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Povzetek 
I Evropska unija (EU) in njene države članice prejemajo prispevke držav nečlanic EU, in 
sicer na podlagi sporazumov, sklenjenih s temi državami. Prispevki, ki so večinoma 
finančni, se usmerjajo prek splošnega proračuna EU in proračunov agencij EU ali pa se 
zagotavljajo neposredno nekaterim državam članicam. S temi sporazumi z EU dobijo 
države nečlanice EU dostop do programov in dejavnosti EU in/ali do notranjega trga 
EU. 

II Na voljo je že veliko informacij o sporazumih EU z državami nečlanicami EU ter s 
tem povezanih prispevkih, vendar so razdrobljene in nepopolne. Sodišče je zato ta 
pregled opravilo z vidika zunanjega revizorja EU, da bi zagotovilo celovit pregled 
prispevkov in pravil za njihovo urejanje. 

III Ta pregled ni revizija, temveč pregled informacij, ki so jih revizorji posebej v ta 
namen zbrali od organov EU in Evropskega združenja za prosto trgovino, pa tudi 
informacij iz študij, poročil, člankov, akademskih publikacij in drugih javnih informacij. 

IV Prispevki, ki so jih države nečlanice EU vplačale v splošni proračun EU, so leta 2019 
znašali 1,5 milijarde EUR, kar je 1 % skupnih prihodkov EU. Zagotovilo jih je 18 držav, 
razdeljeni pa so bili med skoraj 30 programov in dejavnosti. Poleg tega nekatere države 
nečlanice EU prispevke zagotavljajo tudi neposredno nekaterim agencijam EU. 

V Komisija in agencije upravljajo prispevke decentralizirano. Komisija ni vzpostavila 
osrednje točke, ki bi imela podroben pregled nad njimi. Postopek upravljanja je 
kompleksen, zlasti za prispevke, ki se zagotavljajo v okviru Sporazuma o Evropskem 
gospodarskem prostoru. Izhodišče za izračun zneskov prispevkov je v večini primerov 
sorazmerna višina bruto domačega proizvoda države v primerjavi z višino bruto 
domačega proizvoda EU. Nato se zneski prispevkov pogosto prilagodijo za vsak primer 
posebej. 

VI Izstop Združenega kraljestva iz EU bo povzročil splošno povečanje prispevkov 
držav nečlanic EU, in sicer zaradi njegovega učinka na izračun posameznih prispevkov 
(ker bo bruto domači proizvod EU nižji) in zato, ker bo Združeno kraljestvo sodelovalo v 
nekaterih programih EU kot država nečlanica EU. 
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VII Države, ki so del Evropskega združenja za prosto trgovino (Islandija, Lihtenštajn, 
Norveška in Švica), poleg prispevkov za programe in dejavnosti EU zagotavljajo 
sredstva tudi neposredno državam članicam EU, kar skupaj znaša povprečno 
0,5 milijarde EUR letno. Ta sredstva se zagotavljajo v okviru dveh shem prispevkov 
(nepovratna sredstva Evropskega gospodarskega prostora/Norveške in prispevek 
Švice), ki dopolnjujeta kohezijsko politiko EU. Ti prispevki se lahko razumejo kot 
nadomestilo za sodelovanje držav Evropskega združenja za prosto trgovino na 
notranjem trgu EU. Institucije EU niso neposredno vključene v upravljanje in nadzor 
teh sredstev. 

VIII Sodišče poudarja naslednje ključne izzive, povezane z upravljanjem prispevkov 
držav nečlanic EU: 

o obravnavanje izstopa Združenega kraljestva iz EU in njegovega učinka na 
prispevke, ki jih plačujejo države nečlanice EU, 

o doseganje ravnovesja med spodbujanjem doslednosti postopkov in omogočanjem 
upoštevanja specifičnih okoliščin programov ali držav pri izračunu in upravljanju 
prispevkov, 

o spodbujanje transparentnosti in odgovornosti s podrobnim poročanjem o 
prispevkih v proračun EU in proračune agencij, 

o za prispevke, ki se zagotovijo neposredno državam članicam zunaj proračuna EU, 
uporaba koristi notranjega trga kot vzvoda pri pogajanjih o zneskih prispevkov in 
zagotavljanje uspešnega usklajevanja s politikami EU. 
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Uvod 
01 EU približno 1 % svojih prihodkov prejme v obliki prispevkov držav nečlanic EU. 
Leta 2019 je to pomenilo 1,5 milijarde EUR, prejetih od 18 držav (države evropskega 
sosedstva, države kandidatke in potencialne države kandidatke ter članice Evropskega 
združenja za prosto trgovino – EFTA). Ti prispevki omogočajo državam nečlanicam EU 
sodelovanje v programih EU, kot sta Obzorje 2020 ali Erasmus+, ter v dejavnostih 
nekaterih agencij EU. EU v okviru širše strategije zunanje politike odpira številne 
notranje programe in dejavnosti za države, ki niso članice EU. Sodelovanje držav 
nečlanic EU v programih EU lahko omogoči tudi pomembno sodelovanje na strateških 
področjih za EU (npr. na področju vesolja ali raziskav in razvoja). 

