTPA éves tevékenységi jelentéseiben megfogalmazott
fenntartások, 2011–2021

Forrás: Európai Számvevőszék. 

36 Indokolatlannak tartjuk, hogy a 2021. évi éves tevékenységi jelentésben nem
szerepelnek fenntartások, és úgy véljük, hogy ez részben a fennmaradó hibaarányra 
vonatkozó vizsgálat korlátaiból adódik, mivel az e vizsgálatra vonatkozó 
megállapításaink a kockázatosnak minősülő összegek becslésére is vonatkoznak, amely 
becslések szintén e vizsgálaton alapulnak. A DG INTPA becslése szerint a kifizetéskor 
kockázatosnak minősülő teljes összeg 79,65 millió euró16 (a 2021. évi kiadások 1,41%-
a), a záráskor kockázatosnak minősülő teljes összeg pedig 66,03 millió euró17. 
A kifizetéskor kockázatosnak minősülő összegből a DG INTPA becslései szerint a 
következő években végzett ellenőrzései 13,62 millió eurót (24%) fognak korrigálni  
(ez az összeg az úgynevezett „korrekciós képesség”). 

16 Ez azon, az év során felmerült releváns kifizetések összegének legjobb és legóvatosabb 
bizottsági becslése, amelyek nem feleltek meg a kifizetés időpontjában alkalmazandó 
szerződéses vagy szabályozási rendelkezéseknek. 

17 Lásd: a DG INTPA 2021. évi éves tevékenységi jelentése, 34. o. 
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37 A DG INTPA dolgozik azon, hogy javítsa a korrekciós képesség kiszámításához 
használt adatok minőségét. A főigazgatóság 2021-ben folytatta a visszafizettetésekkel 
és a számviteli adatok minőségével kapcsolatos képzési és tájékoztató 
tevékenységeit18. A korábbi évekhez hasonlóan a DG INTPA célzott ellenőrzéseket 
végzett a visszafizetési felszólításokra vonatkozóan, a feltárt eltérések kijavítása 
céljából. Áttekintettük a 2021. évi korrekciós képesség kiszámítását. 
A visszafizettetések teljes sokaságának 35%-át (érték szerint) teszteltük, és ennek 
során nem találtunk hibát a mintánkban. 

38 Hogy az egyes bizottsági főigazgatóságokon a pénzügyi beszámolás egységesebb 
legyen, 2020-ban egy hat mutatóból álló „pénzügyi eredménytáblát” hoztak létre19. 
Ehhez négy további mutatót adtak hozzá 2021-ben20: E tíz mutató közül 2021-ben hat 
vonatkozott az EFA-ra és a vagyonkezelői alapokra. A „globális kötelezettségvállalás-
felhasználás” tekintetében a DG INTPA az uniós költségvetés esetében 99%-os, az EFA 
esetében pedig 97%-os eredményt ért el, a 2020. évi 95, illetve 94%-hoz képest. Az 
„időben történő kifizetések” tekintetében a DG INTPA 2021-ben az uniós költségvetés 
esetében 97%-ot, az EFA esetében pedig 95%-ot ért el, a 2020. évi 98, illetve 97%-hoz 
képest. 

  

                                                      
18 Speciális képzés nyújtása az uniós külképviseletek helyi munkatársainak a visszafizetési 

felszólítások bevitelére vonatkozó iránymutatásokról. 

19 A pénzügyi eredménytábla az Európai Bizottság egészére vonatkozó hat standard pénzügyi 
mutatóból áll. Célja az egyes bizottsági főigazgatóságok és szolgálatok teljesítményének egy 
adott referenciaértékkel történő összevetése. A mutatók a következők: 1) a 
kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása, 2) a kötelezettségvállalási 
előirányzatoknak az előrejelzések szerinti végrehajtása, 3) a kifizetési előirányzatok 
végrehajtása, 4) a kifizetési előirányzatoknak az előrejelzések szerinti végrehajtása,  
5) globális kötelezettségvállalás-felhasználás, 6) időben történő kifizetések. 

