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Santrauka 
I Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės gauna ES nepriklausančių šalių įnašus 
pagal su šiomis šalimis sudarytus susitarimus. Įnašai, kurie daugiausia yra finansiniai, 
yra arba skiriami per ES bendrąjį biudžetą ir ES agentūrų biudžetus, arba kai kurioms 
valstybėms narėms teikiami tiesiogiai. Pagal šiuos su ES sudarytus susitarimus ES 
nepriklausančios šalys gali dalyvauti ES programose, veiklos srityse ir (arba) ES vidaus 
rinkoje. 

II Jau yra daug informacijos apie ES susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis ir 
susijusius įnašus, tačiau ji yra fragmentiška ir neišsami. Todėl šią peržiūrą atlikome iš 
mūsų, kaip ES išorės auditoriaus, perspektyvos, siekdami pateikti išsamią įnašų ir juos 
reglamentuojančių taisyklių apžvalgą. 

III Tai – ne auditas, o informacijos, surinktos specialiai šiuo tikslu iš ES ir Europos 
laisvosios prekybos asociacijos organų, taip pat iš tyrimų, ataskaitų, straipsnių, 
akademinių leidinių ir kitos viešosios informacijos, apžvalga. 

IV ES nepriklausančių šalių įnašai į ES bendrąjį biudžetą 2019 m. sudarė 1,5 milijardo 
eurų, t. y. 1 % visų ES pajamų. Juos teikė 18 šalių ir jie buvo paskirstyti beveik 
30 programų ir veiklos sričių. Be to, kai kurios ES nepriklausančios šalys kai kurioms ES 
agentūroms taip pat įnašus teikia tiesiogiai. 

V Komisija ir agentūros įnašus valdo decentralizuotai. Komisijoje nėra centrinio 
punkto, kuris turėtų išsamią šių įnašų apžvalgą. Valdymo procesas yra sudėtingas, ypač 
tais atvejais, kai įnašai teikiami pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą. 
Apskaičiuojant įnašų sumas atskaitos taškas dauguma atvejų yra santykinis šalies 
bendrojo vidaus produkto dydis, palyginti su ES bendruoju vidaus produktu. Vėliau 
įnašų sumos dažnai koreguojamos kiekvienu konkrečiu atveju. 

VI Jungtinei Karalystei išstojus iš ES, ES nepriklausančių šalių įnašai bendrai padidės 
dėl atskirų įnašų apskaičiavimo poveikio (kadangi ES bendrasis vidaus produktas bus 
mažesnis) ir dėl to, kad Jungtinė Karalystė kai kuriose ES programose dalyvaus kaip ES 
nepriklausanti šalis. 
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VII Be įnašų į ES programas ir veiklos sritis, Europos laisvosios prekybos asociacijai 
priklausančios valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) taip pat 
tiesiogiai skiria lėšų ES valstybėms narėms, kurių bendra suma kasmet vidutiniškai 
siekia 0,5 milijardo eurų. Šios lėšos skiriamos pagal dvi įnašų sistemas (Europos 
ekonominės erdvės / Norvegijos dotacijų ir Šveicarijos įnašo), kuriomis siekiama 
papildyti ES sanglaudos politiką. Šie įnašai gali būti laikomi lygiaverčiais Europos 
laisvosios prekybos asociacijos valstybių dalyvavimui ES vidaus rinkoje. ES institucijos 
tiesiogiai nedalyvauja valdant ir prižiūrint šias lėšas. 

VIII Pagrindiniai uždaviniai, susiję su ES nepriklausančių šalių įnašų valdymu, į 
kuriuos atkreipiame dėmesį, yra šie: 

o klausimų, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES, sprendimas ir poveikis 
ES nepriklausančių šalių mokamiems įnašams; 

o pusiausvyros tarp procedūrų nuoseklumo skatinimo ir galimybės atsižvelgti į 
konkrečias programų ar šalių aplinkybes apskaičiuojant ir valdant įnašus 
užtikrinimas; 

o skaidrumo ir atskaitomybės skatinimas, teikiant išsamias ataskaitas dėl įnašų į ES 
ir agentūrų biudžetus; 

o dėl tiesiogiai valstybėms narėms ne iš ES biudžeto teikiamų įnašų, pasinaudojimas 
vidaus rinkos teikiama nauda kaip argumentu derybose dėl įnašų sumų ir 
veiksmingo koordinavimo su ES politika užtikrinimas. 
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Įvadas 
01 ES gauna apie 1 % savo pajamų kaip ES nepriklausančių šalių įnašus. 2019 m. tai 
sudarė 1,5 milijardo eurų iš 18 šalių (Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančių 
šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių ir Europos laisvosios prekybos 
asociacijos (ELPA) narių). Šie įnašai sudaro sąlygas ES nepriklausančioms šalims 
pasinaudoti tokiomis ES programomis kaip „Horizontas 2020“ arba „Erasmus+“, taip 
pat dalyvauti kai kurių ES agentūrų veiklos srityse. ES, įgyvendindama platesnę užsienio 
politikos strategiją, ES nepriklausančioms šalims sudaro galimybes dalyvauti daugelyje 
jos vidaus programų ir veiklos sričių. ES nepriklausančių šalių dalyvavimas ES 
programose taip pat gali sudaryti sąlygas svarbiam bendradarbiavimui ES strateginėse 
srityse (pavyzdžiui, kosmoso ar mokslinių tyrimų ir plėtros). 

02 Be to, ELPA valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) tiesiogiai 
teikia lėšas kelioms ES valstybėms narėms ir jų bendra suma kasmet vidutiniškai siekia 
0,5 milijardo eurų. Šiomis lėšomis siekiama padėti mažinti socialinius ir ekonominius 
skirtumus Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir ES. Šie įnašai gali būti laikomi 
lygiaverčiais dalyvavimui ES vidaus rinkoje. 

03 Paprastai įnašai yra finansinės formos, tačiau ES nepriklausančios šalys taip pat 
gali teikti nepiniginius įnašus. Tokie įnašai yra retesni ir paprastai yra susiję su ekspertų 
delegavimu į Komisiją arba ES agentūras. 

04 Susitarimo dėl įnašų dydžio, jų apskaičiavimo ir surinkimo iš ES nepriklausančių 
šalių procesas yra sudėtingas. Jis grindžiamas keliais bendrais principais ir 
decentralizuotai valdomas iš esmės Komisijos generalinių direktoratų (GD) ir agentūrų. 
Be to, valstybės narės dalijasi atsakomybe už joms tiesiogiai skirtų lėšų valdymą su 
ELPA šalimis, kurios teikia šias lėšas. 1 diagramoje parodyti įvairūs ES nepriklausančių 
šalių teikti finansiniai įnašai. 
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1 diagrama. ES nepriklausančių šalių 2019 m. teiktų finansinių įnašų 
apžvalga 

 
1 ES decentralizuotos agentūros (žr. 21–23 dalis). 
2  Suma, apskaičiuota kaip metinis vidurkis, remiantis bendrais asignavimais atitinkamiems finansavimo 

laikotarpiams (žr. 02 dalį). 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

05 Dalyvavimo konkrečioje ES programoje sąlygos, įskaitant finansinius įnašus, 
nustatytos tarptautiniuose susitarimuose, sudarytuose tarp ES ir kiekvienos ES 
nepriklausančios šalies. Šiuo metu galioja apie 100 tokių susitarimų, tačiau iš viso ES 
yra pasirašiusi daugiau kaip 1 000 susitarimų su daugiau kaip 100 ES nepriklausančių 
šalių ir keliomis tarptautinėmis organizacijomis1. 

                                                      
1 ES leidinių biuras. EUR-Lex, Tarptautinių susitarimų katalogas. 
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06 Visuomenės susidomėjimas ES ryšiais su ES nepriklausančiomis šalimis neseniai 
padidėjo įsigaliojus prekybos susitarimams su Kanada ir Japonija2, taip pat po Jungtinės 
Karalystės (JK) sprendimo išstoti iš ES ir diskusijų dėl būsimos ES ir JK ryšių formos, 
įskaitant JK dalyvavimą ES finansavimo programose. 

07 Kaip ES išorės auditorius, Europos Audito Rūmai turi savitą požiūrį į ES politikos 
sritis, iniciatyvas ir finansus. Šia apžvalga siekiame reaguoti į viešąjį interesą ir pateikti 
išsamų vaizdą apie ES nepriklausančių šalių ES ir jos valstybėms narėms teiktus įnašus, 
įskaitant išsamią informaciją apie tai, kaip įnašai nustatomi, valdomi, kaip apie juos 
pranešama ir kaip atliekamas jų auditas. 

  

                                                      
2 OL L 11, 2017 1 14, p. 23; OL L 330, 2018 12 27, p. 3. 
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Apžvalgos apimtis ir metodas 
08 Apžvalga apima ES nepriklausančių šalių finansinius įnašus į ES biudžetą, ES 
agentūrų biudžetus, taip pat lėšas, kurias ES nepriklausančios šalys kai kurioms 
valstybėms narėms teikė tiesiogiai ir kurios dėl to buvo valdomos ne kaip ES biudžeto 
dalis. Taip pat apžvelgti pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą ES skirti 
nepiniginiai įnašai. Kadangi agentūrų taikoma tvarka skiriasi, apžvalgoje bus aprašyti 
įnašų į šiuos subjektus apskaičiavimo principai, tačiau ji neapims valdymo, ataskaitų 
teikimo, vidaus kontrolės ir audito. 

09 Visi šie įnašai numatyti tarptautiniuose susitarimuose (arba, išimtiniais atvejais, 
susitarimo memorandumuose), sudarytuose tarp ES nepriklausančių šalių ir ES. Kitų 
rūšių iš ES nepriklausančių šalių gautinos sumos, kurios nėra susijusios su šiais 
susitarimais (pavyzdžiui, nepanaudotas projektų finansavimas, mokesčiai, baudos ir 
delspinigiai), į šią apžvalgą nėra įtrauktos. 

10 Iš esmės informacijos apie ES susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis ir 
susijusius įnašus yra, tačiau ji yra fragmentiška ir neišsami. Atsižvelgiant į dabartinį 
viešąjį interesą (žr. 06 dalį), šioje apžvalgoje siekiama išsamiai pateikti šią informaciją, 
užpildyti esamas spragas ir vienoje vietoje pateikti finansinę įnašų apžvalgą kartu su 
pagrindinių juos reglamentuojančių taisyklių ir principų aprašymu. Tai pirmas kartas, 
kai Audito Rūmai išsamiai analizuoja šią sritį. 

11 Šioje finansinėje apžvalgoje analizavome 2014–2019 m. laikotarpį. Kalbant apie 
įnašų mechanizmų analitinį aprašymą, įvertinome padėtį peržiūros metu, nebent būtų 
nurodyta kitaip. 

12 Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, pagrįsta šiuo tikslu iki 2020 m. gruodžio 
mėn. surinkta vieša informacija. Šią informaciją surinkome iš Europos Komisijos, ES 
agentūrų, Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir ELPA organų. Atliekant peržiūrą 
taip pat remtasi tyrimais, ataskaitomis, straipsniais, akademinėmis publikacijomis ir 
kita viešai prieinama informacija šia tema. 
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13 Kad būtų galima geriau suprasti, kaip įnašų mechanizmai veikia praktiškai, 
atrinkome keletą pavyzdžių: 

o Įnašai, skirti ES programoms ir veiklos sritims: 

o programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ – joms tenka didžiausi 
programoms skirti įnašai; 

o ELPA šalių įnašai – jie sudaro dideles sumas ir jiems taikomi saviti 
mechanizmai; 

o tiesiogiai valstybėms narėms skirti įnašai: 

o EEE / Norvegijos dotacijos ir Šveicarijos įnašas – juos sudaro visi įnašai, skirti 
ne per ES biudžetą. 
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Įnašų apžvalga 
Teisinis pagrindas 

14 Apibrėždama ryšius su ES nepriklausančia šalimi, ES paprastai naudojasi aukšto 
lygio tarptautiniais susitarimais, kad nustatytų bendrą ryšių pagrindą. ES sudaro šiuos 
susitarimus pagal standartinę procedūrą, nustatytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) (žr. I priedą). Tokių susitarimų yra labai įvairių. Šiuose aukšto lygio 
tarptautiniuose susitarimuose ES nepriklausančių šalių įnašai paprastai nenustatomi. 

15 Be aukšto lygio susitarimų, ES dažnai sudaro atskirą pagrindų susitarimą dėl 
dalyvavimo ES programose bendrųjų principų su kiekviena ES nepriklausančia šalimi. 
Vėliau šalys sudaro atskirus susitarimus dėl konkrečių programų, kurie gali būti priimti 
Komisijos sprendimu, taikant SESV nustatytą supaprastintą procedūrą3. Šiuose 
atskiruose susitarimuose apibrėžiami finansiniai įnašai, kuriuos kiekviena šalis moka ES, 
ir kitos konkrečios dalyvavimo sąlygos. 

16 2 diagramoje parodytos ES nepriklausančios šalys pagal jų su ES sudaryto aukšto 
lygio susitarimo rūšį. ES palaiko glaudžiausius ryšius su ELPA šalimis, šalimis 
kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis tapti ES narėmis, taip pat su 
Europos kaimynystės politikos (EKP) šalimis. Diagramoje taip pat parodyta 18 ES 
nepriklausančių šalių, kurios prisideda prie ES programų ir veiklos sričių. 

                                                      
3 SESV 218 straipsnio 7 dalis. 
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2 diagrama. ES ryšiai su ES nepriklausančiomis šalimis 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos informacija (TRADE GD dėl aukšto lygio susitarimų ir 
BUDG GD dėl prisidedančių šalių). 
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Finansinė apžvalga 

17 Įnašai mokami į ES bendrąjį biudžetą yra didžiausi. Šiuo metu juos teikia 18 ES
nepriklausančių šalių ir jie paskirstomi beveik 30 programų ir veiklos sričių (išsamią 
apžvalgą žr. II ir III prieduose). 

Įnašai, skirti ES programoms ir veiklos sritims 

Įnašai į ES bendrąjį biudžetą 

18 3 diagramoje parodyta bendra 2014–2019 m. ne ES šalių įnašų į ES biudžetą suma
ir penki didžiausi bendros sumos komponentai. Įnašai pagal EEE susitarimą surenkami į 
vieną didelę visoms programoms skirtą grupę (ir taip pateikti diagramoje). Bendras 
įnašų padidėjimas 2016 ir 2017 m. daugiausia susijęs su Šveicarijos dalyvavimo 
programoje „Horizontas 2020“ pakeitimu iš dalinio į pilną (išsamiau žr. 77 dalį). 

