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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai uniós ügynökségek 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
(2019/2098(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió ügynökségei 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozataira,

– tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2017. évi mentesítés nyomon követéséről szóló 
jelentésre (COM(2019)0334),

– tekintettel az ügynökségek 2018. évre vonatkozó éves beszámolóiról készített éves 
számvevőszéki jelentésre1,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 68. és 70. cikkére,

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre4 és 
különösen annak 110. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 
különösen annak 105. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

1HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
2 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
3 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
4 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
5 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- 
és Igazságügyi Bizottság véleményére;

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel ez az állásfoglalás a 966/2012/EU, Euratom rendelet 208. cikke és az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 70. cikke értelmében vett egyes szervek tekintetében 
fogalmaz meg a mentesítési határozatokat kísérő horizontális jellegű észrevételeket, 
összhangban az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110. 
cikkével és a Parlament eljárási szabályzata V. mellékletének 3. cikkével; 

B. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 
tovább kell erősíteni az uniós intézmények hatékonyságát, eredményességét, 
gazdaságosságát és elszámoltathatóságát, valamint a teljesítményalapú költségvetés-
tervezés koncepciójának végrehajtását és az emberi erőforrások megfelelő irányítását;

1. hangsúlyozza, hogy az ügynökségek jól ismertek az egyes tagállamokban, és az uniós 
polgárok számára alapvető fontosságú területeken (például a biztonság, a védelem, az 
egészségügy, a kutatás, a gazdasági ügyek, a szabadság és a jogérvényesülés terén) 
jelentős befolyást gyakorolnak a szakpolitikára és a döntéshozatalra, valamint a 
programok végrehajtására; emlékeztet az ügynökségek által végzett feladatok 
fontosságára, és közvetlen hatásukra az uniós polgárok mindennapi életére; ismételten 
hangsúlyozza továbbá az uniós ügynökségek autonómiájának jelentőségét, különösen a 
szabályozó és az információk független gyűjtésével foglalkozó ügynökségek esetében; 
emlékeztet arra, hogy az ügynökségek létrehozásának fő oka az uniós rendszerek 
működtetése, az egységes piac megvalósításának elősegítése, valamint a független 
technikai vagy tudományos értékelések készítése volt; e tekintetben üdvözli az 
ügynökségek általánosan hatékony teljesítményét és az európai polgárok számára való 
láthatóságuk növelése terén elért eredményeket;

2. elégedetten állapítja meg, hogy az Európai Számvevőszéknek (a Számvevőszék) az 
uniós ügynökségekről szóló, 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentése (a 
számvevőszéki jelentés) szerint a Számvevőszék valamennyi ügynökség számláinak 
megbízhatóságáról hitelesítő záradékot adott ki; megjegyzi továbbá, hogy a 
Számvevőszék valamennyi ügynökségre vonatkozóan hitelesítő záradékot adott ki az 
éves beszámolók alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; 
megállapítja, hogy a Számvevőszék hitelesítő záradékot adott ki az éves beszámolók 
alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) kivételével minden ügynökség esetében; 
sajnálattal emeli ki, hogy az EASO 2016. és 2017. évi kifizetései tekintetében a 
Számvevőszék korlátozott záradékot adott ki;

3. megjegyzi, hogy a 32 decentralizált uniós ügynökség esetében a 2018-as költségvetés 
mintegy 2,59 milliárd EUR-s kötelezettségvállalási előirányzatot tett ki, ami 2017-hez 
képest körülbelül 10,22%-os növekedést jelent, valamint 2,36 milliárd EUR-s kifizetési 
előirányzatot, ami 2017-hez képest 5,13%-os növekedést mutat; megjegyzi továbbá, 
hogy a 2,36 milliárd EUR-ból mintegy 1,70 milliárd EUR-t az Unió általános 
költségvetéséből finanszíroztak, ami az ügynökségek 2018. évi teljes finanszírozásának 
72,16%-át teszi ki (2017-ben ez 72,08% volt); elismeri továbbá, hogy mintegy 657 
millió EUR-t díjakból és illetékekből, valamint a részt vevő országok közvetlen 
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hozzájárulásaiból finanszíroztak;