20 A négy további mutató a következő: 7) a kötelezettségvállalások időben történő 
visszavonása, 8) számlaregisztrációs idő, 9) a számviteli adatok minősége, 10) a vezetői 
adatok minősége. 
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Következtetés és ajánlások 

Következtetés 

39 Az ellenőrzési bizonyítékok összességükben arra mutatnak, hogy az EFA-k 2021.
december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven és a költségvetési rendelet előírásainak, valamint a számvitelért 
felelős tisztviselő által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 
tárgyévi pénzügyi helyzetüket, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a 
pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változását. 

40 Az ellenőrzési bizonyítékok összességükben arra mutatnak, hogy a 2021.
december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozóan: 

a) az EFA-k bevételeit nem jellemezte lényeges hibaszint;

b) az EFA-k kifizetési tranzakcióit lényeges hibaszint jellemezte (lásd: 19–
25. bekezdés). A tranzakciótesztek alapján a hibaszintet 4,6%-ra becsüljük.

Ajánlások 

41 Az EFA-król szóló 2018. évi éves jelentésünkben megfogalmazott két ajánlás
hasznosulásával kapcsolatos megállapításainkat a III. melléklet mutatja be. Ezek közül 
a DG INTPA egyet a legtöbb tekintetben, egyet pedig néhány tekintetben valósított 
meg21. 

42 Áttekintettük továbbá az EFA-król szóló 2019. és 2020. évi éves jelentésünk azon
ajánlásait is, amelyek kapcsán azonnali lépésekre volt szükség vagy amelyek 
végrehajtását 2021-re tűzték ki (lásd: III. melléklet). Megítélésünk szerint mind 2019-
re, mind 2020-ra nézve az ajánlások közül kettő tekinthető néhány tekintetben 
végrehajtottnak, egy pedig még nem végrehajtottnak. 

43 Ezen áttekintés, valamint a 2021. évre vonatkozó megállapításaink és
következtetéseink alapján a következőket javasoljuk a Bizottságnak (lásd: 
2. háttérmagyarázat):

21 A hasznosulásvizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy ajánlásaink nyomán bevezettek-e 
korrekciós intézkedéseket, nem pedig a végrehajtásuk eredményességének vizsgálata. 
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1. ajánlás. A jogalapok alaposabb ellenőrzése a szerződések 
aláírása előtt 

Erősíteni kell a belső kontrollokat annak biztosítására, hogy egyetlen szerződést se 
írjanak alá meglévő jogalap nélkül. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége. 

2. ajánlás. A fel nem merült költségek levonása kifizetés vagy 
elszámolás előtt 

Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a kedvezményezettek 
által a pénzügyi beszámolóikban felmerült költségként elszámolt 
kötelezettségvállalásokat vagy előlegkifizetéseket a kifizetések vagy az elszámolások 
elvégzése előtt levonják. 

Megvalósítás céldátuma: 2023 vége. 
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Mellékletek 

I. melléklet. Az EFA-ból 2021-ben folyósított kifizetések főbb
régiónként

Forrás: Készítette az Európai Számvevőszék a ’Tableau’’ felhasználásával. A térképvázlat a © Mapbox és 
az© OpenStreetMap adatszolgáltatóitól származik és a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 
licenc (CC BY-SA) alá tartozik. 

. 

Az Európai Fejlesztési Alap kifizetései – Afrika

Kedvezményezett országok
Első 10 (millió euró)

1. Szomália 219
2. Kongói Demokratikus Köztársaság 109
3. Tanzánia 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mozambik 74
8. Szudán 70
9. Nigéria 66

10. Kenya 65
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Forrás: Készítette az Európai Számvevőszék a ’Tableau’’ felhasználásával. A térképvázlat a © Mapbox és 
az© OpenStreetMap adatszolgáltatóitól származik és a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 
licenc (CC BY-SA) alá tartozik. 