3 diagrama. Visi įnašai į ES biudžetą 2014–2019 m. laikotarpiu 

Pastaba. Programa „Horizontas 2020“ taip pat apima Šveicarijos ir Ukrainos įnašus į Euratomo mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą ir Šveicarijos įnašą į veiklos sritis pagal Tarptautinio termobranduolinio 
eksperimentinio reaktoriaus (ITER) projektą. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos ir Tarybos duomenimis. 
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19 Absoliučiais skaičiais daugiausiai įnašų teikia Šveicarija, Norvegija, Izraelis ir 
Turkija, kurių įnašai bendrai sudaro apie 95 % visų ES nepriklausančių šalių metinių 
įnašų. 99 % įnašų surenka penki generaliniai direktoratai: Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
(RTD GD), Biudžeto (BUDG GD), Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros (EAC GD), Vidaus 
rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ4 (GROW GD)5 ir Migracijos ir vidaus reikalų 
(HOME GD). 4 diagramoje pateikiama išsamesnė informacija apie įnašų į 2019 m. ES 
biudžetą pasiskirstymą pagal ES nepriklausančias šalis ir konkrečias šių generalinių 
direktoratų valdomas ES programas ir veiklos sritis (žr. II priedą, kuriame pateikta 
išsami 2014–2019 m. laikotarpio apžvalga). BUDG GD centralizuotai renka EEE įnašus ir 
vėliau juos paskirsto generaliniams direktoratams, atsakingiems už atitinkamų 
programų ir veiklos sričių valdymą. 

                                                      
4 Mažosios ir vidutinės įmonės. 

5 Nuo 2020 m. sausio 1 d. atsakomybė už ES kosmoso ir gynybos veiklos sritis perkelta iš GROW GD į 
naująjį DEFIS GD. 



15 

4 diagrama. Pagrindinių įnašų į 2019 m. ES biudžetą apžvalga pagal šalis, 
programas ir atsakingus GD 

Pastaba. Šis skaičius atspindi įnašus, kurių prašė Komisija (teisės į išmokas). 2019 m. ES nepriklausančių 
šalių faktiškai sumokėtos sumos gali šiek tiek skirtis dėl atskyrimo procedūrų arba vėlavimų atlikti 
mokėjimus. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos pateiktais duomenimis. 

Šveicarija

Norvegija

Izraelis

Turkija

Serbija
Islandija

Šiaurės Makedonija
Ukraina

Bosnija ir Hercegovina
Tunisas

Albanija

Farerų Salos
Juodkalnija

Armėnija
Sakartvelas

Lichtenšteinas
Moldova
Kosovas*

„Horizontas 2020“

EEE įnašai

„Erasmus+“

Vidaus saugumo 
fondas (VSF)
ES pasaulinės 
palydovinės navigacijos 
sistemos (GNSS)

MVĮ konkurencingumo 
programa (COSME)

Europos solidarumo 
korpusas

„Kūrybiška Europa“

Vizų informacinė sistema (VIS) 
ir Šengeno informacinė 
sistema (SIS II)

Kitos programos

RTD GD

BUDG GD

EAC GD

GROW GD

HOME GD

859,9

395,8

160,8

39,6

33,9

milijonais eurų
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20 EEE įnašų pasiskirstymas pagal šalis ir programas arba veiklą pateiktas 
5 diagramoje (išsamesnė informacija pateikta III priede). 

5 diagrama. 2019 m. EEE įnašai pagal šalis ir programas arba veiklą 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos dokumentais. 

milijonais eurų

Norvegija

„Horizontas 2020“

Islandija

Lichtenšteinas

„Erasmus+“

ES pasaulinės palydovinės 
navigacijos sistemos (GNSS)

„Copernicus“

Decentralizuotos agentūros

„Kūrybiška Europa“

Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė
Užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI)

Civilinės saugos mechanizmas

Administracinės išlaidos

Sveikatos programa

Kitos programos ir veiksmai

250,2

68,3

20,7

14,3

11,1

4,6

3,6

1,9

1,7

1,5

1,4

4,4

11,9
Programų iš ankstesnių 
daugiamečių finansinių 
programų užbaigimas



 17 

 

ES agentūroms skirti įnašai 

21 Be Komisijos, agentūros taip pat valdo tam tikras ES programas ir veiklos sritis. 
Yra trijų rūšių ES agentūros: Komisijos vykdomosios įstaigos, decentralizuotos 
agentūros ir kitos konkrečius įgaliojimus turinčios įstaigos, iš kurių tik Europos 
inovacijos ir technologijos institutas gauna įnašus iš ES nepriklausančių šalių. 

22 Vykdomąsias įstaigas Komisija visiškai finansuoja iš ES biudžeto, o tai reiškia, kad 
visi ES nepriklausančių šalių įnašai jau yra įtraukti į 4 diagramoje pateiktą bendrojo 
biudžeto įnašų apžvalgą. Europos inovacijos ir technologijos institutas taip pat gauna 
ES nepriklausančių šalių įnašus per ES biudžetą. 

23 Decentralizuotos agentūros iš ES nepriklausančių šalių gauna įnašus per ES 
bendrąjį biudžetą arba tiesiogiai į jų pačių biudžetus. Šie tiesioginiai įnašai 2019 m. 
sudarė 37 milijonus eurų (žr. 6 diagramą). 
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6 diagrama. 2019 m. tiesiogiai ES decentralizuotų agentūrų gauti įnašai 

Agentūros: 
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 
Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) 
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) 
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 
Europos bankininkystės institucija (EBI) 
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) 
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra (eu-LISA) 
Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) 

Pastaba. Kadangi šie įnašai nėra ES bendrojo biudžeto dalis, jie neįtraukti į 4 diagramoje pateiktą 
apžvalgą. Skaičiai pagrįsti 2019 m. teisėmis į išmokas. Agentūroms skirti nepiniginiai įnašai į apžvalgą 
neįtraukti. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis agentūrų atsakymais į Audito Rūmų klausimyną. 

ES parama, skirta finansuoti įnašus 

24 Europos plėtros ir kaimynystės strategijose pabrėžiama, kad ES
nepriklausančioms šalims svarbu dalyvauti ES programose ir ES agentūrų veiklos 
srityse6. Siekdama remti bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis šioje 
srityje, ES gali iš dalies kompensuoti jų įnašus pagal dvi savo išorės veiksmų priemones: 
pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) ir Europos kaimynystės priemonę. 

6 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo 
(COM(2006) 726 final); Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „2008–2009 m. 
plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2008) 674 final). 

0,1

milijonais eurų

0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,4 3,7 5,3 22,8

ELPA valstybės
(Islandija, Lichtenšteinas, 

Norvegija, Šveicarija) 

Turkija
0,3
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PNPP paramos gavėjų dalyvavimu ES programose ir agentūrų veikloje siekiama 
parengti šalis visateisei narystei ES. 

25 ES nepriklausanti šalis pirmiausia turi sumokėti visą įnašą ir tada prašyti iš dalies 
grąžinti sumokėtą sumą. Pagal PNPP II pirmaisiais dalyvavimo metais paprastai 
kompensuojama iki 90 % šalies įnašo, o vėlesniais metais jis laipsniškai mažėja. Pagal 
Europos kaimynystės priemonę paprastai teikiama iki 50 % įnašų dydžio parama. 

26 Prieš teikdama paramą pagal PNPP II dalyvavimui ES programose, Komisija 
įvertina konkrečią šalies padėtį ir nustato intervencijos logiką. Komisija naudoja keletą 
rodiklių, kad įvertintų kiekvienai šaliai teikiamos paramos veiksmingumą. Šie rodikliai 
įvairiose šalyse gali labai skirtis, o priežastys nebuvo nurodytos; naudotų rodiklių 
skaičius nėra susijęs su kompensuotinomis sumomis (žr. pavyzdį 1 langelyje). 

1 langelis 

Rodikliai, naudoti PNPP II paramai Juodkalnijos ir Serbijos įnašams 
įvertinti 

Komisija skiria apie 1 milijoną eurų per metus Juodkalnijos įnašams iš dalies 
kompensuoti. Vertindama šalies dalyvavimą ES programose ji naudoja šiuos šešis 
rodiklius: 

o programų, dėl kurių sudarytas susitarimas, skaičių; 
o subjektų, kurie visapusiškai naudojasi ES programomis ir iniciatyvomis, 

skaičių; 
o įnašų kompensavimą laiku; 
o Juodkalnijos atsakomybės ir įsipareigojimo dalyvauti ES programose lygį, be 

kita ko, finansiniu požiūriu; 
o informuotumo apie ES programas šalyje lygį; 
o bendradarbiavimo su mažumų bendruomenėmis ir jų informavimo lygį. 

Komisija Serbijai teikia apie 16 milijonų eurų paramą per metus. Ji atsižvelgia į 
šiuos du rodiklius: 

o programų, dėl kurių sudarytas susitarimas, skaičių; 
o Serbijos dalyvavimo įvairiose ES programose lygius. 

27 Komisija kiekvienos šalies programavimo dokumentuose pateikia su konkrečia 
šalimi susijusius duomenis, įskaitant informaciją apie įnašus ir pagal PNPP II 
kompensuotas sumas. Išsamios visų kompensacijų, kurios kasmet teikiamos pagal dvi 
pirmiau minėtas ES finansavimo priemones, apžvalgos pagal šalis ir ES programas ar 
veiklą nėra. 
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Tiesiogiai valstybėms narėms skirti įnašai 

28 ELPA valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) skiria papildomų 
lėšų projektams ir programoms, kuriuos daugiausia tiesiogiai įgyvendina kai kurios ES 
valstybės narės, atskirai nuo ES biudžeto ir taikydamos skirtingas įgyvendinimo 
taisykles (žr. 78–107 dalis). Šie įnašai, kurie sudaro vidutiniškai 0,5 milijardo eurų per 
metus, tiesiogiai skiriami valstybėms narėms, remiantis ELPA valstybių ir ES sudarytais 
susitarimais, ir jais siekiama papildyti ES sanglaudos politiką mažinant socialinius ir 
ekonominius skirtumus. 
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Įnašai, skirti ES programoms ir veiklos 
sritims 

Įnašų nustatymas, valdymas, ataskaitų teikimas ir auditas 

Atsakomybės pasidalijimas 

29 Komisijai tenka didžiausias vaidmuo valdant įnašus iš ES pusės. 7 diagramoje 
aprašytos pagrindinės įvairių ES subjektų, dirbančių su ES nepriklausančių šalių įnašais, 
atsakomybės sritys. 

7 diagrama. Atsakomybės už ES nepriklausančių šalių įnašus 
pasidalijimas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis iš viešųjų šaltinių gauta informacija ir informacija, kurią pateikė 
Komisija ir EIVT. 

Derybos dėl 
susitarimų dėl 
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Komisijos GD / ES 
agentūros
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programas ir veiklos 
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Komisijos
NEAR GD

dalinis įnašų 
kompensavimas

Ataskaitų dėl įnašų 
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Komisijos
BUDG GD

ES bendrasis biudžetas
ES metinės finansinės 

ataskaitos

ES agentūros
agentūrų metiniai 

biudžetai
agentūrų metinės 

finansinės ataskaitos

Vidaus kontrolė 
ir įnašų auditas

Komisija / 
ES agentūros

GD, Vidaus audito 
tarnyba, agentūros ir 

jų auditoriai

Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba 

(OLAF) 
sukčiavimo atvejų 

tyrėjai

Europos Audito 
Rūmai (EAR)

išorės auditorius

Komisijos generalinis sekretoriatas

Visų ES išorės veiksmų, kuriuos valdo atitinkami GD, aspektų koordinavimas

Europos išorės 
veiksmų tarnyba 

(EIVT)
dalyvauja derybose dėl 

susitarimų su 
dauguma geografinių 

regionų, išskyrus 
Vakarų Balkanus ir 

Turkiją (kai tik 
konsultuoja)
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Įnašų sumų nustatymas 

30 Įnašų nustatymo atskaitos taškas yra skaičiavimas, kurį atliekant kiekvienais 
metais atitinkamai ES programai ar veiklai skiriamos sumos dauginamos iš santykio, 
vadinamo „proporcingumo koeficientu“. Atitinkamai ES programai ar veiklai skirtos 
sumos nustatomos remiantis biudžete numatytomis sumomis arba faktinėmis 
išlaidomis. 

31 Proporcingumo koeficientas apibrėžtas ES nepriklausančios šalies ir ES susitarime. 
Juo siekiama atspindėti ES nepriklausančios šalies ekonomikos santykinį dydį, palyginti 
su ES (arba visų programoje dalyvaujančių šalių) ekonomikos dydžiu, remiantis jų 
bendruoju vidaus produktu (BVP)7. 

32 Proporcingumo koeficientui apskaičiuoti paprastai naudojama viena iš šių trijų 
formulių: 

o A formulė (taip pat vadinama „BVP formule“): 

BVP ne ES šalies
ES BVP

 

o B formulė (taip pat vadinama „EEE formule“, kuri naudojama EEE susitarime): 
Ne ES šalies BVP

ES BVP + ne ES šalies BVP
 

o C formulė (naudojama tik konkrečiais atvejais): 

Ne ES šalies BVP
Visų programoje ar veikloje dalyvaujančių šalių BVP

 

33 Dažniausiai naudojamos A ir B formulės. A formulė yra standartinė formulė, 
taikoma ES nepriklausančių šalių įnašams. Kadangi B formulė turi didesnį vardiklį nei 
A formulė, ji yra naudingesnė ES nepriklausančioms šalims ir taikoma šalims, su 
kuriomis ES palaiko glaudesnius ryšius (paprastai EEE narėmis esančioms ELPA 
valstybėms, šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms). 

                                                      
7 Naudojant Eurostato statistikoje pateiktus BVP duomenis rinkos kainomis. BVP duomenys skelbiami 

Eurostato svetainėje 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 C formulė naudojama rečiau. Ji taikoma apskaičiuojant, pavyzdžiui, Šengeno 
asocijuotųjų šalių8 (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) įnašus į sklandų 
Šengeno erdvės veikimą užtikrinančių didelės apimties IT sistemų, pavyzdžiui, Šengeno 
informacinės sistemos (SIS) arba Vizų informacinės sistemos (VIS), veikimą. Konkretus 
formulės vardiklis atspindi tai, kad visos dalyvaujančios šalys turėtų apmokėti savo dalį 
sistemos veikimo išlaidų. Priešingai nei apskaičiuojant įnašus į kitas ES programas, 
kurioms naudojamos biudžete nustatytos sumos, SIS ir VIS įnašų apskaičiavimas 
grindžiamas mokėjimų, atliktų siekiant užtikrinti kiekvienos IT sistemos veikimą 
konkrečiais metais, suma. 