4. ismételten kéri a mentesítési eljárás észszerűsítését és felgyorsítását annak érdekében, 
hogy a mentesítés tárgyévét közvetlenül követő évben azonnal sor kerüljön a mentesítés 
megadására, és az eljárást az érintett számviteli évet követő évben zárják le; e 
tekintetben üdvözli a pozitív erőfeszítéseket és az Európai Unió ügynökségeinek 
hálózatával (a hálózat) és az egyes ügynökségekkel folytatott jó együttműködést, amely 
egyértelműen azt mutatja, hogy részükről lehetséges az eljárás észszerűsítése és 
felgyorsítása; nagyra értékeli az eddig elért eredményeket, és felhív minden érintett 
szereplőt arra, hogy folytassa az eljárás további fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit;

A Számvevőszék által feltárt főbb kockázatok 

5. megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a beszámoló 
megbízhatóságára vonatkozó általános kockázat minden ügynökség esetében alacsony, 
mivel az ügynökségek beszámolói a nemzetközileg elfogadott számviteli standardokon 
alapulnak, és mivel a múltban csak néhány lényeges hiba merült fel; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy a Bizottsággal kötött egyre több hatáskör-átruházási megállapodás 
kiegészítő feladatokat és bevételeket rendel az ügynökségekhez, ami gondot jelent azok 
számviteli (és költségvetési) kezelésének egységessége és átláthatósága szempontjából;

6. megjegyzi, hogy jelentése szerint a Számvevőszék az ügynökségek beszámolójának 
alapjául szolgáló bevételek jogszerűségét és szabályszerűségét érintő általános 
kockázatot az ügynökségek többsége esetében alacsonynak, a részben önfinanszírozó 
ügynökségek esetében pedig, ahol külön szabályozás vonatkozik a gazdasági 
szereplőktől vagy az együttműködő országoktól beszedett díjakra és hozzájárulásokra, 
közepesnek tartja; megjegyzi, hogy a Számvevőszék az ügynökségek beszámolóinak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó általános 
kockázatot közepesnek minősíti, amely az egyes költségvetési címek esetében az 
alacsonytól a magas szintig terjed; megjegyzi, hogy az I. cím (Személyzeti kiadások) 
esetében a kockázat általában alacsony, a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 
közepesnek tekinthető, a III. cím (Működési kiadások) esetében a kockázat az 
ügynökségtől és a működési kiadás jellegétől függően az alacsonytól a magasig terjed; 
rámutat, hogy a kockázati források rendszerint a közbeszerzésekből és a vissza nem 
térítendő támogatások kifizetéséből erednek;

7. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásra vonatkozó kockázat közepes, és főként az információs technológia 
(IT) és a közbeszerzés területén merül fel; sajnálja, hogy az IT és a közbeszerzés 
hibákra okot adó terület maradt;

8. hangsúlyozza, hogy eredendő kockázatot jelent az igazgatás hatékonysága 
szempontjából az, hogy minden egyes ügynökségnek külön igazgatási struktúrával és 
eljárásokkal kell rendelkeznie;

9. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a korábbi években tett észrevételek 
nyomán és az egyes területeken az ismert uniós szakpolitikai fejlemények miatt 
bizonyos ügynökségek – nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex), az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Európai 
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – esetében magas a tagállamok közötti együttműködés 



PE639.866v01-00 6/9 PR\1186686HU.docx

HU

szintjével kapcsolatban azonosított kockázat;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

10. megjegyzi a hálózat válaszát, amely támogatja a Parlament arra vonatkozó felkérését, 
hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások keretében konstruktív 
visszajelzést adjon az uniós intézményeknek, és hogy a Bizottság minden ügynökséget 
felkért arra, hogy elemezze a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslatot;