  

Az Európai Fejlesztési Alap kifizetései – karibi és csendes-óceáni térség

Kedvezményezett országok
Első 5 (millió euró)

1. Pápua Új-Guinea 29
2. Kelet-Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fidzsi 5
5. Marshall-szigetek 3

Kedvezményezett országok
Első 5 (millió euró)

1. Haiti 47
2. Jamaica 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominikai Köztársaság 6
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II. melléklet. A cselekvési tervek végrehajtási állapota

2019. évi cselekvési terv 

A.1
A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó eljárások 
és szerződéses feltételek egyszerűsítése és egyértelművé 
tétele. 

 Folyamatban 

A.2
A támogatási szerződések végrehajtása során a pénzügyi 
irányítás és dokumentumkezelés során gyakran előforduló 
hibákról való tájékoztatás fenntartása. 

 Megvalósult 

B.1
Stratégia kidolgozása a programbecslések felhasználásának 
csökkentésére és az alternatívák előmozdítására, szem előtt 
tartva az egyszerűsítést és a költséghatékonyságot. 

 Megvalósult 

C.1

A 2017-ben elfogadott (Ares (2018) 1 722 717), 
költségvizsgálatokra vonatkozó feladatmeghatározás 
alkalmazására irányuló munka: a közvetett irányítás 
keretében a nemzetközi szervezeteknél felmerült kiadások 
ellenőrzése. 

 Megvalósult 

C.2
A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés folytatása 
és megerősítése a hibák fenntartható csökkentése 
érdekében. 

 Megvalósult 

D.1 Az ellenőrzési és vizsgálati feladatok egységességének és 
koherenciájának növelése.  Megvalósult 

D.2 Pontosabb információk nyújtása az egyszerűsített 
költségelszámolásról és alkalmazásának előmozdítása.  Megvalósult 

D.3 Pontosabb információk nyújtása az eredményalapú 
finanszírozásról és alkalmazásának előmozdítása.  Folyamatban 

D.4
A fennmaradó hibaarányról szóló tanulmány 
módszertanának és kézikönyvének javítása (2019-ben új 
fellépés). 

 Megvalósult 
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2020. évi cselekvési terv  

A.1 
A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó eljárások 
és szerződéses feltételek egyszerűsítése és egyértelművé 
tétele. 

 Folyamatban 

A.2 
A támogatási szerződések végrehajtása során a pénzügyi 
irányítás és dokumentumkezelés során gyakran előforduló 
hibákról való tájékoztatás fenntartása. 

 Megvalósult 

B.1 
A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés folytatása 
és megerősítése a hibák fenntartható csökkentése 
érdekében. 

 Megvalósult 

C.1 Pontosabb információk nyújtása az eredményalapú 
finanszírozásról és alkalmazásának előmozdítása.  Folyamatban 

C.2 
A fennmaradó hibaarányról szóló tanulmány 
módszertanának és kézikönyvének javítása (új fellépés a 
2019. évi cselekvési terv D.4. fellépése alapján) 

 Megvalósult 

C.3 A túlzott mértékű elszámolt előfinanszírozási összegek 
csökkentése (új intézkedés).  Folyamatban 

C.4 A költségvizsgálatokra vonatkozó feladatmeghatározás 
alkalmazására irányuló értékelés készítése (új fellépés).  Megvalósult 
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2021. évi cselekvési terv 

A.1
A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó eljárások 
és szerződéses feltételek egyszerűsítése és egyértelművé 
tétele. 

 Folyamatban 

B.1
A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés folytatása 
és megerősítése a hibák fenntartható csökkentése 
érdekében. 

 Megvalósult 

B.2
Az IAS által végzett, a külső fellépések pilléralapú 
értékelésére vonatkozó ellenőrzésből származó, magas 
kockázattal kapcsolatos észrevételek kezelése (új fellépés). 