35 Kai kuriais atvejais, ypač ELPA valstybių atveju, įnašo sumos tiesiogiai gaunamos 
atlikus skaičiavimą pagal vieną iš trijų pirmiau aprašytų formulių. Tačiau kitais atvejais 
apskaičiuotos sumos veikiau yra derybų pagrindas. Komisija gali susitarti su ES 
nepriklausančia šalimi dėl patikslinimų, dėl kurių gali labai pasikeisti pagal formules 
apskaičiuotos teorinės sumos. 

36 Pavyzdžiui, Komisija susitarė su dviem ES nepriklausančiomis šalimis dėl 
simbolinės 1 euro sumos kaip pirmųjų įnašų į programą „Kūrybiška Europa“, kad jos 
turėtų laiko stiprinti savo gebėjimus ja pasinaudoti. Kitu atveju ES nepriklausanti šalis 
pasiūlė mokėti didesnį įnašą nei tas, kuris mokamas taikant B formulę, o tai atspindi jos 
sėkmingą dalyvavimą atitinkamoje ES programoje (žr. 3 langelį). 

37 Nėra standartizuotų šių patikslinimų metodų ar procedūrų, o Komisijos metodas 
skiriasi priklausomai nuo programos ir atitinkamos ES nepriklausančios šalies. 
Nustatydama galutines įnašų sumas, Komisija atsižvelgia į įvairius aspektus, pavyzdžiui, 
naudą, kurią ES nepriklausanti šalis gavo dalyvaudama programoje, konkrečias 
politines ir ekonomines derybų aplinkybes ir platesnius ES užsienio politikos tikslus. 

38 Dauguma įnašų, tiesiogiai skirtų decentralizuotoms ES agentūroms, 
apskaičiuojami taikant A formulę arba B formulę. Europos bankininkystės institucijos, 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucijos veikloje dalyvaujančių ELPA valstybių įnašas apskaičiuojamas pagal 
kitą formulę, kurioje proporcingumo koeficientas grindžiamas ES nepriklausančios 
šalies balso, palyginti su ES valstybių narių balsu, svoriu. Kiekvienos šalies balso svoris 
pagrįstas jos gyventojų skaičiumi. 

                                                      
8 Žr. Šengeno asociacijos susitarimus. Norvegija ir Islandija yra to paties susitarimo su Taryba šalys 

(OL L 176/36, 1999 7 10, p. 36), o Lichtenšteinas prisijungė prie ES ir Šveicarijos susitarimo, remiantis 
atskiru protokolu (OL L 53, 2008 2 27, p. 52 ir OL L 160, 2011 6 18, p. 21). 
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39 Kai kuriais atvejais ES nepriklausančių šalių įnašai nustatomi remiantis agentūros 
veiklos sričių, kuriose dalyvauja ES nepriklausanti šalis, veiklos išlaidomis. Taip yra, 
pavyzdžiui, Norvegijos ir Šveicarijos įnašų į konkretų EUROFOUND tyrimą atveju arba 
Norvegijos įnašo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos biudžetą, susijusio su 
konkrečiu IT projektu, atveju. 

Įnašų valdymas 

40 Susitarus dėl sumų, atsakingi Komisijos generaliniai direktoratai prašo įnašų 
kiekvienai programai. Paprastai tai reiškia, kad per metus kiekvienai programai ir 
kiekvienai ES nepriklausančiai šaliai teikiamas vienas kvietimas skirti lėšas. Išimtys 
taikomos, pavyzdžiui, programai „Horizontas 2020“ skirtiems įnašams, dėl kurių per 
metus teikiami du kvietimai, ir EEE įnašams, kurie renkami pagal vieną kvietimą skirti 
lėšas visoms programoms. 

41 Visi su programa susiję ES nepriklausančių šalių įnašai gali būti naudojami tik tai 
programai. Tačiau nepanaudoti paskutinių programos metų įnašai gali būti perkelti į 
vėlesnę programą. 

42 Tais atvejais, kai ES nepriklausančios šalys neatlieka mokėjimo iki nustatyto 
termino, Komisija turi teisę rinkti palūkanas už pradelstas sumas, kaip nurodyta 
atitinkamuose susitarimuose. 8 diagramoje parodyta standartinė procedūra, kurios 
laikėsi Komisija, susigrąžindama mokėtinas sumas9. 

                                                      
9 Commission Decision on the internal procedure provisions for the recovery of amounts receivable 

arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty payments under 
the Treaties, C(2018) 5119 final, 2018 08 03; Komisijos apskaitos vadovas. 
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8 diagrama. Įnašų, kuriuos vėluojama sumokėti, surinkimo procedūra 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis C(2018) 5119 final ir Komisijos apskaitos vadovu. 

43 2019 m. maždaug ketvirtadalis įnašų buvo sumokėti pasibaigus terminui,
vidutiniškai vėluojant 51 dieną. Iš jų maždaug trečdalis buvo sumokėta vėluojant 
daugiau kaip 21 dieną, t. y. po to, kai buvo išsiųstas Komisijos priminimas, kuriame 
nurodyta, kad prie mokėtinos sumos bus pridėtos palūkanos. Komisija už šiuos įnašus 
surinko 110 180 eurų delspinigių. 

Ataskaitų teikimo tvarka 

44 Jokios konkrečios ataskaitų dėl surinktų įnašų teikimo tvarkos nėra. Kiekvienas
Komisijos generalinis direktoratas stebi savo valdomus įnašus naudodamasis vidaus 
rodiklių suvestine arba kitomis panašiomis priemonėmis, kurios naudojamos rengiant 
skaičiavimus, susijusius su kvietimais skirti lėšas. Kai kurie generaliniai direktoratai taip 
pat praneša apie ES nepriklausančių šalių dalyvavimą jų valdomose ES programose ir 
veiklos srityse. 

45 Bendrą ES nepriklausančių šalių įnašų sumą Komisija pateikia ES bendrajame
biudžete ir metinėse finansinėse ataskaitose. Papildomos informacijos, pavyzdžiui, apie 
kiekvienos EEE nare esančios ELPA valstybės pateiktus įnašus ir įnašus pagal programas 
bei ES nepriklausančių šalių grupes, galima rasti susijusiuose prieduose ir Komisijos 
darbiniuose dokumentuose10. 

10 Bendrojo biudžeto priedai „Europos ekonominė erdvė“, „Biudžeto išlaidų kategorijų, skirtų šalims 
kandidatėms ir, jei taikoma, potencialioms Vakarų Balkanų šalims kandidatėms ir tam tikroms šalims 
partnerėms, sąrašas“, V darbinis dokumentas, pridedamas prie biudžeto projekto, ir A priedas prie 
metinių finansinių ataskaitų „Pajamos“. 

Terminas

Mokėjimo reikalavime 
nustatytas terminas, iki 
kurio trečioji šalis turi 

sumokėti įnašą

Priminimas

Priminime nurodoma, kad 
prie mokėtinos sumos bus 

pridėtos palūkanos už 
praleistą terminą

Oficialus pranešimas

Reikalaujama atlikti mokėjimą 
per 15 dienų

Teisiniai veiksmai

Komisijos Teisės tarnyba 
gali imtis teisinių veiksmų 

skolai išieškoti

Mokėjimas neatliktas per 15 dienų ir 
Komisija negali atlikti šios sumos ir 

skolininkui mokėtinų sumų įskaitymo
Mokėjimas neatliktas per 

21 dieną
Mokėjimas neatliktas per 

21 dieną
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46 Komisija reguliariai neskelbia išsamios įnašų apžvalgos, kad parodytų sumas, 
gautas iš kiekvienos ES nepriklausančios šalies kiekvienai ES programai ar veiklai, 
kurioje ji dalyvauja. Vis dėlto ji pateikė tokią įnašų į ES biudžetą apžvalgą atsakydama į 
du 2017 m. Europos Parlamento narių pateiktus klausimus11. 

Vidaus kontrolė ir auditas 

47 ES nepriklausančių šalių įnašams taikoma vidaus kontrolės ir audito tvarka yra 
tvarka, kuri taikoma visoms ES pajamoms pagal Finansinį reglamentą12. Iki apžvalgos 
Komisijos Vidaus audito tarnyba neatliko jokio konkretaus audito šia tema. 

48 Audito Rūmai šiuos įnašus audituoja rengdami patikinimo pareiškimą dėl ES 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. Atlikus šį darbą, nustatyti faktai skelbiami Audito 
Rūmų metinėse ataskaitose. Pavyzdžiui, 2015 ir 2016 m. Audito Rūmai nustatė keletą 
nedidelių klaidų, susijusių su EEE įnašų apskaičiavimu13. 

Atrinkti ES programoms skirtų įnašų pavyzdžiai. „Horizontas 
2020“ ir „Erasmus+“ 

49 Tolesnėse dalyse pateikiame konkrečią tvarką, taikomą atrinktiems įnašų 
pavyzdžiams. 

Įnašai į programą „Horizontas 2020“ 

50 2014–2020 m. laikotarpiu programa „Horizontas 2020“ buvo ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programa14, kurios biudžetas sudarė 77 milijardus eurų. 

                                                      
11 1199/2017 ir 7891/2017 klausimai. 

12 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 193, 2018 7 30, p. 1–222). 

13 Žr. 2015 m. metinės ataskaitos 4.20 dalį ir 2016 m. metinės ataskaitos 4.19 dalį (OL C 375, 
2016 10 13, p. 136 ir OL C 322, 2017 9 28, p. 142). 

14 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo 
sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir 
panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104–173). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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51 Programoje „Horizontas 2020“ paprastai galėjo dalyvauti ES nepriklausančios 
šalys, tačiau jos ne visada turėjo teisę gauti ES finansavimą. Šiuo požiūriu programoje 
„Horizontas 2020“ išskiriamos asocijuotosios ir neasocijuotosios šalys. 

o Asocijuotųjų šalių subjektams buvo taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir ES 
valstybių narių subjektams. Asocijuotosios šalys turėjo mokėti finansinius įnašus 
programai, kaip apibrėžta konkrečiuose susitarimuose dėl dalyvavimo programoje 
„Horizontas 2020“, sudarytuose su ES. 

o Neasocijuotosios šalys galėjo dalyvauti beveik visose programos dalyse, tačiau 
paprastai negavo ES finansavimo15 ir nemokėjo įnašų. Iš viso programoje dalyvavo 
daugiau kaip 100 neasocijuotųjų šalių, o aktyviausias partneris buvo Jungtinės 
Amerikos Valstijos. 

52 Prie programos galėjo prisijungti tik šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės, EKP ir ELPA šalys, taip pat šalys, prisijungusios prie ankstesnės Septintosios 
bendrosios programos. 2020 m. programoje dalyvavo 16 ES nepriklausančių šalių, 
prisijungusių prie programos. Pagal sėkmingų finansavimo paraiškų skaičių aktyviausiai 
dalyvavo Šveicarija, Norvegija ir Izraelis. 

Įnašų sumų nustatymas 

53 Komisija apskaičiavo programos „Horizontas 2020“ įnašus taikydama 
proporcingumo koeficientą, gautą pagal A formulę arba B formulę (žr. 32 dalį). 
B formulė taikoma EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms, šalims kandidatėms ir 
potencialioms šalims kandidatėms. A formulė taikoma likusioms asocijuotosioms 
šalims. 

54 Proporcingumo koeficientas buvo taikomas biudžete numatytoms programai 
skirtoms sumoms. Šalių kandidačių bei potencialių šalių kandidačių ir kai kurių EKP šalių 
atveju taip gauta suma buvo sumažinta pritaikius korekcinius koeficientus. Korekciniai 
koeficientai nebuvo taikomi asocijuotosioms šalims, turinčioms didelius mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, pavyzdžiui, ELPA šalims arba Izraeliui. 

                                                      
15 Daugiau informacijos pateikta: Europos Komisija, From Horizon 2020 to Horizon Europe, Monitoring 

flash, #3 International cooperation, 2019 m. vasario mėn. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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55 Korekciniai koeficientai nebuvo nustatyti atskiruose susitarimuose dėl dalyvavimo 
programoje „Horizontas 2020“. Komisija juos nustatė atsižvelgdama į kiekvienos 
asocijuotosios šalies ankstesnius veiklos rezultatus ir numatomą jos pajėgumą 
pasinaudoti programa, atsižvelgiant į platesnius ES plėtros ir EKP politikos tikslus. 
Nebuvo standartizuoto kiekvienai šaliai taikomo konkretaus korekcinio koeficiento 
apskaičiavimo metodo ar procedūros. Taigi pagal šį mechanizmą Komisija, derėdamasi 
su kiekviena ES nepriklausančia šalimi, kiekvienu konkrečiu atveju galėjo nustatyti 
korekcinius koeficientus. 

56 Korekciniai koeficientai svyravo nuo 0 iki 1 ir nurodė sumos, apskaičiuotos 
remiantis proporcingumo koeficientu, dalį, kurią ES nepriklausanti šalis faktiškai 
mokės. Pavyzdžiui, jei korekcinis koeficientas yra 0,15, tai reiškia, kad atitinkama ES 
nepriklausanti šalis mokės tik 15 % sumos, apskaičiuotos remiantis proporcingumo 
koeficientu. Kuo mažesnis korekcinis koeficientas, tuo mažesnė bus ir galutinė įnašo 
suma. 

