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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. november 14. 

Az Európai Számvevőszék valamennyi uniós kutatási közös 
vállalkozás 2018. évi beszámolóját jóváhagyta 

Idén valamennyi uniós közös vállalkozás zöld lámpát kapott az Európai Számvevőszéktől, 
amely hitelesítő véleményt bocsátott ki azok pénzügyi tranzakcióiról, és megerősítette a 
pozitív eredményeket, amelyekről már az előző években is beszámolt. 

A közös vállalkozások az Unió által az iparral, a kutatócsoportokkal és a tagállamokkal létrehozott köz-
magán társulások, amelyek egyedi projekteket és szakpolitikai intézkedéseket hajtanak végre a kutatás 
és az innováció terén. Jelenleg hét közös vállalkozás a Horizont 2020 keretében valósít meg 
fellépéseket, míg a Fusion for Energy (F4E) Közös Vállalkozást a nemzetközi termonukleáris kísérleti 
reaktorra (ITER) irányuló projektben való részvétel céljából hozták létre. 2018-ban az Unió mint 
közszektorbeli partner 2,2 milliárd euróval járult hozzá a közös vállalkozások 2018. évi 
költségvetéséhez, ami a teljes uniós költségvetés mintegy 1,5%-át teszi ki. A magánszektorbeli 
partnerek természetbeni hozzájárulást nyújtanak az operatív tevékenységekhez és pénzbeli 
hozzájárulást fizetnek az igazgatási költségekhez. A közös vállalkozások elsősorban nyílt pályázati 
felhívások révén ítélik oda a finanszírozást a magánszektorbeli partnereknek. 

„A közös vállalkozások erősíthetik a kapcsolatot a kutatás és a társadalmi növekedés között, és 
megnyithatják az innováció útját a piacok felé – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. – 2018. évi ellenőrzésünk alátámasztja, hogy a közös vállalkozások 
pénzgazdálkodása megfelelő, ugyanakkor rávilágítunk néhány javításra szoruló területre, többek között 
a természetbeni hozzájárulások, a belső kontroll, a támogatások irányítása és a személyzeti fluktuáció 
kapcsán.”  

A számvevők mind a nyolc közös vállalkozás beszámolóját megbízhatónak minősítették, és hitelesítő 
véleményt adtak azok kifizetési és bevételi tranzakcióinak jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
kifizetések esetében a belső kontrollok a számvevők szerint általában eredményesek voltak és a 
hibaarány a 2%-os lényegességi küszöb alatt maradt, de több vállalkozás esetében továbbra is 
hiányosságok jellemezték a közbeszerzéseket, a támogatások odaítélését és a munkaerő-felvételi 
eljárásokat. 

Ami a korábbi kutatási és innovációs keretprogram (az úgynevezett hetedik keretprogram, FP7), illetve 
a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) program lezárását illeti, a közös vállalkozások magas 
szintet értek el úgy a projektek végrehajtása, mint a magánszektorbeli partnerek hozzájárulásai 
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tekintetében (a közös vállalkozások alapító rendeletében kitűzött célértékek mintegy 89%-át sikerült 
elérni). A jelenlegi Horizont 2020 program félidejénél járva azonban késedelmek tapasztalhatók a 
végrehajtás terén, és további erőfeszítésekre lesz szükség a megállapodás szerinti célértékek eléréséhez 
(mindeddig a Horizont 2020-hoz tartozó, illetve a kapcsolódó kiegészítő tevékenységeknek csak 40%-át 
végezték el). 

A számvevők felhívják továbbá a figyelmet az ITER magfúziós projekthez való uniós hozzájárulásra, 
amely esetében a jelenlegi jóváhagyott alapkoncepcióhoz képest további költségnövekedés és a 
végrehajtást érintő késedelem várható. 

A szerkesztők figyelmébe 

A közös vállalkozások közszektorbeli tagja az Unió képviseletében eljáró Bizottság, magánszektorbeli 
tagjai pedig különböző partnerek az adott ágazati és kutatási csoportokból. Az uniós közös vállalkozások 
többsége Brüsszelben található; kivétel ez alól a barcelonai székhelyű F4E, valamint a 2018 
novemberében Luxembourgban alapított Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös 
Vállalkozás (EuroHPC), amelynek célja, hogy világszínvonalú szuperszámítástechnikai ökoszisztémát 
alakítson ki Európában. A Számvevőszék első alkalommal 2020-ban fogja ellenőrizni az EuroHPC 
beszámolóját. 

A jelenlegi tervek szerint valamennyi közös vállalkozás 2024-ig – az EuroHPC 2026 végéig – működik 
majd. 

2018 és 2019 folyamán több olyan különjelentést és áttekintést is közzétettünk, amelyek közös 
vállalkozásokat is érintettek: ezek a SESAR üzemeltetéséről szóló 11/2019. sz. különjelentés, a 2018-
ban a Horizont 2020 utódprogramjáról közzétett tájékoztató, a Horizont 2020 keretprogramról 
szóló 28/2018. sz. különjelentés, valamint a közlekedésről szóló 2018. évi állapotfelmérés. 

A „2018 – Az uniós közös vállalkozások ellenőrzéséről röviden” című összefoglaló és „A 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió közös vállalkozásairól” című teljes jelentés, 
amely részletesen foglalkozik az egyes közös vállalkozásokkal, 23 uniós nyelven elérhető a 
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). Ez az első olyan év, amikor a Számvevőszék egyetlen átfogó 
jelentést tett közzé valamennyi közös vállalkozásról. 

F4E Fúziósenergia-fejlesztés 

BBI Bioalapú iparágak 

CS – Tiszta Égbolt Környezetbarát légiközlekedési technológiák 

IMI Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés 

FCH Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia 

SESAR „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási program 

ECSEL Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek 

S2R Shift2Rail, a vasúti termékekkel kapcsolatos innovatív megoldások 

EuroHPC  Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika  

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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