 Megvalósult 

C.1 Pontosabb információk nyújtása az eredményalapú 
finanszírozásról és alkalmazásának előmozdítása.  Folyamatban 

C.2
A fennmaradó hibaarányról szóló tanulmány 
módszertanának és kézikönyvének javítása (új fellépés a 
2019. évi cselekvési terv D.4. fellépése alapján) 

 Megvalósult 

C.3 A túlzott mértékű elszámolt előfinanszírozási összegekkel 
kapcsolatos sebezhetőségek kezelése.  Folyamatban 

C.4 A költségvizsgálatokra vonatkozó feladatmeghatározás 
alkalmazására irányuló értékelés készítése.  Megvalósult 

C.5 A kontrollban érintett érdekeltek tájékoztatása a gyakran 
előforduló hibákról (új fellépés).  Folyamatban 

Forrás: Európai Bizottság, 2019., 2020. és 2021. évi cselekvési tervek. 
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III. melléklet. Az ajánlások hasznosulásának vizsgálata 

Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem valósult 

meg 
Nem 

alkalmazható 
Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2018 

1. ajánlás: 

Tegyen lépéseket a nemzetközi 
szervezetek arra vonatkozó 
kötelezettségének szigorúbb 
érvényesítésére, hogy az EUMSZ-ben előírt 
feladatainak ellátásához szükséges 
dokumentumokat, illetve információkat 
kérésre továbbítsák a Számvevőszéknek. 

  X22    

                                                      
22 A dokumentumokhoz való hozzáférésünk tekintetében a Bizottság fokozta a nemzetközi szervezetekkel folytatott kommunikációt. Egyes szervezetek, 

például a Világbank-csoport (WBG), javították a velünk folytatott együttműködést, mások azonban nem. Az ENSZ egyes szervezetei, például az Egyesült 
Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF), a Nemzetközi Migrációs Hivatal (IOM) és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) továbbra is csak az 
adatok megtekintésére feljogosító hozzáférést biztosítanak számunkra az igazoló dokumentációhoz. 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem valósult 

meg 
Nem 

alkalmazható 
Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2. ajánlás:

Tökéletesítse az RER-vizsgálat 
módszertanát és kézikönyvét, hogy azok 
átfogóbb iránymutatást adjanak a 
jelentésünkben felvetett kérdések 
kapcsán, megbízható támogatást adva így 
a DG DEVCO fenntartásokkal kapcsolatos 
kockázatértékeléséhez. 

X 

2019 

1. ajánlás:

A jelentésünkben feltárt problémák 
orvoslása érdekében javítsa tovább a 
fennmaradó hibaarányra vonatkozó 
vizsgálathoz használt módszertant és 
kézikönyvet, hogy megbízhatóbb legyen a 
tanulmányban közzétett hibaarány. 

Határidő: 2021 vége. 

X 
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Tárgyév A Számvevőszék ajánlása 

A hasznosulás számvevőszéki elemzése 

Maradéktalanul 
megvalósult 

Megvalósult 
Nem valósult 

meg 
Nem 

alkalmazható 
Nincs elég 
bizonyíték 

A legtöbb 
tekintetben 
megvalósult 

Néhány 
tekintetben 
megvalósult 

2020 

1. ajánlás: 

Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a nemzetközi szervezetek ne csak az 
adatok megtekintésére feljogosító 
hozzáférést, hanem teljes körű, korlátlan 
és gyors hozzáférést biztosítsanak a 
Számvevőszék számára feladatának az 
EUMSZ szerinti elvégzéséhez szükséges 
dokumentumokhoz. 

Határidő: 2021 vége. 

  X23    

2. ajánlás: 

Éljen fenntartással valamennyi magas 
kockázatúként értékelt terület 
tekintetében, függetlenül azok 
összkiadáson belüli részarányától és 
pénzügyi hatásától. 

Határidő: a 2021. évi éves tevékenységi 
jelentés közzététele. 