57 Komisija Ukrainai ir Tunisui suteikė išskirtinai mažus 0,05 dydžio korekcinius 
koeficientus (įnašas sudarė tik 5 % apskaičiuotos sumos), kad parodytų ES paramą 
šalims konkrečiu metu – Rusijai aneksavus Krymą ir Tunise įvykus teroristiniams 
išpuoliams. 1 lentelėje apžvelgiami visi programos „Horizontas 2020“ įnašų 
proporcingumo ir korekciniai koeficientai (2020 m. spalio mėn.). 
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1 lentelė. Programos „Horizontas 2020“ proporcingumo koeficiento 
formulės ir korekciniai koeficientai 

Programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotoji šalis / teritorija 

Proporcingumo 
koeficientas 

Korekcinis koeficientas 

Albanija B formulė 0,15 

Armėnija A formulė 0,25 

Bosnija ir Hercegovina B formulė 0,15 

Šveicarija A formulė Netaikoma 

Farerų Salos A formulė Netaikoma 

Sakartvelas A formulė 0,15 

Izraelis A formulė Netaikoma 

Islandija B formulė Netaikoma 

Moldova A formulė 0,25 

Juodkalnija B formulė 0,50 

Šiaurės Makedonija B formulė 0,50 -> 0,15 

Norvegija B formulė Netaikoma 

Serbija B formulė 0,50 

Tunisas A formulė 0,05 

Turkija B formulė 0,14 -> 0,00 

Ukraina A formulė 0,05 

Pastaba. Nuo 2018 m. Šiaurės Makedonijai taikomas korekcinis koeficientas buvo iš dalies pakeistas iš 
0,5 į 0,15, o 2020 m. Turkijai taikomas korekcinis koeficientas buvo pakeistas iš 0,14 į 0 (žr. 2 langelį). 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

58 Susitarimuose dėl dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ paprastai numatyta 
atlikti korekcinių koeficientų ir įnašų sumų laikotarpio vidurio peržiūrą ketvirtaisiais 
programos metais. 2014–2020 m. programavimo laikotarpio peržiūras Komisija atliko 
2017 m. 

59 Šios peržiūros nereiškė, kad buvo automatiškai peržiūrima įnašo suma, tačiau 
Komisija numatytų tokią peržiūrą, jei ji būtų pagrįsta aiškiu asocijuotosios šalies 
prašymu. Po 2017 m. atliktų peržiūrų dvi šalys pateikė tokius prašymus ir Komisija 
nusprendė juos priimti (išsamiau žr. 2 langelį). 



 30 

 

2 langelis 

Korekcinių koeficientų peržiūra atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą 

Turkija 

Turkijos atveju peržiūra parodė, kad Turkijos mokslininkai pateikė palyginti nedaug 
pasiūlymų dėl finansavimo, o šių pasiūlymų sėkmingumo lygis daugelyje sričių 
buvo žemesnis už programos vidurkį. Komisija apskaičiavo, kad Turkija per visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį gaus apie 240 milijonų eurų programos 
„Horizontas 2020“ finansavimą, palyginti su tuo metu įvertinta 436 milijonų eurų 
suma, apskaičiuota kaip bendri Turkijos įnašai į programą (apie 28 % šių įnašų buvo 
kompensuota pagal PNPP II). 

Atlikus peržiūrą Turkija paprašė, kad 2020 m. korekcinis koeficientas būtų 
pakeistas iš 0,14 į nulį, atsisakydama tų metų finansinio įnašo, ir Komisija prašymą 
patenkino16. Dėl šio pakeitimo Turkija sumokėjo 359,5 milijono eurų už dalyvavimą 
programoje „Horizontas 2020“ 2014–2020 m. laikotarpiu. 

Šiaurės Makedonija 

Dėl panašių priežasčių Komisija priėmė Šiaurės Makedonijos prašymą 2018–
2020 m. pakeisti korekcinį koeficientą iš 0,50 į 0,15. Komisija apskaičiavo, kad 
Šiaurės Makedonija per visą programos laikotarpį gautų maždaug 8 milijonų eurų 
finansavimą mokėdama maždaug 22 milijonų eurų įnašą17. Dalis šių įnašų taip pat 
buvo dengiama PNPP II lėšomis (90 % 2014 m., sumą laipsniškai mažinant iki 40 % 
2020 m.). 

60 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu Komisija pasiūlė atlikti automatines 
korekcijas, kai yra bet koks didelis disbalansas tarp sumokėtų įnašų ir ES 
nepriklausančių šalių gautų lėšų. Dėl to nebus poreikio iš dalies keisti susitarimus dėl 
dalyvavimo programoje. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final, 2019 10 28. 

17 C(2018) 3719 final, 2018 6 13. 
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Programai „Erasmus+“ skirti įnašai 

61 „Erasmus+“ – tai ES programa, pagal kurią sudaromos judumo ir 
bendradarbiavimo galimybės švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sektoriuose. Jai 
2014–2020 m. skirtas 14,7 milijardo eurų biudžetas. 

62 Panašiai kaip ir programoje „Horizontas 2020“, šioje programoje buvo išskirtos 
dvi dalyvaujančių šalių grupės. 

o Programos šalys: jos galėjo dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose 
ir finansiškai prisidėjo prie programos įgyvendinimo. Tai buvo visos ES valstybės 
narės bei šešios ES nepriklausančios šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, 
Serbija, Šiaurės Makedonija ir Turkija. 

o Šalys partnerės, įskaitant ES kaimynines šalis ir viso pasaulio šalis: jos galėjo 
dalyvauti tik tam tikruose pagal programą vykdomuose veiksmuose18 ir jų 
dalyvavimui buvo taikomi specialūs kriterijai. Įnašus teikė keturios šalys partnerės: 
Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija ir Kosovas*. 

Įnašų sumų nustatymas 

63 Įnašai buvo apskaičiuojami pagal B formulę (žr. 32 dalį). Tačiau šalių kandidačių ir 
potencialių šalių kandidačių, kurios galėjo visapusiškai arba iš dalies dalyvauti 
programoje, įnašai, gauti taikant formulę, buvo koreguojami kiekvienu konkrečiu 
atveju. 

64 Norėdami pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip nustatomos įnašo sumos, 
atrinkome Turkijos ir Juodkalnijos pavyzdžius (žr. 3 langelį). Turkija buvo programos 
šalis, kurios įnašas buvo didžiausias iš visų programoje dalyvaujančių ES 
nepriklausančių šalių, o Juodkalnija – šalis partnerė, kuri dalyvavo tik tam tikrose 
veiklos srityse ir teikė mažiausią įnašą. 

                                                      
18 Daugiau informacijos pateikta: Europos Komisija, Erasmus+ programme guide, 2020 m. rugpjūčio 

mėn., p. 8 ir 9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_en.pdf
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3 langelis 

Turkijos programai „Erasmus+“ skirtas įnašas 

Turkija dalyvauja keliose ES švietimo programose nuo 2003 m. Nuo tada šalies 
finansinis įnašas į šias programas gerokai padidėjo ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio pabaigoje pasiekė 134 milijonus eurų. Tai sudaro apie 10,8 % ES 
biudžeto, skirto dviem programoms, kuriose ji dalyvavo ir kurios dabar yra 
programos „Erasmus+“ dalis. Todėl Komisija pasiūlė išlaikyti tą patį lygį (vietoj BVP 
pagrįsto proporcingumo koeficiento) skaičiuojant šalies finansinį įnašą į programą 
„Erasmus+“ vėlesniu programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.). 

Kadangi programos „Erasmus+“ biudžetas buvo gerokai didesnis nei jos programų 
pirmtakių, taikant 10,8 % lygį būtų gautas beveik 1,6 milijardo eurų finansinis 
įnašas (10,8 % * 14,7 milijardo eurų). Po derybų su Turkija Komisija sutiko, kad 
įnašas būtų sumažintas iki pusės tos sumos (800 milijonų eurų). Tai sudaro 5,4 % 
viso programos biudžeto, o tai viršija teorinį proporcingumo koeficientą, kuris būtų 
nustatytas taikant B formulę (4,51 %). Taigi Komisija manė, kad įnašo suma yra 
pakankama. Be to, Turkija kasmet mokėjo 9 milijonų eurų įnašą, skirtą programos 
tarptautiniam aspektui, kuriuo finansuojamas judumas ir bendradarbiavimas 
aukštojo mokslo srityje su ne Europos šalimis partnerėmis. 

Į pradinį susitarimą nebuvo įtraukta peržiūros nuostata. Tačiau, atsižvelgiant į 
sėkmingą programos įgyvendinimą, 2014 m. Turkija pareiškė esanti pasirengusi 
finansinį įnašą padidinti. Todėl susitarimas buvo iš dalies pakeistas ir nustatytas 
naujas 870 milijonų eurų dydžio finansinis įnašas (126 milijonų eurų per metus nuo 
2015 m.). 2018 m. programos „Erasmus+“ veiklos sritimis pasinaudojo 
44 930 dalyvių 1 417 Turkijos projektų, kurių bendra dotacijos suma buvo 
84 milijonai eurų19. 

Juodkalnijos programai „Erasmus+“ skirtas įnašas 

Juodkalnija lygiomis teisėmis su ES valstybėmis narėmis dalyvauja tik tam tikruose 
veiksmuose – IT paramos platformų ir paramos politikos reformai. 

Nustatyta Juodkalnijos įnašo suma buvo 50 000 eurų, t. y. maždaug 40 % didesnė 
už sumą, apskaičiuotą pagal B formulę. Komisija pasiūlė šia didesne suma 
atspindėti tai, kad dalyvavimo IT platformose išlaidos nėra proporcingos šalies 
BVP. 

                                                      
19 Europos Komisija, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019 m. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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ELPA įnašai į ES biudžetą 

65 Keturios ELPA valstybės įnašus į ES biudžetą teikia remdamosi dviejų skirtingų 
rūšių teisiniais susitarimais: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija teikia įnašus pagal EEE 
susitarimą, o Šveicarija nedalyvauja EEE ir su ES yra sudariusi atskirus dvišalius 
susitarimus. 

EEE įnašai (Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) 

66 EEE susitarimas yra vienas bendras pagrindas trims EEE narėmis esančioms ELPA 
valstybėms (Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai) dalyvauti ES veiklos srityse. Viena ar 
daugiau EEE narėmis esančių ELPA valstybių dalyvavo 15 iš 60 2014–2020 m. 
laikotarpio ES programų ir skyrė apie 400 milijonų eurų įnašą per metus. 

Įnašų sumų nustatymas 

67 EEE narėmis esančios ELPA valstybės prisideda prie dviejų rūšių ES išlaidų: veiklos 
išlaidų (kurios sudaro pagrindinę EEE narėmis esančių ELPA valstybių įnašo dalį) ir ES 
viešojo administravimo išlaidų. 

Įnašas veiklos išlaidoms 

68 Veiklos išlaidos – tai sumos, išleistos konkretiems veiksmams, kurie yra ES 
programų ir veiklos sričių dalis. Metinis EEE narėmis esančių ELPA valstybių finansinis 
įnašas veiklos išlaidoms apskaičiuojamas kiekvienos EEE nare esančios ELPA valstybės 
proporcingumo koeficientą (B formulė) padauginus iš atitinkamos ES biudžeto eilutės 
sumos. Mokėtina suma nustatoma remiantis ES biudžete numatytomis lėšomis pagal 
ES programas vykdomų projektų metinėms išlaidoms (mokėjimų asignavimai). Kitos ES 
nepriklausančios šalys įnašus teikia pagal lėšas, skirtas visoms būsimoms išlaidoms, 
susijusioms su konkrečiais metais patvirtintais naujais projektais (įsipareigojimų 
asignavimai), kurios paprastai yra didesnės už mokėjimų asignavimus pirmaisiais 
programos įgyvendinimo metais20. 

                                                      
20 ELPA sekretoriatas, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

2002 m. spalio mėn., p. 34–36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Kadangi mokėjimų asignavimai yra tik vykdomų projektų numatomų išlaidų 
įvertis, faktinės kiekvienų metų išlaidos gali atspindėti skirtingus mokėjimų duomenis. 
Kiekvienais metais Komisija praneša EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms apie 
faktines N – 2 metų išlaidas, dėl kurių gali būti atlikta tais metais sumokėtų įnašų 
korekcija. 

Įnašas į ES viešąjį administravimą 

70 Įnašas į ES viešąjį administravimą apima atlyginimų, pensijų, pastatų, įrangos ir IT 
išlaidas. Dėl jo deramasi su EEE narėmis esančiomis ELPA valstybėmis, remiantis 
kiekvienos programos ir veiklos biudžetu. 

71 EEE narėmis esančių ELPA valstybių įnašas ES viešojo administravimo išlaidoms 
padengti yra maždaug du trečdaliai nepiniginių įnašų, susijusių su nacionalinių ekspertų 
delegavimu į Komisiją, ir vienas trečdalis finansinių įnašų. Nepiniginis įnašas 
nustatomas remiantis Komisijos vidutinių metinių išlaidų vienam deleguotajam 
ekspertui įverčiu, neatsižvelgiant į EEE narėmis esančių ELPA valstybių faktiškai patirtas 
darbo užmokesčio išlaidas. 2020 m. jis sudarė 125 000 eurų vienam ekspertui (išskyrus 
Eurostato laikinuosius darbuotojus, kai įnašas grindžiamas faktinėmis išlaidomis). 
2020 m. pagal EEE susitarimą komandiruoti 26 nacionaliniai ekspertai, daugiausia iš 
Norvegijos. Tai sudaro 3,25 milijono eurų nepiniginį įnašą. 

72 Finansinis įnašas grindžiamas numatomomis kiekvieno deleguotojo eksperto 
veiklos pridėtinėmis ir papildomomis išlaidomis (biuro patalpų, kelionių, posėdžių, 
komitetų, konferencijų ir leidinių, tiesiogiai susijusių su EEE narėmis esančių ELPA 
valstybių dalyvavimu konkrečioje veikloje). 2020 m. finansinis įnašas sudarė maždaug 
1,6 milijono eurų. 

