
PR\1212651HU.docx PE657.265v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

2020/2183(DEC)

14.01.2021

JELENTÉSTERVEZET
a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2183(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki



PE657.265v01-00 2/11 PR\1212651HU.docx

HU

PR_DEC_JointUndertakings

TARTALOM

Oldal

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ..................3

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ..................5

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY.......7



PR\1212651HU.docx 3/11 PE657.265v01-00

HU

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2020/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós közös vállalkozásokról a 2019. évi pénzügyi 
évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, a közös vállalkozások válaszaival együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a 
közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2021. február ...-i tanácsi 
ajánlásra (COM(2020)0288-C9-0263/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. 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 70. cikkére,

– tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) 
megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 
219/2007/EK tanácsi rendeletre4 és különösen annak 4b. 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 rendelet5 32. és 47. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 

1 HL L 67/1., 2019.3.7., 1. o.
2 HL C ...., ...., .... o.
3 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
4 HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
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rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6,

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös 
vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan 
/ elhalasztja a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös 
vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

6 HL L 122., 2019.5.10, 1. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 
lezárásáról
(2020/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az uniós közös vállalkozásokról a 2019. évi pénzügyi 
évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, a közös vállalkozások válaszaival együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti megbízhatósági nyilatkozatára2,

– tekintettel a Tanács...-i ajánlására, tekintettel a 2019. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó 
mentesítésről szóló, 2021. február ...-i tanácsi ajánlásra (COM(2020)0288-C9-
0263/2020),

 – tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. 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 70. cikkére,

– tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) 
megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 
219/2007/EK tanácsi rendeletre4 és különösen annak 4b. 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 rendelet 32. és 47. 
cikkére5,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés 
keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 

1 HL C 67/1., 2019.3.7., 1. o.
2 HL C ...., ...., .... o.
3 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
4 HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
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rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 
2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6,

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolásának lezárását / elhalasztja a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi 
évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

6 HL L 122., 2019.5.10., 1. o.



PR\1212651HU.docx 7/11 PE657.265v01-00

HU

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(2020/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel a SESAR közös vállalkozást (a továbbiakban: „a közös vállalkozás”) a 
219/2007/EK tanácsi rendelet rendelet1 hozta létre 2007 februárjában annak érdekében, 
hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási 
programot (SESAR), amelynek rendeltetése, hogy a légiforgalom-irányítási kutatás és 
innováció (ATM) Unióban történő korszerűsítése érdekében integrálja és koordinálja a 
kutatási és fejlesztési tevékenységeket; mivel a SESAR 1 számára az Unió maximális 
hozzájárulása 700 000 000 euró; 

B. mivel a 721/2014/EU tanácsi rendelet2 elfogadását követően a SESAR 2020 program 
2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás időtartamát;

C. mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, 
melynek alapító tagjai az Unió és az Eurocontrol;

D. mivel az Unió hozzájárulását (ideértve az EFTA-hozzájárulást is) a SESAR 2020. 
programhoz (a 2014 és 2020 közötti időszakban) 585 000 000 EUR összegben a 
Horizont 2020 keretprogram finanszírozta;

Általános kérdések

1. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2019. évi éves 
beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) szerint 
az éves beszámoló minden lényeges szempontból hűen és a közös vállalkozás pénzügyi 
szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2019. december 31-i 
pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a 

1 A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási 
rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról (HL L 4M., 2008.1.8., 162. o.).
2 A Tanács 2014. június 16-i 721/2014/EU rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási 
rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a 
közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 
2014.7.1., 1. o.).
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nettó eszközállomány változásait; tudomásul veszi, hogy a beszámoló alapját képező 
ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2. megjegyzi, hogy a Bizottság a hetedik keretprogramból és a Horizont 2020 programból, 
a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül a 
transzeurópai közlekedési hálózatból (TEN-T), a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül pedig az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközből (CEF) biztosított forrásokat a közös vállalkozás számára;

3. megjegyzi, hogy a részvételi szándék kifejezésére vonatkozó, 2015-ben közzétett 
felhívás eredményeképpen a közös vállalkozásnak jelenleg a repülési ágazatból 
tizenkilenc magán- és állami vállalat a tagja; 

4. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a Horizont 2020 keretében két pályázati felhívást 
tett közzé, amelyek eredményeként 15 pályázat került kiválasztásra és 13 projekt indult 
el a „Wawe 2” felhívás alapján, és 29 pályázatot választottak ki a negyedik 
„Exploratory research” (feltáró jellegű kutatási projektek) felhívásra; megjegyzi, hogy a 
SESAR 2020 keretében indított, de már 2019-ben lezárult „Wawe 1” eredményeket is 
ideszámítva 21 SESAR-megoldás áll készen az ipari hasznosítás céljaira; megjegyzi, 
hogy 2019-ben a közös vállalkozásnak 70 projektje futott a SESAR 2020 keretében, 17 
a feltáró jellegű kutatás, 32 az ipari kutatás és validálás, és 21 a nagyszabású 
demonstrációk terén (ezek közül még az év folyamán hét le is zárult); megjegyzi, hogy 
a közös vállalkozás elfogadta a 2020. évi  aktualizált európai légiforgalmi szolgáltatási 
(ATM) főtervet, és támogatást nyújtott a Bizottságnak az egységes európai égbolt 
technológiai vonatkozásaival kapcsolatban;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

5. megjegyzi, hogy 2019-ben a rendelkezésre álló teljes költségvetés 161 041 597 EUR 
összegű kötelezettségvállalási előirányzatot (ebből 112 618 000 EUR-t az uniós 
költségvetésből) és 183 279 715 EUR összegű kifizetési előirányzatot (ebből 113 733 
525 EUR-t az uniós költségvetésből) tartalmazott, beleértve a korábbi évek fel nem 
használt előirányzatainak áthozatalát, a címzett bevételeket és a következő évre történő 
átcsoportosításokat; 

6. megjegyzi, hogy a hetedik keretprogramban folyó SESAR 1 programot 2016-ban 
hivatalosan lezárták, és a kedvezményezettek számára végrehajtott utolsó korrekciós 
kifizetések és a túlfizetések behajtása 2019-ben befejeződött; megjegyzi, hogy a közös 
vállalkozás a SESAR 1 lezárását követően 30 767 098 EUR összegű többletet állapított 
meg a tagjaitól kapott pénzügyi hozzájárulások tekintetében, és hogy a létesítő okirat 
13. cikke értelmében a közös vállalkozás tagjai csak a közös vállalkozás 2024. 
december 31-i megszűnésekor számíthatnak túlfizetéseik visszatérítésére; megjegyzi, 
hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozásnak a saját számviteli adatai 
alapján az alábbiak visszatérítéseket kell majd teljesítenie az érintett tagok számára: 
mintegy 23 800 000 EUR a Bizottság, 4 800 000 EUR az Eurocontrol és 2 100 000 
EUR az ágazati tagok számára; megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 
közös vállalkozás 2018 májusában és 2019 áprilisában tájékoztatta a Bizottságot a 
helyzetről, és hogy a hamarabb történő visszatérítésre vonatkozó pragmatikus megoldás 
hiányában ezek az alapok a közös vállalkozásnál maradnak, de kutatási projektekre nem 
használhatók fel, ami azonban ellentétes a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
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elvével; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszát, amely szerint határozattervezetet 
küldtek az igazgatási tanácsnak annak érdekében, hogy a közös vállalkozásnak 
meglegyen a jogalapja a visszatérítéshez, ez a határozat jelenleg írásbeli eljárás alatt áll, 
és mihelyt megszületik, a közös vállalkozás a Költségvetési Főigazgatóság ajánlásaival 
összhangban végrehajtja a visszatérítéseket, lehetővé téve a SESAR 1 számlák gyors 
lezárását; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

7. megjegyzi, hogy 2019 végén a SESAR 1 esetében a teljes uniós hozzájárulás összege 
634 136 000 EUR volt, az Eurocontrol teljes hozzájárulásának összege 560 732 
000 EUR-t (ebből 422 943 000 EUR validált természetbeni hozzájárulás), az ágazati 
tagoktól származó teljes hozzájárulás összege pedig 539 7800 000 EUR (ebből 514 302 
000 EUR validált természetbeni hozzájárulás); megjegyzi, hogy hogy a SESAR I. 
programok összesített végrehajtási aránya jelenleg 90%;