   X   

Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
23 Lásd: a 2018. évi 1. ajánlás. 
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Az Európai Bizottság válaszai a 
nyolcadik, kilencedik, tizedik és 
tizenegyedik Európai Fejlesztési 

Alapból finanszírozott 
tevékenységekről szóló, a 2021. évi 

pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentésre 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

2021. ÉVI JELENTÉSÉRE 

„ÉVES JELENTÉS A NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK ÉS 

TIZENEGYEDIK EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAPBÓL 

FINANSZÍROZOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL” 

BEVEZETÉS A BIZOTTSÁG VÁLASZAIHOZ 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Fejlesztési Alap (a továbbiakban: EFA) végrehajtása 
kockázatos, összetett és gyorsan változó környezetben történik. A sokféleség jellemzi:  

- a földrajzi eloszlás szempontjából, mivel világszerte számos különböző küldöttséget érint,

- a végrehajtó szervezetek és a különböző irányítási és ellenőrzési kapacitásokkal rendelkező
partnerországok szempontjából, mivel ezek a kis helyi nem kormányzati szervezetektől a
nemzetközi szervezetekig terjednek,

- a segítségnyújtási módszerek szempontjából, beleértve a hagyományos projekteket, a
költségvetési támogatást, az ágazati szakpolitikai támogatási programokat, a globális
eszközökhöz való hozzájárulást, a támogatásötvözést, a költségvetési garanciákat stb.

Emellett 2021-ben az EFA által finanszírozott tevékenységek végrehajtására a Covid19-
világjárvány kihívásai és egyes partnerországaink által tapasztalt gyors politikai változások 
közepette került sor. 

A Bizottság úgy véli, hogy ebben a nehéz helyzetben nem valószínű a nulla hiba forgatókönyve. A 
Bizottság azonban megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hatályos jogi 
és pénzügyi kerettel összhangban biztosítsa az EFA teljes körű és hatékony végrehajtását. A 
Bizottság folytatja eljárásainak kiigazítását és finomítását a hibakockázat további csökkentése 
érdekében, figyelembe véve a Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozatra vonatkozó 
gyakorlatának eredményeit. A DG INTPA által évente elfogadott cselekvési terv többek között olyan 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek a hibák csökkentésére irányulnak, mint például az eljárások 
egyszerűsítése, iránymutatás, képzések és tájékoztató kampányok. A Számvevőszék EFA-ra 
vonatkozó 2021. évi ajánlásainak teljesítése érdekében a Bizottság – a költséghatékonyságot is 
figyelembe véve – további intézkedéseket fog hozni belső kontrollrendszerének megerősítése 
érdekében. 

A TRANZAKCIÓK SZABÁLYSZERŰSÉGE 

2. háttérmagyarázat  – Példák hibákra

Jogalap hiányában nem támogatható kiadás 

Ami a Nigerben egy nemzetközi szervezettel kötött támogatási szerződés odaítélése során 

felmerült hiba típusát illeti, a Bizottság megteszi a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket. A 

Bizottság azonban rámutat arra, hogy ez a projekt jelentős mértékben hozzájárult az 
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államháztartási gazdálkodás minőségének javításához.  Biztosította a pénzeszközök hatóságok 

általi visszafizettetését, ugyanakkor korlátozta a közszolgáltatások működésének zavarait. 

Alapvető bizonylatok hiánya 

Ami az ellenőrzött projekttől eltérő projekteken dolgozó munkavállaló bérköltségeit illeti, a 

Bizottság hangsúlyozza, hogy ezeket a nem elszámolható költségeket nem lehetett kimutatni azon 

dokumentumokból, amelyek alapján a nemzetközi szervezet köteles volt előírni a kifizetésnek az 

aláírt megállapodásnak megfelelő teljesítését. Hangsúlyozni kell, hogy ez egy nagyon sikeresen 

végrehajtott projekt, amely úttörő szerepet játszott az ugandai kereskedelmi célú erdészeti 

értéklánc előmozdításában és fejlesztésében, és bizonyította, hogy közvetlenül elkötelezett a 

magánszektor befektetéseinek ösztönzése iránt. 

Fel nem merült, tehát a projektre terhelt nem elszámolható költségeket eredményező 

kiadások 

Ami a kötelezettségvállalásba vett, de felmerült kiadásként bejelentett összegeket illeti, a Bizottság 

rámutat arra, hogy mivel a végleges támogatható összeg csak a kedvezményezett által kiadott 

zárójelentés kézhezvételét követően kerül meghatározásra, a hibát átmenetinek tekinti. A 

kötelezettségvállalásba vett összegeket a projekt végrehajtásának végéig továbbra is felhasználják. 