02 Poleg tega države Efte, tj. Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, več državam 
članicam EU neposredno zagotavljajo sredstva, ki skupaj znašajo povprečno 
0,5 milijarde EUR letno. Namen teh sredstev je prispevati k zmanjšanju socialnih in 
ekonomskih razlik znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in EU. Ti prispevki 
se lahko razumejo kot nadomestilo za sodelovanje na notranjem trgu EU. 

03 Prispevki so običajno finančni, vendar lahko države nečlanice EU zagotovijo tudi 
stvarne prispevke. Ta vrsta prispevkov je manj pogosta in običajno pomeni napotitev 
strokovnjakov na Komisijo ali agencije EU. 

04 Postopek dogovarjanja o višini prispevkov, njihovega izračunavanja in pobiranja 
od držav nečlanic EU je kompleksen. Zanj velja nekaj skupnih načel, upravlja pa se 
decentralizirano, predvsem v okviru generalnih direktoratov Komisije in agencij. Poleg 
tega si države članice odgovornost za upravljanje sredstev, ki so jim neposredno 
dodeljena, delijo z državami Efte, ki ta sredstva zagotavljajo. Na sliki 1 so ponazorjeni 
različni finančni prispevki držav nečlanic EU. 
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Slika 1 – Pregled finančnih prispevkov, ki so jih zagotovile države 
nečlanice EU v letu 2019 

 
1 Decentralizirane agencije EU (glej odstavke 21–23). 
2 Znesek, ocenjen kot letno povprečje na podlagi skupnih dodeljenih sredstev za zadevna obdobja 

financiranja (glej odstavek 02). 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

05 Pogoji za sodelovanje v katerem od programov EU so vključno s finančnimi 
prispevki določeni v mednarodnih sporazumih, sklenjenih med EU in posamezno 
državo nečlanico EU. Trenutno je v veljavi približno 100 takih sporazumov, medtem ko 
je EU na splošno podpisnica več kot 1 000 sporazumov z več kot 100 državami 
nečlanicami EU in številnimi mednarodnimi organizacijami1. 

                                                      
1 Urad za publikacije Evropske unije: EUR-Lex – Register mednarodnih sporazumov. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
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06 Zanimanje javnosti za odnose EU z državami nečlanicami EU se je nedavno 
povečalo, in sicer po začetku veljavnosti trgovinskih sporazumov s Kanado in Japonsko2 
ter odločitvijo Združenega kraljestva, da zapusti EU, in razpravah o prihodnji obliki 
odnosov med EU in Združenim kraljestvom, vključno s sodelovanjem Združenega 
kraljestva v programih financiranja EU. 

07 Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) ima kot zunanji 
revizor EU edinstveno izhodišče za presojanje politik, pobud in financ EU. S tem 
pregledom želi odgovoriti na javni interes in zagotoviti celovito sliko o prispevkih, ki jih 
EU in njenim državam članicam zagotavljajo države nečlanice EU, vključno s 
podrobnostmi o tem, kako se prispevki določajo, upravljajo in revidirajo ter kako se o 
njih poroča. 

  

                                                      
2 UL L 11, 14.1.2017, str. 23; UL L 330, 27.12.2018, str. 3. 
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Obseg in pristop pregleda 
08 V pregledu so zajeti finančni prispevki držav nečlanic EU v proračun EU in 
proračune agencij EU ter sredstva, ki jih države nečlanice EU zagotavljajo nekaterim 
državam članicam neposredno in se tako upravljajo zunaj proračuna EU. Zajeti so tudi 
stvarni prispevki, ki se zagotavljajo EU v okviru Sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru (EGP). Zaradi razlik v ureditvah, ki jih uporabljajo agencije, so v pregledu 
opisana načela za izračun prispevkov tem subjektom, niso pa zajeti upravljanje, 
poročanje, notranja kontrola in revizija. 

09 Vsi ti prispevki izhajajo iz mednarodnih sporazumov (ali izjemoma 
memorandumov o soglasju), sklenjenih med državami nečlanicami EU in EU. Druge 
vrste terjatev do držav nečlanic EU, ki ne izhajajo iz teh sporazumov (kot so 
neporabljena finančna sredstva za projekte, pristojbine, globe in kazni), ne spadajo v 
obseg pregleda. 