Įnašų valdymas 

73 Nors bendra atsakomybė už ES ryšius su ELPA valstybėmis tenka EIVT, už su EEE 
įnašais susijusių biudžeto klausimų – ES biudžeto EEE priedo (kuriame pateikiami su 
EEE susiję asignavimai) parengimo ir kvietimo įmokėti lėšas paskelbimo – valdymą 
atsako Komisija (BUDG GD) (žr. 9 diagramą). BUDG GD EEE įnašus valdo centralizuotai, 
nes jie yra vieno susitarimo (EEE susitarimo) dalis. 
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9 diagrama. Orientacinis EEE narėmis esančių ELPA valstybių įnašų į ES 
biudžetą tvarkaraštis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EEE susitarimo 32 protokolu ir Komisijos vidaus gairėmis. 

sausio 31 d. (ne vėliau) vasario 15 d. (ne vėliau) balandžio–gegužės mėn.

balandžio–gegužės mėn. gruodžio–sausio mėn. liepos 1 d. (ne vėliau) gegužės mėn.

iki birželio 1 d. (ne vėliau) iki liepos 10 d. (ne vėliau) iki rugpjūčio 15 d. (ne vėliau) iki rugpjūčio 31 d. (ne vėliau)
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EEE narėmis esančios ELPA 
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pradedama N metais

Komisija EEE narėmis esančioms ELPA 
valstybėms siunčia:
- faktines N – 2 metų išlaidas
- N metų proporcingumo koeficientą 
- pasiūlymą dėl įnašo į N metų ES viešąjį 

administravimą

Paskelbiamas priimtas ES 
biudžetas, o ES ir EEE narėmis 

esančių ELPA valstybių 
atstovai pasikeisdami raštais 
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EEE narėmis esančių ELPA 
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ELPA valstybių 
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valstybių dalyvavimas ES 
veikloje N metais
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Šveicarijos įnašai 

74 Kitaip nei kitoms ES kaimyninėms šalims, nėra bendro susitarimo, kuriuo būtų 
reglamentuojami ES ir Šveicarijos ryšiai. Vietoj to šalys taiko daugelio dvišalių 
susitarimų, sudarytų dėl kiekvieno konkretaus bendradarbiavimo sektoriaus, sistemą. 
Šiuo metu yra apie 20 pagrindinių susitarimų, kuriuos papildo apie 100 kitų 
susitarimų21. Dauguma pagrindinių dvišalių susitarimų yra sujungti į du didelius 
rinkinius: I (1999 m.) ir II (2004 m.) dvišalių susitarimų rinkinius. 

75 Nuo 2008 m. Taryba ne kartą pareiškė, kad dabartinė dvišalių susitarimų sistema 
dėl jos sudėtingumo ir neišsamumo pasiekė savo ribas22. Atsižvelgiant į tai, 2014 m. 
gegužės mėn. pradėtos derybos su Šveicarija dėl bendro susitarimo dėl institucinės 
struktūros (IFA). IFA siekiama sukurti bendrą institucinę struktūrą visiems esamiems ir 
būsimiems ES ir Šveicarijos susitarimams dėl patekimo į rinką. 2018 m. gruodžio mėn. 
Šveicarijos Federalinė Taryba nusprendė surengti viešas konsultacijas dėl IFA teksto 
projekto23 su Šveicarijos suinteresuotaisiais subjektais. Po konsultacijų Šveicarija 
paprašė papildomų paaiškinimų ir tęsėsi abiejų šalių susirašinėjimas24. Anot Šveicarijos 
institucijų, 2020 m. lapkričio mėn. Šveicarijos Federalinė Taryba nustatė savo poziciją 
dėl būtinų paaiškinimų ir abiejų šalių diskusijos buvo atnaujintos. 

Įnašų sumų nustatymas 

76 Apskaičiuojant proporcingumo koeficientą naudojamos visos trys formulės 
(žr. 31–33 dalis), taip pat kelios kitos formulės, pritaikytos konkrečiai veiklos sričiai. 
Korekciniai koeficientai ar panašūs pataisymai netaikomi. 2 lentelėje pateiktos 
programos ir veiklos sritys, kurioms 2019 m. buvo skirti įnašai. 

                                                      
21 Europos Komisija (TRADE GD), Countries and regions: Switzerland. 

22 Tarybos išvados dėl ES santykių su Šveicarijos Konfederacija, 2019 02 19 pranešimas spaudai 116/19, 
8 punktas. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans les 
parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 2018 11 23. 

24 Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 2019 m. birželio 
7 d.; Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 2019 m. 
birželio 11 d., Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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2 lentelė. Šveicarijos įnašai į ES biudžetą 2019 m. 

Programa / veikla Įnašas 
(milijonais eurų) 

Proporcingumo 
koeficientas 

Programa „Horizontas 2020“ (įskaitant 
Euratomą ir ITER) 511,0 A formulė ir 

B formulė 

ES pasaulinės palydovinės navigacijos 
sistemos 

27,1 A formulė 

Vidaus saugumo fondas (VSF) 22,4 C formulė 

Vizų informacinė sistema (VIS) 0,7 C formulė 

Šengeno informacinė sistema (SIS II) 0,5 C formulė 

Šengeno administracinės išlaidos (komitetai) 0,02 C formulė 

Šengeno administracinės išlaidos (Šengeno 
sekretoriatas) 

0,7 speciali formulė 

Bendradarbiavimas statistikos srityje 4,8 speciali formulė 

Europos aplinkos agentūra 1,4 speciali formulė 

CCN/CSI 0,1 speciali formulė 

Iš viso 568,7  
Pastabos. B formulė naudojama tik įnašams į Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos dalį ir į 
ITER projekto veiklos sritis apskaičiuoti. CCN/CSI – tai bendrasis ryšių tinklas ir bendroji sistemų sąsaja, 
naudojama muitų srityje. Šveicarija teikia papildomą informaciją apie SIS, VIS ir EURODAC tiesiogiai 
agentūrai eu-LISA (žr. 6 diagramą). 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos ir Tarybos apskaitos duomenimis. 

77 Didžiausias Šveicarijos įnašas skiriamas programai „Horizontas 2020“. Istoriškai 
Šveicarija buvo viena iš pirmųjų ES mokslinių tyrimų programų asocijuotųjų šalių, 
tačiau 2014–2016 m. jos dalyvavimas programoje „Horizontas 2020“ buvo dalinis, o to 
tai reiškė, kad Šveicarijos įstaigos galėjo gauti ES finansavimą tik mažesniam programos 
veiksmų skaičiui. Siekdama kompensuoti pagal programą „Horizontas 2020“ galimo 
gauti finansavimo sumažėjimą, Šveicarijos vyriausybė sukūrė alternatyvią nacionalinę 
finansavimo schemą. Be to, dėl dalinio dalyvavimo laikinai sumažėjo Šveicarijos 
Europos Sąjungai mokami įnašai. 
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Tiesiogiai valstybėms narėms skirti 
įnašai 
78 Į ES biudžetą neįtraukiamoms ELPA valstybių tiesiogiai ES valstybėms narėms 
skiriamoms lėšoms nustatyti specialūs apskaičiavimo mechanizmai ir kitokia valdymo, 
ataskaitų teikimo, vidaus kontrolės ir audito tvarka, palyginti su ta, kuri taikoma 
įnašams į ES bendrąjį biudžetą. Ši speciali tvarka išsamiai aprašyta tolesnėse dalyse. 

EEE ir Norvegijos dotacijos valstybėms narėms 

79 EEE narėmis esančios ELPA valstybės teikia dotacijas ES valstybėms narėms, kad 
EEE būtų sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai ir sustiprinti ryšiai su paramą 
gaunančiomis valstybėmis. Šie įnašai gali būti laikomi lygiaverčiais Islandijos, 
Lichtenšteino ir Norvegijos dalyvavimui ES vidaus rinkoje (žr. 84 dalį). Šių dotacijų 
pagrindas nustatytas EEE susitarime25 ir Norvegijos ir Europos Sąjungos susitarime dėl 
Norvegijos finansinio mechanizmo. 

80 Lėšos valdomos nepriklausomai pagal dvi finansavimo schemas. EEE dotacijas 
bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (valstybės donorės), o 
Norvegijos dotacijas finansuoja tik Norvegija. EEE dotacijos teikiamos nuo 1994 m., o 
įnašai gerokai padidėjo 2004 m. išsiplėtus ES, kai Norvegijos dotacijos buvo nustatytos 
kaip papildomas finansavimo mechanizmas. 

81 EEE dotacijomis parama teikiama 15 ES valstybių narių (toliau – paramą 
gaunančios valstybės), kurios taip pat yra ES sanglaudos fondo paramos gavėjos26. 
Norvegijos dotacijomis lėšos teikiamos 13 valstybių narių, įstojusių į ES nuo 2004 m. 
Abiejų rūšių dotacijos skiriamos regioniniam bendradarbiavimui ir jaunimo užimtumui 
skatinti. Šiomis lėšomis taip pat gali būti remiami projektai, kuriuose dalyvauja kitos ES 
valstybės narės. 

                                                      
25 EEE finansiniai mechanizmai nustatyti EEE susitarimo VIII dalyje (115–117 straipsniai) ir 38, 38a, 38b 

ir 38c protokoluose. 

26 Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. 
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82 Visa paramos suma 2014 m. gegužės 1 d. – 2021 m. balandžio 30 d. sudaro 
2,8 milijardo eurų. Tarp pagrindinių paramos sričių yra moksliniai tyrimai ir švietimas, 
skurdo mažinimas ir aplinkos apsauga (žr. 10 diagramą). Dotacijos skiriamos 
nevyriausybinėms organizacijoms, mokslinių tyrimų ir akademinėms įstaigoms ir 
viešajam bei privačiajam sektoriams. 

83 Iki 2020 m. pabaigos valstybės donorės ir paramą gaunančios valstybės 2014–
2021 m. finansavimo laikotarpiu buvo oficialiai susitarusios dėl 96 programų ir dviejų 
regioninių fondų. 2021 m. turėjo būti pasirašytos dar maždaug 8 programos. 
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10 diagrama. EEE ir Norvegijos dotacijų paskirstymas 2014–2021 m. 
(milijonais eurų) 

 
Pastaba. 2019 m. pabaigoje dotacijų paskirstymas paramos sritims dar nebuvo užbaigtas. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis informacija, pateikta 2019 m. EEE ir Norvegijos dotacijų padėties 
ataskaitoje ir EEE susitarime. 
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Įnašų sumų nustatymas 

84 Įnašų sumos buvo ES ir šalių donorių politinio susitarimo rezultatas ir joms
apskaičiuoti nebuvo taikyta kokia nors speciali metodika. Komisijos teigimu27, ES 
derybose rėmėsi argumentu, kad EEE narėmis esančios ELPA valstybės kaip vidaus 
rinkos dalyvės iš išsiplėtusios vidaus rinkos gaus tokią pačią naudą, kaip ir valstybės 
narės. Todėl jos taip pat turėtų savo indėliu skatinti tvarų ir teisingą vidaus rinkos 
vystymąsi ir prisidėti prie socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo ES ir EEE. 
2016 m. ES ir šalys donorės susitarė padidinti lėšas, palyginti su 2009–2014 m. 
laikotarpiu, kai buvo skirta 1,8 milijardo eurų. Laikotarpiui nuo 2014 m. gegužės mėn. 
iki 2021 m. balandžio mėn. buvo sutarta 2,8 milijardo eurų suma (1,55 milijardo eurų 
EEE dotacijų ir 1,25 milijardo eurų Norvegijos dotacijų). Šias sumas galima skirti 
įsipareigojimams lygiomis metinėmis dalimis. Konkrečioms šalims skirtus asignavimus 
Komisija nustatė remdamasi ES sanglaudos fondui taikoma paskirstymo schema28. 
Įnašų EEE dotacijoms paskirstymas tarp trijų šalių donorių grindžiamas jų BVP santykiu: 
Norvegijai tenka 95,8 %, Islandijai – 3 % ir Lichtenšteinui – 1,2 %. 

Įnašų valdymas 

85 EEE narėmis esančios ELPA valstybės privalo užtikrinti, kad abiejų šių finansinių
mechanizmų įgyvendinimo tvarka būtų iš esmės vienoda. Jos priėmė du reglamentus 
dėl atitinkamai EEE ir Norvegijos dotacijų įgyvendinimo29 ir su kiekviena paramą 
gaunančia valstybe taip pat sudarė susitarimo memorandumus30. 

86 Susitarimo memorandumuose išdėstytos pagrindinės nuostatos dėl atitinkamų
konkrečioms šalims skirtų asignavimų (įskaitant asignavimų paskirstymą pagal 
programas) ir nustatomos lėšų valdymo ir kontrolės struktūros. Visa atsakomybė už 

27 Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama, atsižvelgiant į Kroatijos stojimą į 
ES, pradėti derybas dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo, Norvegijos Karalystės ir Europos 
Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, <…> 
(COM(2012) 255 final). 

28 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 VII priedo 5 punktas (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469). 

29 Reglamentas dėl EEE dotacijų įgyvendinimo 2014–2021 m.; Reglamentas dėl Norvegijos finansinio 
mechanizmo įgyvendinimo 2014–2021 m. 

30 Visus susitarimo memorandumus, sudarytus dėl dabartinio finansavimo laikotarpio, galima rasti EEE 
dotacijų interneto svetainėje: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lt/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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susitarimo memorandumų įgyvendinimą tenka kiekvienos paramą gaunančios 
valstybės paskirtiems nacionaliniams ryšių centrams. 

87 Atsakomybe už dotacijų valdymą dalijasi EEE narėmis esančios ELPA valstybės ir 
paramą gaunančios valstybės (žr. 11 diagramą). 

11 diagrama. EEE ir Norvegijos dotacijų valdymas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EEE ir Norvegijos dotacijų 2015–2016 m. metine ataskaita. 

88 Finansinio mechanizmo biuras (FMB), kuris yra ELPA sekretoriato dalis, yra 
atsakingas už šių finansinių mechanizmų valdymą ir įgyvendinimą. Jis veikia kaip 
valstybių donorių ir paramą gaunančių valstybių ryšių palaikymo punktas. EEE narėmis 
esančių ELPA valstybių valdymo išlaidos padengiamos iš sutarto finansinio įnašo, 
sudarančio 7,5 % visos dotacijų sumos. 

89 Įgyvendinant dotacijas Komisija atlieka patariamąjį vaidmenį. 2004–2009 m. 
laikotarpiu Komisija patikrino visus projektų pasiūlymus, o 2009–2014 m. tikrinimas 
buvo atliekamas programų lygmeniu. Dabartiniu finansavimo laikotarpiu (2014–
2021 m.) Komisija (Regioninės ir miestų politikos GD) teikia grįžtamąją informaciją apie 
susitarimo memorandumų turinį strateginiu lygmeniu. Pavyzdžiui, Komisija nurodė, 
kad savo pastabose dėl su Slovėnija sudaryto susitarimo memorandumo ji nustatė 
būdus, kaip padidinti tam tikrų programų sinergiją ir papildomumą su Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais. Komisija taip pat rekomendavo susisiekti su šių 
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https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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fondų nacionalinėmis vadovaujančiomis institucijomis, kad būtų išvengta dubliavimosi 
tam tikrose finansavimo srityse. 