A Bizottság fokozza a tájékoztatást és a kontrollokat annak érdekében, hogy megelőzze a túlzott 

mértékű elszámolást, és egyértelműbb beszámolást kér az érintett szervezetektől. 

A közbeszerzési szabályok súlyos megsértése: a nemzeti programengedélyező 

indokolatlan határozatai 

Ami a nemzeti programengedélyező közbeszerzési határozatára vonatkozó megállapítást illeti, a 

Bizottság hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szakaszban tapasztalt nehézségek ellenére a kért 

szolgáltatást sikeresen teljesítették. A visszaszolgáltatást a közlekedési és külügyminisztériumok 

részvételével szervezték meg, és a benyújtott ajánlásokat a mali-i közútkarbantartás irányításának 

javítása szempontjából igen hasznosnak ítélték. 

22. A Bizottság összetett politikai és technikai környezetben működik harmadik országokban,

számos partnerrel, például partnerországokkal, nemzetközi szervezetekkel vagy tagállami
ügynökségekkel együttműködve. Bár a hibaarányok lehető legalacsonyabb szinten tartása
érdekében rendszeresen készülnek cselekvési tervek, a Bizottság ebben az összefüggésben
valószínűtlennek tartja a nulla hiba forgatókönyvét.

23. A Bizottság megjegyzi, hogy azon számszerűsíthető hibák többsége, amelyeket el lehetett

volna kerülni, a túlzott mértékű elszámolásnak tudható be (tíz eset), és több intézkedés is
folyamatban van az ilyen típusú hibák elkerülése érdekében. Ami a nem számszerűsíthető hibákkal
kapcsolatos nyolc esetet illeti, a Bizottság ezek közül kettővel nem értett egyet, négy másik pedig
ugyanarra a szerződésre hivatkozott, amelyből négyszer vettek mintát különböző ügyletek
ellenőrzésére, de ugyanazt az egyetlen hibát találták egy teljesítési garanciával kapcsolatban. A
Bizottság megjegyzi, hogy egy ügyletben elkövetett hiba nem feltétlenül minősül jogosulatlanul
kifizetett összegnek, amelyet vissza kell fizettetni.
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24. A Bizottság 2022-ben befejezte a 2018 óta hatályban lévő, a költségvizsgálatokra vonatkozó

feladatmeghatározás értékelését. Arra a következtetésre jutottak, hogy eredményes a nem
támogatható kiadások nyomon követése tekintetében (a költségvizsgálati jelentés mintája
tartalmaz egy mellékletet, amelyben szerepel a tranzakciók és hibák felsorolása).

25. 2021 szeptemberében és 2022 májusában a Bizottság felülvizsgálta a költségvizsgálatok

feladatmeghatározását. A Bizottság úgy tervezi, hogy részletesebb elemzéseket készít, és
foglalkozik más szempontokkal, például a mintavétellel, és beépíti az ellenőrzési keretszerződés
felhasználóinak körében 2022 februárjában végzett felmérés tanulságait és válaszait.

27. A Bizottság tisztában van a Számvevőszék által azonosított esetekkel, amelyeknél a

dokumentumokhoz kizárólag az adatok megtekintésére feljogosító hozzáférést biztosítottak, és
továbbra is felhívja az Egyesült Nemzetek érintett nemzetközi szervezeteinek figyelmét arra, hogy
az ellenőrök rendelkezésére kell bocsátani a szükséges információkat.

A Bizottság szorosan együttműködik az érintett nemzetközi szervezetekkel és a Számvevőszékkel 
annak érdekében, hogy elfogadható megoldásokat találjon a dokumentumokhoz való hozzáférés 
problémájára. 