8. megjegyzi, hogy a 721/2014/EU tanácsi rendeletben előírt 585 000 000 EUR összegű 
uniós támogatásból 2019 végén a Horizont 2020 keretprogramból a közös vállalkozás 
operatív tevékenységeihez nyújtott teljes uniós pénzbeli hozzájárulás (Mobilitáspolitikai 
és Közlekedési Főigazgatóság) összege 330 987 000 EUR volt; megjegyzi továbbá, 
hogy 2019 végén a Horizont 2020 keretprogram tekintetében az Eurocontrol összes 
készpénz-hozzájárulásának összege 13 719 000 EUR, validált természetbeni 
hozzájárulásának összege pedig 59 603 000 EUR volt, a többi tag összes készpénz-
hozzájárulásának összege 5 276 000 EUR, validált természetbeni hozzájárulásuk 
összege pedig 107 924 000 EUR;

9. megjegyzi, hogy 2019-ben a SESAR 2020 költségvetése 159 845 788 EUR végleges 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 181 529 090 EUR végleges kifizetési 
előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös 
vállalkozás 2019. évi, Horizont 2020 projektekre fordítható költségvetésén belül a 
kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 95%, a kifizetési 
előirányzatoké pedig 83,6% volt;  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 projektjei a 
legmagasabb növekedési szintjükön állnak, a SESAR 2020 pedig sebességugró 
szakaszban van;

10. megjegyzi, hogy miután a Bizottság közzétette az új költségvetési keretrendeletet3, a 
közös vállalkozás 2019-ben nyilvánosságra hozta új pénzügyi szabályzatát,;

Teljesítmény

11. tudomásul veszi a közös vállalkozás 2019-es fő teljesítménymutatóit, különösen a 
Horizont 2020 tekintetében a teljesítményre és a több területen átívelő érintő kérdések 
nyomon követésére szolgáló fő közös teljesítménymutatókat, a közös vállalkozás 
konkrét fő teljesítménymutatóit, valamint az egységes európai égbolt 
teljesítménycéljaihoz kapcsolódó, az európai ATM-főtervben meghatározott mutatókat; 

12. megállapítja, hogy a közös vállalkozás a 2019-2021-es időszakra szóló egységes 

3 A Bizottság (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 18.) 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 
(HL L 122., 2019.5.10., 1.o.).
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programozási dokumentumban felvázolt valamennyi – 2019-ben hat tevékenységi 
terület köré szervezett – célkitűzését elérte;  megjegyzi, hogy 2019 márciusában a közös 
vállalkozás közzétette a légtérszerkezeti tanulmányt, ezt követte szeptemberben az 
átállási terv, meghatározva azt a három kulcsfontosságú operatív és technikai 
intézkedést, amelyeket a tanulmányban ismertetett változtatások bevezetése érdekében 
rövid távon (2020-2025) kell bevezetni; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás jó 
úton halad a 2015. évi európai ATM-főtervben felvázolt kutatási és innovációs 
célkitűzések és ütemterv teljesítése felé;  

13. megjegyzi, hogy 2019-ben a bejelentett tőkeáttételi hatás 0,79, a program végére – a 
Bizottság által az időközi értékelés során alkalmazott módszer alapján – előrejelzett 
tőkeáttételi hatás pedig 1,40 volt, és hogy a közös vállalkozás tényleges tőkeáttételi 
hatása folyamatosan halad a célok elérése felé; 

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

14. megjegyzi, hogy 2019. december 31-én a közös vállalkozás 40 alkalmazottat (38 
ideiglenes alkalmazottat és két kirendelt nemzeti szakértőt) foglalkoztatott, jóllehet az 
eredeti létszámtervben 42 alkalmazott (39 ideiglenes alkalmazott és 3 kirendelt nemzeti 
szakértő) szerepelt; megjegyzi, hogy 2019-ben a közös vállalkozás bevezette a 
Bizottság által kifejlesztett, „Sysper for Agencies” elnevezésű humánerőforrás-
információs rendszert; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás a pénzügyi 
funkcióját megerősítve pénzügyi vezetőt nevezett ki (külső felvételi eljárással);

15. megjegyzi, hogy 2019-ben a közös vállalkozás 30 szerződést írt alá (ebből 24 egyedi 
szerződést a közös vállalkozás keretszerződéseinek és intézményközi 
megállapodásainak végrehajtására), és nyolc közbeszerzési eljárást bonyolított le: 