Ataskaitų teikimo tvarka 

90 Atsakomybė už ataskaitų dėl dotacijų teikimą visų pirma tenka paramą 
gaunančioms valstybėms. Speciali tvarka šiuo tikslu yra nustatyta atitinkamuose 
reglamentuose (žr. 85 dalį) ir apima įvairius ataskaitų teikimo reikalavimus, pavyzdžiui, 
metines strateginio įgyvendinimo ataskaitas, programų ataskaitas ir finansines 
ataskaitas, įskaitant informaciją apie pažangą siekiant rezultatų. 

91 Dabartiniu finansavimo laikotarpiu EEE narėmis esančios ELPA valstybės iki 
2020 m. pabaigos turėtų atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą, kad perskirstytų turimas 
nepaskirtas asignavimų lėšas atitinkamoms paramą gaunančioms valstybėms31. 
Kalbant apie 2009–2014 m. finansavimo laikotarpį, FMB apskaičiavo, kad paramą 
gaunančios valstybės nepanaudos apie 15 % biudžeto asignavimų, todėl to laikotarpio 
EEE ir Norvegijos dotacijos faktiškai sumažėtų. 

Vidaus kontrolė ir auditas 

92 Kiekvienos paramą gaunančios valstybės audito institucijos skelbia metines 
ataskaitas dėl valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumo ir su dotacijomis susijusių 
išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo. FMB turi savo audito strategiją, kuria papildomas iš 
nacionalinių audito institucijų gaunamas patikinimas. Iš FMB parengtos 2009–2014 m. 
laikotarpio pažeidimų ataskaitos32 matyti, kad dauguma iš 1010 nustatytų pažeidimų 
buvo susiję su klaidomis, o 29 – su sukčiavimu. Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. dėl nustatytų 
pažeidimų dotacijos projektams sumažėjo 14,6 milijono eurų. 

93 Be to, ELPA auditorių valdyba (dėl EEE dotacijų) ir Norvegijos nacionalinė audito 
tarnyba (dėl Norvegijos dotacijų) gali atlikti specialias peržiūras arba patikinimo 
užduotis dėl EEE ir Norvegijos dotacijų. ES institucijos neturi šių dotacijų kontrolės ar 
audito teisių. 

                                                      
31 38c protokolo 8 straipsnis ir atitinkama susitarimo su Norvegija nuostata. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009–2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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Valstybėms narėms skirtas Šveicarijos įnašas 

94 Panašiai kaip EEE narėmis esančios ELPA valstybės, Šveicarija ES valstybėms 
narėms tiesiogiai moka finansinį įnašą, skirtą ekonominiams ir socialiniams skirtumams 
ES mažinti. Jis grindžiamas ES ir Šveicarijos institucijų 2006 m. vasario mėn. 
neprivalomu susitarimo memorandumu33 ir jo papildymais. Šveicarijos institucijos 
nurodė, kad Šveicarija finansavimą teikia autonomiškai, vadovaudamasi savo tradicija 
remti Vidurio ir Rytų Europos perėjimą prie demokratijos34. Europos Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojo teigimu, šis įnašas yra teisėtas šalies patekimo į vidaus rinką 
atitikmuo35. 

95 Nuo 2007 m. Šveicarija skyrė 1,3 milijardo Šveicarijos frankų (apie 1,2 milijardo 
eurų) kaip pirmąjį įnašą į išsiplėtusią ES (žr. 12 diagramą). Šio įnašo paramos gavėjos 
yra 13 ES valstybių narių, įstojusių į ES nuo 2004 m. Panašiai kaip EEE ir Norvegijos 
dotacijos, šios lėšos nėra skiriamos iš ES biudžeto. Šveicarija jas valdo tiesiogiai 
bendradarbiaudama su paramą gaunančiomis valstybėmis. 

                                                      
33 2006 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Tarybos pirmininko ir Šveicarijos Federalinės Tarybos 

susitarimo memorandumas. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Parlamento klausimai, Vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Borrellio Europos 
Komisijos vardu pateiktas atsakymas, 2020 6 17. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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12 diagrama. Šveicarijos įnašo paskirstymas nuo 2007 m. 
(milijonais eurų) 

Pastaba. Asignavimai pagal paramos sritis grindžiami užbaigtais projektais. Diagramoje pateiktos sumos 
eurais yra apytikslės, nes asignavimai išreikšti Šveicarijos frankais. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SDC ir SECO ataskaita Switzerland’s contribution to the enlarged EU: 
Results of country programmes completed in the EU-12 countries, 2020 m. gegužės mėn., p. 4. 
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96 ES ir Šveicarijos institucijų susitarimo memorandume nustatyti bendrieji įnašo ir
jo finansinio paskirstymo principai. Kitos konkrečios sąlygos nustatytos Šveicarijos ir 
kiekvienos paramą gaunančios valstybės sudarytuose pagrindų susitarimuose. 

97 2018 m. Šveicarijos Federalinė Taryba Šveicarijos parlamentui pasiūlė tęsti šį
bendradarbiavimą ateityje skiriant antrąjį įnašą, kuris būtų tokio paties dydžio kaip 
ankstesnis įnašas. 2019 m. Europos Parlamentas priminė, kad Šveicarija, dalyvaudama 
bendrojoje rinkoje, gauna daug naudos, ir pabrėžė, kad būsimas Šveicarijos įnašas į ES 
sanglaudą turėtų būti gerokai padidintas36. ES Taryba pareiškė, kad įnašas turėtų būti 
proporcingas dideliems privalumams, kuriuos Šveicarijai suteikia jos dalyvavimas 
vidaus rinkoje37. 2019 m. gruodžio mėn. Šveicarijos parlamentas patvirtino pasiūlymą 
dėl antrojo įnašo, tačiau nusprendė jį susieti su specialia sąlyga, kuri daugiausia susijusi 
su Komisijos sprendimo dėl Šveicarijos vertybinių popierių biržų lygiavertiškumo 
reguliuojamoms ES rinkoms atnaujinimu38. 2020 m. gruodžio mėn. abi šalys vis dar 
diskutavo dėl susitarimo memorandumo dėl antrojo įnašo. 

Įnašų sumų nustatymas 

98 Apskritai pirmojo Šveicarijos įnašo skyrimas – ES ir Šveicarijos politinio susitarimo
rezultatas ir jam apskaičiuoti nebuvo taikyta kokia nors speciali metodika. Konkrečioms 
šalims skirti asignavimai nustatyti panašiai kaip remiantis ES sanglaudos fondui taikoma 
paskirstymo schema. 

99 Įnašas išmokėtas dviem etapais iš viso per 10 metų laikotarpį: 5 metų
įsipareigojimų laikotarpis, skirtas Šveicarijai ir paramą gaunančioms valstybėms 
susitarti, kokie projektai turi būti vykdomi ir kokiu būdu, taip pat iš dalies sutampantis 
iki 10 metų įgyvendinimo laikotarpis, skirtas projektams įgyvendinti. Abu laikotarpiai 
buvo atitinkamai pakoreguoti Rumunijai ir Bulgarijai, įstojusioms į ES 2007 m. 

36 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos 
Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI)), 
P8_TA(2019)0241, 1 straipsnio o punktas. 

37 Tarybos išvados dėl ES santykių su Šveicarijos Konfederacija, 2019 m. vasario 19 d. pranešimas 
spaudai Nr. 116/19, 11 punktas. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_LT.html
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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(įgyvendinimas iki 2019 m.), ir Kroatijai, įstojusiai į ES 2013 m. (įgyvendinimas iki 
2024 m.)39. 

100 2020 m. gruodžio mėn. duomenimis, buvo panaudota 92 % lėšų, paskirstytų 
12 valstybių narių (ES-12), kuriose įgyvendinimas užbaigtas 2017 ir 2019 m., o 
Kroatijoje projektai tebevykdomi. 

Įnašų valdymas 

101 Šveicarijos įnašą valdo Šveicarija, bendradarbiaudama su paramą gaunančiomis 
valstybėmis, Šveicarijos institucijos tvirtina projektus ir programas, o paramą 
gaunančios valstybės yra atsakingos už projektų nustatymą, įgyvendinimą, vidaus 
kontrolę ir auditą. Abi pusės turėtų koordinuoti veiksmus, kad būtų išvengta 
dubliavimosi su projektais, finansuojamais pagal ES sanglaudos politiką40. 

102 Komisija (Regioninės ir miestų politikos GD) yra atsakinga už pasiūlytų projektų 
ir programų suderinamumo su ES tikslais, pavyzdžiui, sanglaudos politikos tikslais, 
vertinimą41. Remdamasi Šveicarijos pateiktu sąrašu, ji atliko bendrą projektų ir 
programų patikrinimą. 

103 13 diagramoje pavaizduota įnašui įgyvendinti nustatyta organizacinė struktūra 
ir pagrindiniai procesai. Savo valdymo išlaidoms padengti Šveicarija gali pasilikti 5 % 
savo bendro įnašo. 

                                                      
39 Daugiau informacijos pateikta: SDC ir SECO ataskaitoje Evaluation Report on the Swiss Contribution 

2015, Key points in brief, 2016 m. kovo mėn.; Šveicarijos federalinės audito tarnybos (SFAO) 2015 m. 
kovo 20 d. audito ataskaitoje Switzerland’s enlargement contribution – does the division of tasks with 
EU partner countries allow efficient implementation?. 

40 Pagrindų susitarimų su paramą gaunančiomis valstybėmis 6 straipsnis. 

41 Susitarimo memorandumo 5 straipsnis. 
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13 diagrama. Šveicarijos įnašo valdymas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2015 m. kovo 20 d. SFAO audito ataskaita Switzerland’s enlargement 
contributions – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, 
p. 27. 
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Ataskaitų teikimo tvarka 

104 Atsakomybė už stebėseną ir priežiūrą tenka paramą gaunančių valstybių 
nacionalinėms institucijoms, nors decentralizuotos Šveicarijos įnašų tarnybos padeda 
Šveicarijos vardu stebėti įgyvendinimą vietoje. 

105 Be nacionaliniu lygmeniu rengiamų valstybių ataskaitų, Šveicarija reguliariai 
skelbia metines programų lygmeniu pasiektų rezultatų ataskaitas. 2017 m. ES-10 
10 metų įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, o 2020 m. ES-12 įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigoje Šveicarija paskelbė paramą gavusių valstybių pasiektų bendrų rezultatų 
ataskaitas. 

Vidaus kontrolė ir auditas 

106 Didžiąją dalį atsakomybės už vidaus kontrolę ir auditą Šveicarija perdavė 
paramą gaunančių valstybių nacionalinėms institucijoms. Ne vėliau kaip kiekvieno 
projekto pabaigoje turėjo būti atliktas finansinis auditas42. Šveicarija išlaikė teisę 
aplankyti, stebėti, peržiūrėti, audituoti ir vertinti visą veiklą ir procedūras, susijusias su 
įnašo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu43. Panašiai kaip EEE ir Norvegijos 
dotacijų, mokamų tiesiogiai valstybėms narėms, atveju, ES institucijos neturi šio įnašo 
kontrolės ar audito teisių. 

107 Dėl Šveicarijos įnašo kelis auditus atliko Šveicarijos federalinė audito tarnyba 
(SFAO), taip pat paramą gaunančių valstybių aukščiausiosios audito institucijos, dar 
buvo atlikti bendri auditai44. Per pastarųjų metų auditus nustatyta lėšų naudojimo 
efektyvumo trūkumų. Kai kurios audito pastabos buvo, pavyzdžiui, tokios: 

o dėl sudėtingos daugiapakopės organizacinės struktūros pailgėjo reikalingas laikas 
ir išaugo reikalingas darbuotojų skaičius; 

o projektų atrankos procedūros trunka ilgai, todėl atsiranda netikrumas ir didelė 
administracinė bei finansinė našta. 

                                                      
42 Pagrindų susitarimų II priedas. 

43 Pagrindų susitarimų 6 straipsnio 5 dalis. 

44 Žr., pavyzdžiui: 
- 2015 m. kovo 20 d. SFAO audito ataskaitą Switzerland’s enlargement contributions – does the 

division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?; 
- 2015 m. balandžio mėn. SFAO ir Čekijos AAI audito ataskaitą Joint report: Funds earmarked for the 

implementation of the Swiss-Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social 
disparities within the enlarged European Union. 
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Baigiamosios pastabos ir uždaviniai 
108 Šiame skirsnyje pateikiamos mūsų peržiūros baigiamosios pastabos ir aptariami 
kai kurie pagrindiniai ES nepriklausančių šalių įnašų valdymo srities uždaviniai, į kuriuos 
atkreipėme dėmesį atlikdami peržiūrą. Juos aptarėme su Komisijos tarnybomis ir, kai 
reikėjo, įtraukėme nuorodas į jų išsakytas nuomones. 

109 ES nepriklausančių šalių įnašai šiuo metu sudaro apie 1 % ES biudžeto įplaukų. 
ES nepriklausančių šalių dalyvavimas ES programose taip pat gali sudaryti sąlygas 
svarbiam bendradarbiavimui ES strateginėse srityse (pavyzdžiui, kosmoso ar mokslinių 
tyrimų ir plėtros). Be to, ES nepriklausančių šalių įnašai yra svarbūs kai kurių valstybių 
narių tiesioginio finansavimo šaltiniai, kuriais siekiama papildyti ES sanglaudos politiką 
(žr. 01, 02 ir 28 dalis). 

110 Daugumoje formulių, taikomų ES programų ir veiklos sričių įnašams 
apskaičiuoti, naudojamas proporcingumo koeficientas, pagrįstas ES nepriklausančios 
šalies BVP ir ES BVP santykiu (žr. 30–39 dalis). Todėl, jei ir toliau bus taikomos 
dabartinės formulės, dėl JK išstojimo iš ES proporcingumo koeficientai padidės, nes ES 
BVP (formulės vardiklis) be JK bus mažesnis. Tuo pačiu metu JK, kaip ES nepriklausanti 
šalis, dalyvaus kai kuriose būsimose ES programose ir veiklos srityse ir todėl teiks 
susijusius įnašus. ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarime, laikinai taikomame 
nuo 2021 m. sausio 1 d., numatyta, kad JK dalyvaus keliose ES programose. Dėl šių 
pokyčių apskritai padidės ES nepriklausančių šalių įnašai. 