Konkrétabban, amikor három ENSZ-szervezettel kapcsolatos ügyre hívták fel a Bizottság figyelmét, 
a Bizottság gyorsan reagált és fokozta az érintett ENSZ-szervezetekkel folytatott párbeszédet, 
hogy megkönnyítse a Számvevőszék folyamatban lévő munkáját. 

ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSEK 

28. A Bizottság állandó utasításai szerint fenntartással kell élni, ha a fennmaradó hibaarány

meghaladja a 2 %-os lényegességi küszöböt.

Emellett a 2019. évi éves tevékenységi jelentésekkel bevezetett de minimis szabály előírja, hogy a 
lehetséges fenntartások nem tekintendők lényegesnek olyan tevékenységek esetében, amelyek a 
főigazgatóság összes kifizetésének kevesebb mint 5 %-át teszik ki, és amelyek pénzügyi hatása 
nem éri el az 5 millió EUR-t. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy csak az uniós források 
kezelését érintő jelentős kérdésekről számoljon be. A vezetőségi jelentéstétel teljes átláthatósága 
továbbra is biztosított: minden olyan esetet, amelyre a szabályt alkalmazzák, megfelelően 
megemlítik az éves tevékenységi jelentésben, és azokat szorosan nyomon követik.  

2019-ben és 2020-ban a de minimis szabály a fenntartások hiányához vezetett, míg 2021-ben 
valamennyi indikatív fennmaradó hibaarány a 2 %-os lényegességi küszöb alatt volt. 

A fennmaradó hibaarányra irányuló 2021. évi vizsgálat 

31. A Bizottság egyetért azzal, hogy a fennmaradó hibaarányra (a továbbiakban: RER) irányuló

vizsgálat a főigazgató nyilatkozatát alátámasztó fontos elem, de nem az egyetlen bizonyossági
forrás. A DG INTPA átfogó belső ellenőrzési keretrendszerrel és kontrollstratégiával rendelkezik,
amely lefedi a teljes végrehajtási ciklust. Az ellenőrzési keret valamennyi eleme az éves
tevékenységi jelentésben szereplő bizonyosság építőelemeként szolgál. Ez utóbbi az éves irányítási
és teljesítményjelentésben szereplő szabályszerűségi információk alapja.

32. Az általános fennmaradó hibaarány mellett a RER-vizsgálat a két finanszírozási forrás, az EFA

és az uniós költségvetés hibaarányát is megbecsüli, és a kockázatot differenciált kép mutatja be
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(lásd a DG INTPA 2021. évi éves tevékenységi jelentésének 34. oldalát és 9. mellékletét, amely az 
érintett kontrollrendszerek szerinti bontásban mutatja a kifizetéskori kockázatot). 

33. A Bizottság nem tekinti a RER-vizsgálatot bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnak vagy

ellenőrzésnek. A vizsgálat egy meghatározott célt szolgál, és egy elkülönült módszertanra épül.

Ezt a DG INTPA éves tevékenységi jelentésében teszik közzé, amely megbízható és tisztességes 
módon mutatja be az összes vezetői adatot.  A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vizsgálatra nem 
vonatkoznak olyan korlátozások, amelyek a hibák alulbecsléséhez vezethetnek. 

34. A RER-vizsgálat során a fennmaradó hibaarányra vonatkozó módszertan mindig is

előirányozta a más ellenőrök munkájára való támaszkodást. Egy könyvvizsgáló – például az
Európai Számvevőszék vagy egy keretszerződést kötő fél – ellenőrzésének teljes körű újbóli
elvégzése jelentős és szükségtelen adminisztratív terhet jelentene a kedvezményezettek számára,
és ellentétes lenne az egységes ellenőrzés elvével. A más ellenőrök munkájára való támaszkodás
mértékét nem lehet előre meghatározni, mivel az attól függ, hogy ez hány esetben lehetséges és
helyénvaló. A Bizottság ugyanakkor egyetért azzal, hogy a más ellenőrök munkájára való
támaszkodás mértéke elvileg nem haladhatja meg jelentősen a korábbi átlagos mértéket, kivéve,
ha ennek konkrét indoka van.

