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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2022. november 15. 

A számvevők megfelelőnek ítélték az uniós kutatási és innovációs 
köz-magán társulások állapotát  

Az Európai Számvevőszék megbízhatónak találta az Európai Unió valamennyi közös 
vállalkozásának 2021. évi beszámolóit, és megerősítette az előző évek jelentéseiben foglalt 
pozitív eredményeket. Az új Horizont Európa kutatási és innovációs finanszírozási program 
ambiciózus célokat tűz ki a 2021–2027-es költségvetési időszakra, ezért a számvevők sürgetik a 
Horizont 2020 hozzájárulási céljainak teljesítését, a fennmaradó belsőkontroll-hiányosságok 
orvoslását, valamint az új kihívásokra való felkészülést, többek között a humánerőforrás-
tervezés és -gazdálkodás terén. 

A közös vállalkozások általában az Európai Bizottság és az ipar közötti partnerségek, de néhány 
esetben részesei kutatási vagy kormányközi szervezetek, illetve részt vevő államok is. A közös 
vállalkozásokat az uniós kutatási és innovációs programokból (Horizont 2020, Horizont Európa és 
Digitális Európa), valamint az egyéb partnerek természetbeni hozzájárulásaiból és egyéb pénzügyi 
hozzájárulásaiból finanszírozzák. 

„Ezek az uniós köz-magán partnerségek előmozdítják a tudományos ismeretek piacképes, áttörést 
jelentő innovációkká való átalakítását, és választ adhatnak azokra az igényekre, amelyeket az ipar 
jelenleg nem szolgál ki kellőképpen – jelentette ki Pelczné Gáll Ildikó, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. – Ezért fontos, hogy alaposan felkészüljenek a jövő kihívásaira.” 

Az Európai Unió Tanácsa 2021-ben új rendeleteket fogadott el, amelyek tizenegy közös vállalkozást 
hoztak létre a Horizont Európa és a Digitális Európa programok – a 2021–2027-es pénzügyi időszak 
többéves kutatási és innovációs programjai – keretében megvalósuló fellépések végrehajtására. 
Ezek a közös vállalkozások saját kutatási és innovációs menetrendjüket hajtják végre a közlekedés, 
az energia, az egészségügy, a bioalapú iparágak, a főbb digitális technológiák, a szuper-
számítástechnika és az intelligens hálózati rendszerek területén. Közülük nyolc már az előző 
(Horizont 2020) programban is működött: ezek az új programok keretében új jogi személyként, új 
néven és kibővített vagy kissé módosított feladatkörrel folytatják tevékenységüket. A már működő 
közös vállalkozások mellett három újat is létrehoztak: ezek az Intelligens Hálózatok és 
Szolgáltatások Közös Vállalkozás, a Globális Egészségügy Közös Vállalkozás, valamint az Európai 
Kiberbiztonsági Kompetenciaközpont. E három új közös vállalkozás ellenőrzését a Számvevőszék 
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csak azt követően fogja megkezdeni, hogy azok pénzügyileg függetlenné válnak, amire várhatóan 
2023-ban kerül majd sor. 

A 2021–2027-es pénzügyi időszakban a közös vállalkozások 15,1 milliárd euró összegű uniós 
finanszírozása várhatóan mintegy 19,1 milliárd eurót fog mozgósítani a partnerek (ipar, részt vevő 
államok és nemzetközi szervezetek) részéről, miáltal mintegy 34,2 milliárd euró értékben 
hajthatnak végre kutatási és innovációs projekteket. 

A Fusion for Energy (F4E), a franciaországi ITER magfúziós projekt uniós részének végrehajtásáért 
felelős közös vállalkozás, 2021-ben 18,3 milliárd euróra becsülte a teljesítési kötelezettségekkel 
járó teljes költséget. A számvevők azonban rámutatnak, hogy az ITER 2023. évi új 
alapkoncepciójában számos határidő- és költségkockázatot is figyelembe kell venni. Mivel 
Oroszország az ITER nemzetközi szervezetének tagja, és ily módon köteles éves hozzájárulásokat 
fizetni és több elemet leszállítani, az Oroszországgal szembeni jelenlegi szankciók további 
költségnövekedések és késedelmek kockázatát vethetik fel. 

A számvevők megjegyzik, hogy a korábbi években tett észrevételeik nyomán a közös vállalkozások 
korrekciós intézkedéseket hajtottak végre. Az ellenőrzések ugyanakkor feltártak néhány olyan 
problémát, amelynek kapcsán még előrelépésre van szükség: a támogatási kifizetések ellenőrzése 
nyomán például arra derült fény, hogy továbbra is a személyzeti költségek jelentik a legnagyobb 
hibaforrást, ami a kiszámítási folyamat összetettségére vezethető vissza. Ami a közös vállalkozások 
tevékenységeinek végrehajtási arányát illeti, a számvevők megjegyzik, hogy míg a Horizont 2020 
kutatási és innovációs menetrend kapcsán minden szükséges kötelezettségvállalást megtettek, 
jelentős számú projekt véglegesítésére csak a 2021–2027-es pénzügyi időszakban kerül majd sor; 
márpedig a programok párhuzamos végrehajtása komoly többlet-munkaterhet róhat a közös 
vállalkozások alkalmazottaira. A számvevők általánosságban is felhívják a figyelmet, hogy a közös 
vállalkozások olyan kihívásokkal szembesülhetnek a humán erőforrások terén, amelyek végső 
soron kedvezőtlen hatással járhatnak átfogó teljesítményükre, sőt akár meg is akadályozhatják 
őket feladataik teljesítésében. 

Háttér-információk 

Az uniós közös vállalkozások ellenőrzéséről szóló, a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentés, amely tartalmazza az egyes közös vállalkozásokra vonatkozó megbízhatósági 
nyilatkozatokat és észrevételeket, már elérhető a Számvevőszék honlapján. 
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A sajtó rendelkezésére áll: 
a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502  
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
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7. keretprogram H2020 Horizont Európa

IMI1 IMI2 Innovatív egészségügyre irányuló 
kezdeményezés

Tiszta Égbolt 1 Tiszta Égbolt 2 Tiszta Légi Közlekedés

FCH1 FCH 2 Tiszta Hidrogén

Globális Egészségügy EDCTP3

ARTEMIS

ENIAC
ECSEL Kulcsfontosságú Digitális 

Technológiák

Shift2Rail Európai Vasút

BBI Körforgásos és Bioalapú Európai 
Gazdaság

SESAR
Egységes európai égbolt 
légiforgalmi szolgáltatási kutatás 3

Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika

Európai intelligens hálózatok és 
szolgáltatások

Európai Kiberbiztonsági 
Kompetenciaközpont
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