11. megállapítja, hogy az ellenőrzött költségvetési végrehajtási jelentés részletességi szintje 
bizonyos ügynökségeknél eltér a többi ügynökségétől, ami arra utal, hogy szükség van 
egyértelmű iránymutatásra az ügynökségek költségvetési jelentéstételére vonatkozóan; 
tudomásul veszi az éves beszámoló bemutatására és a róla szóló jelentéstételére 
irányuló egységesség érdekében tett erőfeszítéseket; megállapítja, hogy az ügynökségek 
által közzétett egyes információk és dokumentumok között eltérések mutatkoznak idén 
is, különösen a személyzettel kapcsolatos adatok tekintetében, ideértve a létszámtervre 
vonatkozó jelentéseket (betöltött álláshelyek, illetve az álláshelyek uniós költségvetés 
által engedélyezett maximális száma); tudomásul veszi a hálózat válaszát, miszerint 
követi a Bizottság iránymutatásait, amelyek jelenleg felülvizsgálat alatt állnak az új 
pénzügyi keretről szóló rendeletet követően, és várhatóan 2019 vége előtt készülnek el; 
továbbá ismételten felhívja a Bizottságot, hogy az elkövetkező években automatikusan 
biztosítsa a mentesítésért felelős hatóság számára a 32 decentralizált ügynökség 
hivatalos költségvetési (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok) és személyzeti 
adatait (létszámterv, szerződéses alkalmazottak és kirendelt nemzeti szakértők az adott 
év december 31-i állása szerint);

Teljesítmény

12. arra ösztönzi az ügynökségeket és a Bizottságot, hogy alkalmazzák a teljesítményalapú 
költségvetés-tervezés elvét, következetesen törekedjenek a hozzáadott érték 
biztosításának leghatékonyabb módjaira, és továbbra is tárják fel az erőforrás-
gazdálkodás hatékonyságának lehetséges javítására irányuló lehetőségeket; tudomásul 
veszi a Számvevőszék azon javaslatát, miszerint az ügynökségek költségvetésének 
tevékenységenkénti közzététele lehetővé tenné, hogy az erőforrások azokhoz a 
tevékenységekhez legyenek kapcsolhatók, amelyekre felhasználták őket;

13. megelégedéssel nyugtázza, hogy a hálózatot az ügynökségek olyan ügynökségközi 
együttműködési platformként hozták létre, amely az ügynökségek láthatóságának 
növelését, a hatékonyságnövelés lehetőségeinek feltárását és kiaknázását, valamint a 
hozzáadott érték növelését célozza; elismeri a hálózatnak a Parlamenttel való 
együttműködésben képviselt hozzáadott értékét, és üdvözli a hálózat erőfeszítéseit a 
fellépések és a tájékoztatás összehangolása, összegyűjtése és megerősítése tekintetében, 
az uniós intézmények javára; nagyra értékeli továbbá a hálózat által az ügynökségek 
számára nyújtott iránymutatást az eredményekkel, a felhasznált költségvetéssel és 
erőforrásokkal kapcsolatos tervezés, nyomon követés és jelentéstétel optimalizálását 
célzó erőfeszítések tekintetében;

14. elégedettséggel állapítja meg, hogy néhány ügynökség együttműködik a tematikus 
csoportjukon belül, ilyenek például a bel- és igazságügyi együttműködés területén aktív 
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ügynökségek és az európai felügyeleti hatóságok; a lehetőség szerinti további 
együttműködésre ösztönzi a többi ügynökséget is, nemcsak a megosztott szolgáltatások 
és a szinergiák, hanem a közös szakpolitikák terén is; megjegyzi, hogy az ügynökségek 
többsége a szinergiák további fokozására és az erőforrások megosztására összpontosít 
és törekszik; megjegyzi, hogy a hálózat létrehozta a megosztott szolgáltatások – főként 
informatikai szolgáltatások – online katalógusát, és hogy 2018-ban kísérleti projektet 
dolgoztak ki a megosztott szolgáltatások használatának és előnyeinek nyomon 
követésére, amelyet 2019-ben valamennyi megosztott szolgáltatásra kiterjesztettek; 

15. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy 2018-ban némi előrelépés történt a 
SYSPER II, a Bizottság által kifejlesztett humánerőforrás-gazdálkodási eszköz 
bevezetésével kapcsolatban, és 2018-ban öt további ügynökség csatlakozott hozzá; 
megjegyzi azonban, hogy a végrehajtás előrehaladása változó, mivel a projekt összetett, 
és minden ügynökségnek megvannak a maga sajátosságai; megjegyzi továbbá, hogy 
érdemi előrelépés történt az e-közbeszerzés bevezetésével kapcsolatban is; 