A 2021. évi éves tevékenységi jelentés áttekintése 

35. Lásd a Bizottság 28. és 31. bekezdésre adott válaszait.

36. A Bizottság úgy véli, hogy a fenntartás hiánya kellően indokolt, összhangban a fenntartások

kiadására vonatkozó állandó bizottsági utasításokkal. Ez a főigazgató éves tevékenységi
jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatát alátámasztó különböző elemek átfogó értékelésének
eredménye.

A Bizottság úgy véli, hogy a RER-vizsgálatra nem vonatkoznak olyan korlátozások, amelyek 
hozzájárulhatnak a hibák alulbecsléséhez. 

KÖVETKEZTETÉS ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetések 

40. következtetés b) pont A Bizottság elismeri, hogy vannak hibák a tranzakciókban, és

folyamatosan dolgozik megelőző és korrekciós intézkedéseken azok kezelése érdekében.

A Bizottság megjegyzi, hogy egy ügyletben elkövetett hiba nem feltétlenül jelent jogosulatlanul 
kifizetett összeget, amelyet vissza kell fizettetni. 

Ajánlások 

1. ajánlás  – A jogalapok meglétének ellenőrzése a szerződések aláírása előtt

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

2. ajánlás  – A fel nem merült költségek levonása kifizetés vagy elszámolás előtt
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A Bizottság elfogadja az ajánlást és azt részben végrehajtottnak tekinti. A Számvevőszék korábbi 
ajánlását követően a Bizottság olyan intézkedéseket hozott, mint például iránymutatások kiadása, 
egy további ellenőrzőlista bevezetése és tájékoztatás, és továbbra is dolgozik a túlzott mértékű 
elszámolás megelőzésén. 
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SZERZŐI JOGOK 

© Európai Unió, 2022 

Az Európai Számvevőszék dokumentumainak felhasználását a nyíltadat-politikáról és a 
dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. számvevőszéki határozat 
szabályozza. 

Ellenkező rendelkezés (pl. egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban foglaltak) hiányában az 
Európai Unió tulajdonában lévő számvevőszéki tartalmak a Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenc alá tartoznak. Ezért főszabály szerint a 
további felhasználás a forrás és a változtatások megfelelő feltüntetésével 
megengedett. A Számvevőszéktől származó tartalmak további felhasználásakor azok 
eredeti értelme és mondanivalója nem torzulhat. A Számvevőszék nem vonható 
felelősségre a továbbfelhasználás esetleges következményeiért. 

Ha az adott tartalomban azonosítható magánszemélyek is érintettek (például ha egy 
kép a Számvevőszék munkatársait ábrázolja vagy harmadik fél is szerepel a források 
között), adott esetben további engedélyt is be kell szerezni. 

Amennyiben ez megtörtént, akkor a vonatkozó engedély érvényteleníti a fenti 
általános érvényű engedélyt, és az abban foglalt, egyértelműen meghatározott 
felhasználási korlátozások érvényesek. 

Az olyan tartalmak felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek nem az Európai 
Unió tulajdonát képezik, adott esetben közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell 
engedélyt kérni. 

6. fejezet:

• 6.4. ábra: Készült a Tableau szoftverrel. A térképvázlat a ©Mapbox és az 
©OpenStreetMap adatszolgáltatóktól származik és a Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 licenc (CC BY SA) alá tartozik.

• 6.3. háttérmagyarázat, baloldali képek: A Sentinel Központ és az andalúziai 
kifizető ügynökség által feldolgozott Kopernikusz Sentinel-adatok (2021).

8. fejezet – 8.1. melléklet, EFA-k – I. melléklet:

Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, 
márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a 
Számvevőszék továbbfelhasználási politikájának hatókörébe. 
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Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alá tartozó intézményi weboldalai 
külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a 
Számvevőszék hatáskörébe, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi és 
szerzői jogi rendelkezéseket. 

Az Európai Számvevőszék logójának használata 

Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával 
használható fel. 
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szolgáló tranzakciók megfelelnek-e a 
vonatkozó szabályoknak és előírásoknak.
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