111 Nustatydama ES nepriklausančių šalių būsimo dalyvavimo ES programose ir 
veiklos srityse sistemą, Komisijai dėl JK išstojimo iš ES gali tekti spręsti naujus 
uždavinius: 

o nustatyti galimo būsimo JK dalyvavimo papildomose ES programose ir veiklos 
srityse taisykles ir principus; 

o derėtis dėl naujų dalyvavimo susitarimų su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis, 
kuriais gali būti ieškoma būdų sumažinti didesnių įnašų, kuriuos joms gali tekti 
mokėti pritaikius patikslintus proporcingumo koeficientus (be JK BVP), poveikį. 
Konkrečiai kalbant apie šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates, 
dalyvavimas ES programose yra mokymosi priemonė, padedanti joms pasirengti 
būsimai narystei, o tam derybose dėl įnašų sumos, kurią šios šalys turės sumokėti, 
gali reikėti laikytis specialaus požiūrio. 
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112 ES nepriklausančių šalių įnašų į ES valdymas yra decentralizuotas ir 
paskirstytas Komisijos GD ir agentūroms, atsakingiems už ES programas ir veiklos sritis, 
kurioms skirti įnašai. Vienintelė išimtis yra EEE narėmis esančių ELPA valstybių 
(Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) įnašai, kuriuos centralizuotai dėl visų programų 
valdo Biudžeto GD (žr. 04 ir 29 dalis). Tai – sudėtingas procesas, susijęs su daugeliu ES 
programų ir veiklos sričių, kuriame dalyvauja viena ar daugiau EEE narėmis esančių 
ELPA valstybių ir taikomi skirtingi skaičiavimo metodai (įnašų į veiklos išlaidas ir ES 
viešąjį administravimą atveju) ir patikslinimai dėl biudžete numatytų ir faktinių išlaidų 
skirtumų (žr. 66–73 dalis). 

113 Nėra vienos automatinės įnašų į ES ir agentūrų biudžetus nustatymo formulės 
ar standartizuotų jų koregavimo metodų. Dėl galutinės įnašo sumos daugeliu atvejų 
susitariama po derybų su ES nepriklausančia šalimi, kurios grindžiamos daugeliu 
veiksnių, įskaitant politinius interesus ir šalies dalyvavimo toje programoje ar veikloje 
vertinimą. Taip sukuriama skirtingų įnašų nustatymo tvarkų sistema (žr. 32–39 dalis). 

114 Decentralizuotas valdymas suteikia galimybę taikyti labiau pritaikytą metodą, 
priklausomai nuo ES programos ir dalyvaujančios ES nepriklausančios šalies, tačiau 
Komisijai ir ES agentūroms dėl to kartu yra sunkiau užtikrinti nuoseklumą tarp panašių 
atvejų ir efektyvumą apskaičiuojant ir renkant įnašus. Uždavinys yra rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp, viena vertus, procedūrų nuoseklumo ir efektyvumo sprendžiant 
klausimus, susijusius su ES nepriklausančių šalių įnašais, ir, kita vertus, sąlygų 
atsižvelgti į konkrečias programų ir šalių aplinkybes sudarymo. 

115 Komisija siekia, kad įgyvendinant kitą daugiametę finansinę programą būtų 
padidintas nuoseklumas. Todėl ji susitarė dėl horizontaliųjų gairių dėl ES 
nepriklausančių šalių įnašų į Sąjungos programas, apimančių kai kuriuos pagrindinius 
parametrus. Komisija pabrėžė, kad naujosios gairės gali būti taikomos tik naujiems 
tarptautiniams susitarimams ir todėl nebus taikomos įnašams pagal galiojantį EEE 
susitarimą arba su Šengeno acquis susijusius susitarimus. 

116 Komisija reguliariai skelbia bendrą informaciją apie ES nepriklausančių šalių 
įnašus į ES biudžetą ir tam tikrą su konkrečiomis šalimis susijusią informaciją apie įnašų 
iš PNPP II kompensavimą. 2017 m. paprašyta Europos Parlamento narių, ji pateikė 
detalią įnašų į ES biudžetą apžvalgą. Tačiau reguliariai nepateikiamas detalus 
suskirstymas, parodantis kiekvienos ES nepriklausančios šalies įnašus į kiekvieną ES 
programą ar veiklą, ir nerengiama visos ES finansinės paramos, skirtos šiems įnašams 
kompensuoti, apžvalga (žr. 27 ir 44–46 dalis). 
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117 Atsižvelgiant į poreikį skatinti skaidrumą ir atskaitomybę suinteresuotų 
visuomenės atstovų ir biudžeto valdymo institucijų labui, Komisijos uždavinys yra 
reguliariai teikti detalią ES nepriklausančių šalių įnašų į ES biudžetą apžvalgą. 

118 ELPA valstybių įnašai, tiesiogiai teikiami ES valstybėms narėms (Norvegijos ir 
EEE dotacijos ir Šveicarijos įnašas į išsiplėtusią ES), yra bendro ES ir ELPA valstybių 
susitarimo dėl šių šalių patekimo į ES vidaus rinką dalis. Šie įnašai gali būti laikomi 
lygiaverčiais dalyvavimui ES vidaus rinkoje. Nors derybose dėl įnašų tam tikru mastu 
atsižvelgiama į naudą, kurią ELPA valstybės gauna dalyvaudamos vidaus rinkoje, 
bendros įnašų sumos yra politinio susitarimo rezultatas ir nėra jokios konkrečios 
metodikos, kuria būtų grindžiamas jų apskaičiavimas (žr. 79, 84, 94 ir 98 dalis). Gauti ir 
naudoti tikslesnius duomenis siekiant įvertinti naudą, kurią ELPA valstybės gauna 
dalyvaudamos vidaus rinkoje, gali būti sudėtinga, tačiau jais remti gali būti naudinga 
vedant derybas. ES tenka uždavinys pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda kaip 
argumentu būsimose derybose su šiomis šalimis dėl finansinių įnašų. 

119 Kalbant apie tiesiogiai valstybėms narėms ne iš ES biudžeto skirtų įnašų 
įgyvendinimą, yra dvi atskiros teisinės sistemos ir valdymo, ataskaitų teikimo, vidaus 
kontrolės ir audito tvarkos (Norvegijos ir EEE dotacijos ir Šveicarijos įnašas į išsiplėtusią 
ES). Šiais įnašais siekiama papildyti ES sanglaudos politiką, kuri grindžiama trečiuoju, 
dar kitokiu, teisės aktų ir procedūrų rinkiniu. Todėl kai kuriose valstybėse narėse yra 
trys skirtingos valdymo priemonės, kuriomis siekiama panašių politikos tikslų (žr. 78–
107 dalis). 

120 Komisija atliko patikrinimą strateginiu lygmeniu, kad įvertintų veiksmų, kurie 
bus remiami iš šių įnašų, neįtrauktų į ES biudžetą, suderinamumą su ES tikslais. Tačiau, 
nepaisant sąsajų su sanglaudos politika, ES institucijos tiesiogiai nedalyvauja 
prižiūrint šiuos įnašus (žr. 89, 93, 102 ir 106 dalis). 

121 Vienu metu egzistuojant trims valdymo tvarkoms, pagrindinis uždavinys yra 
patenkinti veiksmingo koordinavimo poreikį, kuo labiau padidinti veiksmų 
papildomumą ir sumažinti dvigubo veiksmų finansavimo riziką. 
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Šią apžvalgą priėmė V kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Tony Murphy, 
Liuksemburge 2021 m. kovo 23 d. 

 Europos Audito Rūmų vardu 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Pirmininkas 
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Priedai 

I priedas. Standartinė teisinė tarptautinių susitarimų priėmimo 
procedūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SESV 218 straipsniu. 

Informuoja

Konsultuojasi

Europos 
Parlamentas

Šalis partnerėEuropos KomisijaTaryba

Įgalioja 
(suteikdama derybų 

įgaliojimus)

Veda derybas Susitarimas 
dėl teksto

Vertimas į visas 
oficialiąsias kalbas

Laikinai 
priima

Oficialus 
pasiūlymas

priimti

Pasirašo Europos 
Sąjunga ir šalis 
partnerė

Jei tai mišrus susitarimas,
jį ratifikuoja valstybės narės

Duoda sutikimą Oficialus priėmimas

Teisinė ir lingvistinė
teksto peržiūra
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II priedas. ES nepriklausančių šalių įnašų į ES biudžetą 2014–2019 m. apžvalga (eurais) 

 

GD / 
institucija

Programa / šalis Albanija Juodkalnija
Šiaurės 

Makedonija
Serbija Turkija

Bosnija ir 
Hercegovina

Kosovas* Šveicarija Islandija Lichtenšteinas Norvegija

BUDG GD EEE įnašai 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD GD „Horizontas 2020“ 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC GD „Erasmus+“ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC GD „Kūrybiška Europa“ 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC GD Europos solidarumo korpusas 100 000 7 300 000
HOME GD Vizų informacinė sistema (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME GD Šengeno informacinė sistema (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME GD EURODAC 27 897 263 272 19 125
HOME GD Vidaus saugumo fondas (VSF) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME GD 113 149 3 171 1 004 72 028
Taryba 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME GD „Europa piliečiams“ 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME GD Narkotikams skirtas skyrius 12 000 12 000
GROW GD ES pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos 299 091 663
GROW GD COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Bendradarbiavimas statistikos srityje 25 472 386
ENV GD Europos aplinkos agentūra 18 762 000 7 769 542
TAXUD GD „Muitinė 2020“ 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD GD „Fiscalis 2020“ 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD GD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD GD Bendradarbiavimas PVM srityje 40 000
EMPL GD Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ECHO GD Civilinės saugos mechanizmas 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST GD Teisingumo programa 111 908 27 085
JUST GD Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 227 570
JUST GD Pagrindinių teisių agentūra 386 250 228 000
SANTE GD Sveikatos programa 500 860 164 829
DIGIT GD Programa ISA2 10 373

Iš viso pagal šalį 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Šalys kandidatės Potencialios šalys kandidatės Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA)

Šengeno administracinės išlaidos
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Pastabos. Lentelė grindžiama konkrečių metų teisėmis į išmokas. Šveicarijos įnašas į programą „Horizontas 2020“ taip pat apima įnašus į Euratomo mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą ir su ITER susijusias veiklos sritis. Ukrainos įnašas į programą „Horizontas 2020“ taip pat apima įnašą į Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programą. 
Papildomus Šengeno asocijuotųjų šalių įnašus, skirtus SIS, VIS ir EURODAC, tiesiogiai renka agentūra eu-LISA (žr. 6 diagramą). 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos ir Tarybos apskaitos duomenimis. 

Kita
GD / 
institucija

Programa / Šalis Armėnija Izraelis Moldova Tunisas Ukraina Farerų Salos Iš viso pagal programą

BUDG GD EEE įnašai 2 201 913 936
RTD GD „Horizontas 2020“ 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC GD „Erasmus+“ 842 805 000
EAC GD „Kūrybiška Europa“ 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC GD Europos solidarumo korpusas 7 400 000
HOME GD Vizų informacinė sistema (VIS) 4 206 737
HOME GD Šengeno informacinė sistema (SIS II) 3 727 309
HOME GD EURODAC 47 557
HOME GD Vidaus saugumo fondas (VSF) 168 824 983
HOME GD 189 351
Taryba 7 169 945
HOME GD „Europa piliečiams“ 700 000
HOME GD Narkotikams skirtas skyrius 24 000
GROW GD ES pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos 299 091 663
GROW GD COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Bendradarbiavimas statistikos srityje 25 472 386
ENV GD Europos aplinkos agentūra 26 531 542
TAXUD GD „Muitinė 2020“ 4 335 000
TAXUD GD „Fiscalis 2020“ 1 830 000
TAXUD GD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD GD Bendradarbiavimas PVM srityje 40 000
EMPL GD Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) 3 800 000
ECHO GD Civilinės saugos mechanizmas 1 810 416
JUST GD Teisingumo programa 138 993
JUST GD Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 227 570
JUST GD Pagrindinių teisių agentūra 614 250
SANTE GD Sveikatos programa 94 648 760 337
DIGIT GD Programa ISA2 10 373

Iš viso pagal šalį 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Europos kaimynystės politika

Šengeno administracinės išlaidos

Sakartvelas
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III priedas. Detalus EEE įnašų paskirstymas 2019 m. (eurais) 

Pastabos. Programa „Erasmus+“ apima įnašus į ES išorės finansavimo priemones (Europos kaimynystės priemonę, PNPP II ir pan.), atitinkamai skirtas šiai programai. 
EITP skirta suma apima 18 637 eurų EITP transporto dalies įnašą į Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą (INEA). 
Europos solidarumo korpusui skirta suma apima įnašą, šiam veiksmui skirtą pagal programos LIFE aplinkos ir klimato politikos paprogramę (2 100 eurų). 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos dokumentais (ES biudžeto EEE priedas). Biudžeto eilučių priskyrimas programoms ir veiksmams grindžiamas Komisijos 
naudojamais programų kodais. 

Programa / EEE šalis Islandija Lichtenšteinas Norvegija Iš viso pagal programą

„Horizontas 2020“ 14 212 734 236 011 457 250 224 191
„Erasmus+“ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
ES pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 20 675 200 20 675 200
„Copernicus“ 814 348 13 522 772 14 337 120
Decentralizuotos agentūros 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
„Kūrybiška Europa“ 263 311 4 372 453 4 635 764
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Kiti veiksmai ir programos 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Civilinės saugos mechanizmas 99 814 1 610 982 1 710 796
Administracinės išlaidos 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Sveikatos programa 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Pagal Komisijos prerogatyvas finansuojami veiksmai 44 247 11 694 734 189 790 130
Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai 649 600 649 600
Vartotojų programa 31 914 529 956 561 870
Europos solidarumo korpusas 169 471 169 471
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 81 938 12 772 94 710
Programų iš ankstesnių daugiamečių finansinių programų užbaigimas 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259
Iš viso pagal šalį 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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IV priedas. ES programų ir veiklų, kurioms skirti ES nepriklausančių valstybių įnašai, žodynėlis 

Programos Aprašymas Vadovaujantis 
GD 

2014–2020 m. 
biudžetas 

(milijardais eurų) 

Programa „Horizontas 2020“ ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ yra bendra strateginė Sąjungos 
pažangių mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. RTD 77,0 

Euratomo mokslinių tyrimų ir 
mokymo programa

Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa papildo programą „Horizontas 2020“ ir jos paskirtis – 
vykdyti branduolinius mokslinius tyrimus ir mokymą, daugiausia dėmesio skiriant nuolatiniam 
branduolinės saugos, saugumo ir radiacinės saugos gerinimui. 