Személyzeti politika

16. megállapítja, hogy a 32 decentralizált ügynökség 2018-ban 7626 tisztviselőt, 
szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztatott (2017-ben 
7324-et), ami az előző évhez képest 3,74%-os növekedést jelent;

17. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy miután 2017-ben gyors 
felülvizsgálatot végzett arról, hogy az ügynökségek hogyan hajtották végre a 2014–
2018 közötti időszakra vonatkozó létszámterveikben a személyzet 5%-os csökkentésére 
tett kötelezettségvállalást, a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy az 5%-os 
csökkentést végrehajtották, bár némi késéssel; 

18. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy az ellenőrzési mintákban szereplő 
kifizetések arra utalnak, hogy a saját személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
személyzet hiányát külső személyzettel, különösen az ügynökségek helyiségeiben idő- 
és eszközalapú szerződésekkel dolgozó informatikai tanácsadókkal és ideiglenes 
személyzettel kompenzálják; megjegyzi, hogy öt ügynökség nyilvántartásba vett 
munkaerő-kölcsönző ügynökségek által biztosított ideiglenes munkavállalókat 
alkalmazott, de nem tartotta be a 2008/104/EK irányelvben6 és a vonatkozó nemzeti 
jogszabályokban meghatározott szabályokat, például az ideiglenes munkavállalók 
munkafeltételeire vonatkozóan; megjegyzi, hogy három ügynökség informatikai és 
egyéb tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéseket alkalmazott, 
amelyeket úgy alakítottak ki és/vagy hajtottak végre, hogy a gyakorlatban a kölcsönzött 
munkavállalók megbízását eredményezhetik egyértelműen meghatározott szolgáltatások 
vagy termékek nyújtása helyett, ahogy azt a 2008/104/EK irányelv7,  a személyzeti 
szabályzat, valamint a szociális és foglalkoztatási szabályok előírják, ami jogi és 
hírnévvel kapcsolatos kockázatoknak teszi ki ezeket az ügynökségeket; 

19. felhívja valamennyi ügynökséget, hogy tegyék közzé személyzeti fluktuációjuk szintjét, 

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről (HL L 327., 2008.12.5., 9. o.). 
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről (HL L 327., 2008.12.5., 9. o.). 
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és az ügynökségek közötti összehasonlíthatóság érdekében egyértelműen tüntessék fel 
azokat az álláshelyeket, amelyeket az érintett pénzügyi év december 31-éig ténylegesen 
betöltöttek;

Közbeszerzés

20. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy hiányosságok mutatkoztak a 
vállalkozóktól, a külső tanácsadástól és a kölcsönzött munkaerőtől való túlzott 
függőséggel, a nem megfelelő odaítélési kritériumok alkalmazásával, valamint a 
kirívóan alacsony számú ajánlattevővel észszerű indokolás nélkül kötött szerződésekkel 
kapcsolatban; megjegyzi, hogy számos ügynökség széles körben kiszervezte a 
rendszeres tevékenységeket és esetenként a fő üzleti tevékenységeket, ami gyengíti a 
szerződések végrehajtásával kapcsolatos belső szakértelmet és annak ellenőrzését, 
illetve a közbeszerzési eljárás bizonyos hiányosságai akadályozhatják a tisztességes 
versenyt és a legjobb ár-érték arány elérését; megjegyzi, hogy hat ügynökség esetében 
gyengék voltak az informatikai karbantartásra és berendezésekre vonatkozó 
keretszerződések feltételei, mivel lehetővé tették az azokban kifejezetten nem említett 
és a kezdeti versenyeljárás tárgyát nem képező tételek beszerzését, valamint lehetővé 
tették a szerződő fél számára, hogy a más beszállítóktól vásárolt tételek árára felárat 
számítson fel; megjegyzi, hogy bár az ügynökségeknek nincs hatáskörük az alapvető 
szerződéses megállapodások módosítására, az ezekhez kapcsolódó előzetes ellenőrzések 
során nem ellenőrizték a szerződő fél által felszámított felárak pontosságát; 