Belső ellenőrzés

16. megjegyzi, hogy  hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás pénzügyi 
és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló, megbízható előzetes kontrolleljárásokat 
vezetett be, és 17 belső ellenőrzési elv alapján köteles végrehajtani a Bizottság új 
belsőkontroll-keretrendszerét, továbbá hogy a közös vállalkozás 2019 végéig a meglévő 
belsőkontroll-rendszer alapján már végzett hiányelemzést, és mutatókat (ún. 
„eszközöket”) dolgozott ki az új belső ellenőrzési elvek többsége és vonatkozó 
jellemzői tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy a számvevőszéki jelentés szerint e 
mutatók többsége az ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez, nem pedig annak 
eredményességéhez kapcsolódott, és hogy a közös vállalkozásnak még további releváns 
kulcsfontosságú kontrollmutatókat kell kidolgoznia a kontrolltevékenységek 
eredményességének értékelése és a az ellenőrzés gyengeségeinek feltárása érdekében; 
tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszát, amely szerint belső projektet indított 
annak érdekében, hogy további releváns kulcsfontosságú kontrollmutatókat dolgozzon 
ki ellenőrzési tevékenységei hatékonyságának értékelésére és az ellenőrzés 
hiányosságainak feltárására,   ezeket a tevékenységeket a 2017 óta már elvégzett 
munkára kívánja alapozni és 2020 végéig végre kívánja hajtani; 

17. megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás által teljesített 
Horizont 2020 kifizetések utólagos ellenőrzése a Bizottság Közös Ellenőrzési 
Szolgálata (CAS) feladata, és hogy a 2019 végén rendelkezésre álló utólagos 
ellenőrzések eredményei alapján a közös vállalkozás 2,61%-os reprezentatív 
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hibaarányról és 1,61%-os fennmaradó hibaarányról számolt be a Horizont 2020 
projektek (elszámolások és végső kifizetések) tekintetében; megjegyzi, hogy a Horizont 
2020-ról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatban szereplő, 2-5% közötti éves 
hibakockázat reális célkitűzés – tekintettel az ellenőrzések költségeire, a szabályok 
egyszerűsítése érdekében javasolt intézkedésekre és a kutatási projekt költségeinek 
visszatérítésével kapcsolatos kockázatokra –, és hogy a programoknak az összes 
ellenőrzés, korrekció és visszafizettetési intézkedés végrehajtását követő lezárásakor 
fennmaradó hibaszint végső célja az, hogy a végeredmény minél közelebb álljon a 2%-
hoz;

18. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az operatív kifizetések kontrolljának 
részeként a Számvevőszék véletlen mintát véve megvizsgálta a Horizont 2020-nak a 
végső kedvezményezettek szintjén 2019-ben teljesített kifizetéseit azzal a szándékkal, 
hogy megerősítse az utólagos ellenőrzés során megállapított hibaarányokat, és ezek a 
részletes ellenőrzések nem tártak fel jelentős hibákat vagy kontrollhiányosságokat a 
közös vállalkozásnak a mintában szereplő kedvezményezettjeinél;

19. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2019 októberében csak egyetlen kockázatkezelési 
munkaértekezletet tartott a kockázatkezelési politika által szokásosan előirányzott kettő 
helyett; felhívja a közös vállalkozást, hogy a kockázatkezelési munkaértekezleteket a 
politikában szereplő módon tartsa meg;

Belső ellenőrzések

20. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2019 májusában közzétette a 2019-2021-es 
időszakra szóló stratégiai belső ellenőrzési tervét, és hogy ezt követően a Belső 
Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési feladatokat kíván végezni a támogatások 
végrehajtásáról és a programirányításról, a természetbeni hozzájárulások validálási 
folyamatáról és az emberierőforrás-menedzsmentről, valamint lehetőleg két további 
kockázati területről; megjegyzi, hogy 2019-ben a belső ellenőrzési részleg értékelte a 
csalással kapcsolatos kockázatot, aktualizálta a közös vállalkozás csalás elleni 
stratégiáját, tanácsadási megbízást végzett a kockázatokkal és kontrollokkal 
kapcsolatban, valamint átvilágította a korábbi ellenőrzésekhez és nyomon követéshez 
kapcsolódó több cselekvési terv végrehajtását; megjegyzi, hogy 2019-ben a közös 
vállalkozásnak nem volt sem új, sem nyílt ajánlása, és megjegyzi, hogy a közös 
vállalkozás végrehajtotta a közös végrehajtási központtal (CIC) folytatandó 
egyeztetésre, valamint a CIC-eszközök és -szolgáltatások végrehajtására vonatkozó 
ellenőrzéshez kapcsolódó előző három lezáratlan ajánlást.