RTD 2,1 

Tarptautinis termobranduolinis 
eksperimentinis reaktorius (ITER) 

ITER yra svarbus tarptautinis projektas, kuriuo siekiama pastatyti didžiausią pasaulyje magnetinės sintezės 
įrenginį siekiant įrodyti branduolių sintezės pagrįstumą remiantis tuo pačiu principu, pagal kurį mūsų 
saulė ir žvaigždės gauna energiją. ES yra viena pagrindinių partnerių. 

RTD / ENER 2,7 

Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė (EITP)

EITP yra ES finansavimo priemonė, skirta tikslinėms investicijoms į infrastruktūrą Europos lygmeniu. Ja 
remiamas transeuropinių tinklų plėtojimas transporto, energetikos ir skaitmeninių paslaugų srityje. MOVE 30,4 

„Erasmus+“ „Erasmus+“ yra ES programa, skirta švietimui, mokymui, jaunimui ir sportui Europoje remti. Ji suteikia 
judumo ir bendradarbiavimo šiuose sektoriuose galimybių. EAC 14,7 

„Kūrybiška Europa“ „Kūrybiška Europa“ yra ES bendroji programa, pagal kurią remiami kultūros bei garso ir vaizdo sektoriai. EAC 1,5 

Europos solidarumo korpusas Europos solidarumo korpusas suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti jų šalyje ar užsienyje 
vykdomuose projektuose, kurie naudingi visos Europos bendruomenėms ir žmonėms. EAC 0,4 

ES pasaulinės palydovinės 
navigacijos sistemos (GNSS) 
GALILEO ir EGNOS 

GALILEO yra ES GNSS, kuria teikiama tiksli padėties nustatymo ir laiko informacija. GALILEO yra civilių 
valdoma programa, o jos duomenys gali būti plačiai taikomi. GROW 

6,3 
Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS) yra ES regioninė palydovinė signalų tikslinimo 
sistema, naudojama GNSS, pavyzdžiui, GALILEO, veikimui gerinti. GROW 

„Copernicus“ „Copernicus“ yra ES Žemės stebėjimo programa, skirta mūsų planetai ir aplinkai stebėti. Ja teikiamos 
informavimo paslaugos, grindžiamos palydovinio Žemės stebėjimo ir ne palydovų teikiamais duomenimis. GROW 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_lt
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
https://www.copernicus.eu/
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Programos Aprašymas Vadovaujantis 
GD 

2014–2020 m. 
biudžetas 

(milijardais eurų) 

MVĮ konkurencingumo programa 
(COSME)

COSME yra mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo didinimo programa. Ja siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir remti tarptautinimą, konkurencingumą ir verslumo kultūrą. GROW 2,3 

Vidaus saugumo fondas (VSF) VSF įsteigtas siekiant remti vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą, bendradarbiavimą teisėsaugos 
srityje ir Sąjungos išorės sienų valdymą. HOME 3,8 

„Europa piliečiams“ Programos „Europa piliečiams“ tikslas – padėti piliečiams geriau suprasti ES, jos istoriją ir įvairovę ir 
skatinti demokratinį piliečių dalyvavimą ES lygmeniu. HOME / JUST 0,2 

Bendradarbiavimas statistikos 
srityje

Bendradarbiaujant statistikos srityje užtikrinama nuoseklios ir palyginamos statistinės informacijos visose 
abipusio intereso srityse rengimas ir sklaida. ESTAT 0,5 

„Muitinė 2020“
Programa „Muitinė 2020“ – tai ES bendradarbiavimo programa, suteikianti galimybę nacionalinėms 
muitinių administracijoms kaupti informaciją bei dalykines žinias ir jomis keistis. Ji sudaro sąlygas bendrai 
kurti ir eksploatuoti transeuropines IT sistemas. 

TAXUD 0,5 

„Fiscalis 2020“
„Fiscalis 2020“ – tai ES bendradarbiavimo programa, suteikianti galimybę nacionalinėms mokesčių 
administracijoms kaupti informaciją bei dalykines žinias ir jomis keistis. Ji sudaro sąlygas bendrai kurti ir 
eksploatuoti transeuropines IT sistemas. 

TAXUD 0,2 

Užimtumo ir socialinių inovacijų 
programa (EaSI)

EaSI programa skatinamas aukšto lygio kokybiškas ir tvarus užimtumas, tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimas, kova su socialine atskirtimi bei skurdu ir darbo sąlygų gerinimas. EMPL 0,9 

Civilinės saugos mechanizmas Bendras ES civilinės saugos mechanizmo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą civilinės saugos srityje, 
siekiant gerinti nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas. ECHO 0,6 

Vartotojų programa Vartotojų programa – tai finansavimo programa, sukurta ekonomikos augimui ir konkurencingumui ES 
remti. Bendras programos tikslas – užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. JUST 0,2 

Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programa

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa padeda toliau plėtoti erdvę, kurioje skatinama, saugoma ir 
veiksmingai įgyvendinama lygybė bei asmenų teisės. JUST 0,4 

Teisingumo programa ir kovai su 
narkotikais skirtas skyrius

Teisingumo programa sukurta siekiant užtikrinti, kad ES teisė būtų visapusiškai ir nuosekliai taikoma. Ja 
skatinamas teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Programa taip pat remiami 
ES kovos su narkotikais veiksmai. 

JUST / HOME 0,4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
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Programos Aprašymas Vadovaujantis 
GD 

2014–2020 m. 
biudžetas 

(milijardais eurų) 

Sveikatos programa
ES sveikatos programoje išdėstyta geros sveikatos ir tinkamos sveikatos priežiūros užtikrinimo strategija. 
Tai finansavimo priemonė, kuria remiamas ES šalių bendradarbiavimas ir grindžiama bei plėtojama ES 
veikla sveikatos srityje. 

SANTE 0,4 

ISA² programa
ISA² programa remiamas skaitmeninių sprendimų, kuriais viešojo administravimo institucijoms, įmonėms 
ir piliečiams sudaromos sąlygos naudotis sąveikiomis tarpvalstybinėmis ir tarpsektorinėmis viešosiomis 
paslaugomis, kūrimas. 

DIGIT 0,1 

https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Kita veikla Aprašymas 
Vadovaujantis 

GD / 
institucija 

Šengeno informacinė sistema (SIS II)

Šengeno informacinė sistema dabar yra plačiausiai naudojama ir didžiausia keitimosi informacija sistema, skirta 
Europos saugumo ir sienų valdymui. Ji suteikia galimybę nacionalinėms sienų kontrolės institucijoms, policijai, 
muitinėms ir imigracijos institucijoms saugiai keistis informacija, užtikrinant, kad laisvas asmenų judėjimas ES 
galėtų vykti saugioje aplinkoje. 

eu-LISA / 
HOME 

Vizų informacinė sistema (VIS) 

VIS suteikia galimybę Šengeno valstybėms keistis vizų duomenimis. Sistemoje tvarkomi duomenys ir sprendimai, 
susiję su prašymais išduoti trumpalaikes vizas atvykti į Šengeno erdvę arba vykti per ją tranzitu. 

eu-LISA / 
HOME 

Sistema EURODAC EURODAC yra Europos prieglobsčio daktiloskopijos duomenų bazė, padedanti tvarkyti Europos prieglobsčio 
prašymus. Tai centralizuota duomenų bazė, kurioje renkami ir tvarkomi skaitmeniniai pirštų atspaudai. 

eu-LISA / 
HOME 

Šengeno administracinės išlaidos Šengeno administracinės išlaidos apima išlaidas, susijusias su Taryboje veikiančiu Šengeno sekretoriatu ir 
komitetų, padedančių Komisijai įgyvendinti, taikyti ir plėtoti Šengeno acquis, veikla. 

HOME / 
Taryba 

CCN/CSI Bendrasis ryšių tinklas ir bendroji sistemų sąsaja (CCN/CSI) yra Mokesčių ir muitų sąjungos GD IT sistemų ir 
atitinkamų dalyvaujančių šalių administracijų ryšių palaikymo priemonė. TAXUD 

Bendradarbiavimas pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) srityje Veikla PVM srityje yra susijusi su administraciniu bendradarbiavimu, kova su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymu. TAXUD 

Veiksmai, finansuojami pagal 
Komisijos prerogatyvas 

Užduotys, susijusios su Komisijos prerogatyvomis instituciniu lygmeniu arba vykdomos pagal bandomuosius 
projektus ir parengiamuosius veiksmus, kaip numatyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje. Šiems 
veiksmams biudžete numatytos lėšos gali būti naudojamos be pagrindinio teisės akto, jei tie veiksmai priklauso 
ES kompetencijai. 

visi GD 
Bandomieji projektai ir 
parengiamieji veiksmai 

Pastaba. Biudžeto duomenys pateikiami ankstesnėmis vertėmis, remiantis kiekvienos programos steigimo reglamentais. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis: 
o 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347,

2013 12 20, p. 884).
o reglamentais, kuriais nustatoma kiekviena programa / veikla;
o Europos Komisijos 2014–2020 m. ES biudžeto programų veiksmingumo apžvalga, Europos Sąjunga, 2019 m.;
o interneto svetaine „Europa“.

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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V priedas. Papildoma literatūra 

Šiame priede pateikiama atrinkta papildoma literatūra, susijusi su šios apžvalgos 
tema. Jo tikslas – ne pateikti išsamų literatūros sąrašą, bet veikiau pasiūlyti 
susidomėjusiems skaitytojams tolesnes mokslinių tyrimų kryptis. 

Knygos, tyrimai, straipsniai, informaciniai pranešimai 
ES užsienio politika 

FALKNER, R. – ANHEIER, H. (red.), Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil, International Politics, 54(4), 2017 m. liepos mėn. 

KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2-asis 
leidimas, Beizingstokas, Palgrave Macmillan, 2014 m. 

ES biudžetas 

BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (red.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden Badenas, Nomos, 2017 m. 
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Žodynėlis 
Bendrasis vidaus produktas (BVP): šalies turtui apskaičiuoti skirta standartinė 
priemonė, apibrėžiama kaip šalyje (dažniausiai per vienus metus) sukurtų prekių ir 
paslaugų bendra vertė. 

EEE narėmis esančios ELPA valstybės: trys ELPA valstybės, kurios dalyvauja 
įgyvendinant EEE susitarimą (Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija). 

EEE susitarimas: ES, jos valstybių narių ir trijų ELPA valstybių (Islandijos, Lichtenšteino 
ir Norvegijos) sudarytas susitarimas, kuriuo siekiama sukurti dinamišką ir vientisą 
bendromis taisyklėmis ir vienodomis konkurencijos sąlygomis pagrįstą Europos 
ekonominę erdvę. 

ES nepriklausančių šalių įnašai: ES nepriklausančių šalių finansiniai arba nepiniginiai 
įnašai į ES bendrąjį biudžetą, ES agentūrų biudžetus ir valstybėms narėms skirti įnašai. 

Europos ekonominė erdvė (EEE): ES valstybės narės kartu su Islandija, Lichtenšteinu ir 
Norvegija. 

Europos kaimynystės politika (EKP): ES politika, kuria siekiama stiprinti stabilumą, 
saugumą ir gerovę pietinėse ir rytinėse kaimyninėse šalyse, kurios nėra kandidatės 
tapti ES narėmis. 

Europos kaimynystės priemonė: pagrindinė priemonė, kuria ES teikia finansinę 
paramą pagal Europos kaimynystės politiką. 

Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA): tarpvyriausybinė organizacija, įsteigta 
siekiant skatinti laisvą prekybą ir ekonominę integraciją jos valstybių narių labui. Šiuo 
metu ją sudaro keturi nariai: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. 

Korekcinis koeficientas: elementas, kurį Komisija naudoja apskaičiuodama ES 
nepriklausančių šalių įnašus į ES biudžetą, remdamasi kiekvieno konkretaus atvejo 
vertinimu. 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP): priemonė, kuria ES teikia finansinę ir 
techninę paramą reformoms šalyse kandidatėse arba potencialiose kandidatėse tapti 
ES narėmis. 

Plėtros politika: politika, susijusi su ES santykiais su šalimis kandidatėmis arba 
potencialiomis kandidatėmis tapti ES narėmis. 
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Proporcingumo koeficientas: santykis, naudojamas apskaičiuojant ES nepriklausančių 
šalių įnašus į ES biudžetą. 

Susitarimo memorandumas: dviejų ar daugiau šalių susitarimas bendradarbiauti tam 
tikru klausimu, neprisiimant teisinių įsipareigojimų. 
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Santrumpų sąrašas 

BUDG GD: Biudžeto generalinis direktoratas 

BVP: bendrasis vidaus produktas 

EAC GD: Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas 

EEE: Europos ekonominė erdvė 

EIVT: Europos išorės veiksmų tarnyba 

EKP: Europos kaimynystės politika 

ELPA: Europos laisvosios prekybos asociacija 

FMB: Finansinio mechanizmo biuras 

GD: generalinis direktoratas 

GROW GD: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas 

HOME GD: Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas 

IFA: Susitarimas dėl institucinės struktūros 

ITER: Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius 

JT ST rezoliucija: Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 

PNPP: Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 

RTD GD: Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 

SDC: Šveicarijos vystymosi ir bendradarbiavimo agentūra 

SECO: Ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas 

SESV: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

SFAO: Šveicarijos federalinė audito tarnyba 

SIS: Šengeno informacinė sistema 

SM: susitarimo memorandumas 

TTT: Tarptautinis Teisingumo Teismas 

VIS: Vizų informacinė sistema 
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Šioje apžvalgoje nagrinėjami ES nepriklausančių 
šalių ES ir jos valstybėms narėms skirti finansiniai 
įnašai. 
Skirdamos įnašus, ES nepriklausančios šalys turi 
galimybę dalyvauti ES programose ir veikloje. 
Įnašai paskirstomi beveik 30 programų. Be to, 
Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) 
valstybės kelioms ES valstybėms narėms lėšas 
teikia tiesiogiai pagal ELPA valstybių ir ES 
susitarimus dėl šių šalių patekimo į ES vidaus 
rinką.
Atkreipiame dėmesį į kai kuriuos pagrindinius 
uždavinius, kurių vienas susijęs su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš ES ir jo poveikiu ES 
nepriklausančių šalių mokamiems įnašams. 
Kitas ES uždavinys bus pasinaudoti vidaus rinkos 
teikiama nauda kaip argumentu būsimose 
derybose su ELPA valstybėmis dėl finansinių 
įnašų. 
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