21. megjegyzi, hogy a decentralizált ügynökségek és egyéb szervek a nyolc uniós közös 
vállalkozással együtt a közös közbeszerzési eljárások fokozott alkalmazása révén 
nagyobb adminisztratív hatékonyságot és méretgazdaságosságot szorgalmaznak; 
megjegyzi, hogy a kedvező tendencia ellenére azonban a közös közbeszerzési eljárások 
kiírására irányuló kísérletek – többek között a nem megfelelő piacelemzések miatt – 
nem mindig voltak sikeresek;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

22. megjegyzi, hogy 2019. április 2-án a Petíciós Bizottság kérésére munkaértekezletet 
szerveztek „Összeférhetetlenségek: feddhetetlenség, elszámoltathatóság és átláthatóság 
az uniós intézményekben és ügynökségekben” cím alatt, amelynek során ismertették 
„Az összeférhetetlenségek és az uniós ügynökségek” című, hamarosan elkészülő 
tanulmány előzetes megállapításait; megjegyzi, hogy a tanulmány, amelyet várhatóan 
2020 januárjában tesznek közzé, átfogó áttekintést és elemzést fog nyújtani a különböző 
ügynökségek összeférhetetlenségi politikáiról, valamint ajánlásokat fog tenni az 
ügynökségek összeférhetetlenségi politikáinak jobb ellenőrzésével kapcsolatban; 
felhívja a hálózatot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az 
alkalmazással kapcsolatos fejleményekről és az összeférhetetlenségi rendeletek és 
politikák lehetséges változásairól;

23. üdvözli, hogy a legtöbb ügynökség – az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 
(CdT) és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-
LISA) kivételével – rendelkezik a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 
biztosítására vonatkozó iránymutatásokkal; megjegyzi azonban, hogy ez év vége előtt a 
CdT iránymutatásokat tervez életbe léptetni, és az eu-LISA belső szabályokat fog 
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kidolgozni a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezelésére 
vonatkozóan, és törekedni fog azok 2020-ban történő elfogadására;

Belsőkontroll-rendszerek

24. tudomásul veszi a Számvevőszék azon észrevételét, hogy az intézményközi szerződések 
alkalmazásakor az ügynökségek továbbra is felelősek a közbeszerzési elvek konkrét 
beszerzésekre való alkalmazásáért, és hogy az ügynökségek belső ellenőrzéseinek 
biztosítaniuk kell azok tiszteletben tartását;

25. megjegyzi, hogy 2018 végéig 29 ügynökség igazgatótanácsa fogadta el a Bizottság 
felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszerét, és hogy 15 ügynökség be is számolt 
annak végrehajtásáról; felszólít a Bizottság belső ellenőrzési keretrendszerének 
valamennyi ügynökség általi elfogadására és végrehajtására egyrészt a belsőkontroll-
standardok legmagasabb szintű nemzetközi normákhoz való hozzáigazítása, másrészt 
annak biztosítása érdekében, hogy a belsőkontroll-mechanizmusok hatékonyan és 
eredményesen támogassák a döntéshozatalt;

26. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy öt ügynökség nem rendelkezik olyan 
politikával, amely meghatározná érzékeny feladatait és a kapcsolódó kockázatcsökkentő 
kontrollokat, amelyek célja az lenne, hogy elfogadható szintre csökkentsék a 
személyzetre ruházott hatáskörrel való visszaélés kockázatát, és amelyeknek a belső 
kontroll standard elemét kellene képezniük;

Egyéb megjegyzések

27. a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a korábbi londoni székhelyű 
ügynökségek – az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBH) és az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) – 2019-ben elhagyták az Egyesült Királyságot, és 
elszámolásuk tartalmazza a kapcsolódó költözési költségekre képzett céltartalékokat; 
megjegyzi továbbá, hogy az EMA esetében a Számvevőszék utalt a bérleti szerződést 
követő fejleményekre és az ügynökség áthelyezését követően a személyzet teljes 
elvesztésével kapcsolatos bizonytalanságra; aggodalommal jegyzi meg továbbá, hogy a 
Számvevőszék mindkét ügynökség esetében utalt a bevételek lehetséges csökkenésére 
az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően;

o

o     o

28. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. 
március 29-i állásfoglalására8.

8 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0000.


