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1. Az Európai Parlament 2016. október 27-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 

2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2015/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2014. január 1. és 

2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésére, a 

közös vállalkozás válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i 

tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0055/2016), 

– tekintettel 2016. április 28-i, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló 

határozatot elhalasztó határozatára3, valamint az ECSEL közös vállalkozás” 

(korábban ARTEMIS közös vállalkozás és ENIAC közös vállalkozás) ügyvezető 

igazgatójának válaszaira, 

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

– 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 rendeletre4 és 

különösen annak 209. cikkére, 

                                                 
1  HL C 422., 2015.12.17., 9. o. 
2  HL C 422., 2015.12.17., 10. o. 
3  HL L 246., 2016.9.14., 425. o. 
4  HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 



 

 

– tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai 

kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 

2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 

561/2014/EU tanácsi rendeletre2 és különösen 1. cikkének (2) bekezdésére és 12. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. 

cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 

november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre3, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. 

cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek 

számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 

110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre4, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0276/2016), 

1. mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás (korábban ARTEMIS közös vállalkozás 

és ENIAC közös vállalkozás) ügyvezető igazgatója számára az ARTEMIS közös 

vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás (korábban ARTEMIS közös 

vállalkozás és ENIAC közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 

                                                 
1   HL L 30., 2008.2.4., 52. o. 
2  HL L 169., 2014.6.7., 152. o. 
3  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
4  HL L 38., 2014.2.7., 2. o. 



 

 

2. Az Európai Parlament 2016. október 27-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 

2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2014. január 1. és 

2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésére, a 

közös vállalkozás válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i 

tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0055/2016), 

– tekintettel 2016. április 28-i, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló 

határozatot elhalasztó határozatára3, valamint az ECSEL közös vállalkozás (korábban 

ARTEMIS közös vállalkozás és ENIAC közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának 

válaszaira, 

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

– 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 rendeletre4 és 

különösen annak 209. cikkére, 

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai 

kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 

2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre5, 

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 

561/2014/EU tanácsi rendeletre6 és különösen 1. cikkének (2) bekezdésére és 12. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. 

                                                 
1  HL C 422., 2015.12.17., 9. o. 
2  HL C 422., 2015.12.17., 10. o. 
3  HL L 246., 2016.9.14., 425. o. 
4  HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
5  HL L 30., 2008.2.4., 52. o. 
6  HL L 169., 2014.6.7., 152. o. 



 

 

cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 

november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre1, 

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom európai 

rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre 

létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0276/2016), 

1. jóváhagyja az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolása lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás 

(korábban ARTEMIS közös vállalkozás és ENIAC közös vállalkozás) ügyvezető 

igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 

                                                 
1  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
2  HL L 38., 2014.2.7., 2. o. 



 

 

3. Az Európai Parlament 2016. október 27-i állásfoglalása az ARTEMIS közös 

vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel 

(2015/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0276/2016), 

A. mivel az ARTEMIS közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 

decemberében hozták létre 10 éves időtartamra, hogy meghatározza és végrehajtsa 

különféle alkalmazási területeken a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára 

kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének kutatási ütemtervét annak érdekében, 

hogy az uniós versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, valamint új piacok és 

társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki; 

B. mivel a közös vállalkozás 2009 októberében kezdte meg önálló működését; 

C. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási 

keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 420 000 000 EUR-val járul hozzá; 

D. mivel az ARTEMIS tagállamai által fizetett összes hozzájárulásnak legalább az Unió 

pénzügyi hozzájárulásának 1,8-szorosára kell rúgnia, és a projektekben részt vevő 

kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásának egyenlőnek vagy 

nagyobbnak kell lennie az állami hatóságokénál a közös vállalkozás fennállása alatt; 

E. mivel a közös vállalkozás és az ENIAC közös vállalkozás (a továbbiakban: ENIAC) 

összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és 

Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (a továbbiakban: ECSEL KTK), 

amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra; 

Költségvetési és pénzgazdálkodás 

1. tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti 

időszakra vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi 

szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által 

elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. június 26-i pénzügyi 

helyzetet, és az ekkor véget ért időszak gazdasági eseményeinek eredményét és a 

pénzforgalmat; 

2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás a 2014-

es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: 

számvevőszéki jelentés) korlátozó záradékot adott ki a beszámoló alapjául szolgáló 

tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a nemzeti finanszírozó 

hatóságokkal aláírt adminisztratív megállapodások a projektekkel kapcsolatos 



 

 

költségigénylések ellenőrzése tekintetében nem írnak elő gyakorlati intézkedéseket 

az utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan; 

3. a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás nem 

vizsgálta a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapott ellenőrzési jelentések minőségét 

a befejezett projektek költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy három 

nemzeti finanszírozó hatóság ellenőrzési stratégiájának vizsgálatát követően nem 

lehetett megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzések hatékonyan működnek-e, mivel 

a nemzeti finanszírozó hatóságok eltérő módszertanokat alkalmaznak, amelyek nem 

teszik lehetővé a közös vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a 

fennmaradó hibaarány kiszámítását;  

4.  megállapítja, hogy az ECSEL KTK az operatív költségvetésének legnagyobb részét 

kitevő és a közös vállalkozás összes odaítélt támogatásának 89,5%-át igénybe vevő 

10 ARTEMIS- és ENIAC-tagállamból álló minta esetében elvégezte a 

garanciarendszerek átfogó értékelését, és a projektek lezárására vonatkozó, 2016. 

június 13-ig kiállított igazolások alapján megállapítja, hogy az értékelés szerint a 

lefedettségi arány háromszor nagyobb, mint a 20%-os küszöb, amely fölött az 

utólagos ellenőrzési stratégia keretében a nemzeti rendszereket kielégítőnek tartják; 

5. megállapítja, hogy az ECSEL KTK felkérte a nemzeti finanszírozó hatóságokat 

annak bizonyítására, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az 

ügyletek jogszerűségét és szabályosságát, és hogy a 2016. június 30-i határidőig a 

felkért nemzeti finanszírozó hatóságok 76%-a – ami az ARTEMIS és az ENIAC 

közös vállalkozás összevont kiadásainak 96,79%-t teszi ki – benyújtotta a kért 

dokumentumokat, és megerősítette, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően 

garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát; 

6. megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2014-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 2 554 510 EUR 

kötelezettségvállalási előirányzatot és 30 330 178 EUR kifizetési előirányzatot 

tartalmazott (operatív); 

Belső kontroll 

7. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem tett lépéseket az 

információra és a pénzügyi jelentésre vonatkozó bizonyos belsőkontroll-standardokat 

illetően: különösen a tevékenységek értékelésére, a belsőkontroll-rendszerek 

értékelésére és a belső ellenőrzési részlegre vonatkozóan; megjegyzi, hogy ennek a 

közelgő összeolvadás volt az oka; megállapítja, hogy mindeközben az ECSEL KTK 

jelentős eredményeket ért el a belsőkontroll-rendszerek végrehajtása és a belső 

ellenőrzési részleg felállítása tekintetében. 

 