10 Informacije o sporazumih EU z državami nečlanicami EU in z njimi povezanih 
prispevkih so na splošno na voljo, vendar so razdrobljene in nepopolne. Glede na 
sedanji javni interes (glej odstavek 06) je namen pregleda celovito predstaviti te 
informacije, zapolniti obstoječe vrzeli in na enem mestu zagotoviti finančni pregled 
prispevkov, skupaj z opisom glavnih pravil in načel, s katerimi se urejajo. Sodišče je to 
področje tokrat prvič podrobno analiziralo. 

11 Za ta finančni pregled je analiziralo obdobje 2014–2019. Pri analitičnem opisu 
mehanizmov za prispevke je, če ni drugače navedeno, pregledalo stanje v času 
pregleda. 

12 Ta dokument ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki temelji na javno dostopnih 
informacijah, zbranih posebej v ta namen do decembra 2020. Sodišče je te informacije 
pridobilo od Evropske komisije, agencij EU, Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD) in organov Efte. Pregled temelji tudi na študijah, poročilih, člankih, akademskih 
publikacijah in drugih javno dostopnih informacijah o tej temi. 
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13 Za boljši vpogled v delovanje mehanizmov za prispevke v praksi je Sodišče izbralo 
več primerov, in sicer: 

o v okviru prispevkov za programe in dejavnosti EU: 

o programa Obzorje 2020 in Erasmus+, ki pomenita največji del prispevkov za 
programe, 

o prispevke držav Efte, ki predstavljajo znatne zneske in se urejajo s posebnimi 
mehanizmi, 

o v okviru prispevkov, ki se zagotavljajo neposredno državam članicam: 

o nepovratna sredstva EGP/Norveške in prispevek Švice, ki pomenijo vse 
prispevke, zagotovljene zunaj proračuna EU. 
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Pregled prispevkov 
Pravna podlaga 

14 EU za opredelitev svojih odnosov z državo nečlanico EU običajno uporablja 
mednarodne sporazume na visoki ravni, v katerih določi splošni okvir za te odnose. 
Tovrstne sporazume sklepa po standardnem postopku, ki je določen v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije (PDEU) (glej Prilogo I). Ti sporazumi so zelo različni. V njih 
običajno niso določeni prispevki držav nečlanic EU. 

15 EU poleg sporazumov na visoki ravni pogosto s posamezno državo nečlanico EU 
sklene še ločen okvirni sporazum o splošnih načelih sodelovanja v programih EU. 
Pogodbenici nato po poenostavljenem postopku, ki je določen v PDEU3, skleneta 
individualne sporazume za specifične programe, ki se lahko sprejmejo s sklepom 
Komisije. V teh individualnih sporazumih so opredeljeni finančni prispevki, ki jih 
posamezna država plača EU, in drugi posebni pogoji za sodelovanje. 

16 Na sliki 2 so države nečlanice EU razvrščene glede na vrsto sporazuma na visoki 
ravni, ki so ga sklenile z EU. EU ima najtesnejše odnose z državami Efte, državami 
kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami za članstvo v EU ter z državami 
evropske sosedske politike. Na sliki je ponazorjenih tudi 18 držav nečlanic EU, ki 
zagotavljajo prispevke za programe in dejavnosti EU. 

                                                      
3 Člen 218(7) PDEU. 
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Slika 2 – Odnosi EU z državami nečlanicami EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Komisije (GD TRADE za sporazume na visoki ravni in 
GD BUDG za države, ki zagotavljajo prispevke) 
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Finančni pregled 

17 Prispevki, vplačani v splošni proračun EU, so največji. Trenutno jih zagotavlja
18 držav nečlanic EU, razdeljeni pa so med skoraj 30 programov in dejavnosti (za 
celoten pregled glej Prilogo II in Prilogo III). 

Prispevki za programe in dejavnosti EU 

Prispevki v splošni proračun EU 

18 Na sliki 3 so ponazorjeni skupni znesek prispevkov držav nečlanic EU v proračun
EU v obdobju 2014–2019 in pet največjih delov tega skupnega zneska. Prispevki v 
okviru Sporazuma EGP se zbirajo v enem samem velikem svežnju za vse programe (in 
so kot taki predstavljeni na sliki). Skupno povečanje prispevkov med letoma 2016 
in 2017 je predvsem posledica spremembe sodelovanja Švice v programu 
Obzorje 2020. Švica je najprej sodelovala delno, nato pa v celoti (za več podrobnosti 
glej odstavek 77). 

Slika 3 – Skupni prispevki v proračun EU v obdobju 2014–2019 

Opomba: Program Obzorje 2020 vključuje tudi prispevke Švice in Ukrajine za program Euratoma za 
raziskave in usposabljanje ter prispevek Švice za dejavnosti v okviru projekta mednarodnega 
termonuklearnega poskusnega reaktorja (ITER). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije in Sveta 
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19 V absolutnem smislu največ prispevajo Švica, Norveška, Izrael in Turčija, katerih 
skupni prispevki pomenijo približno 95 % vseh letnih prispevkov držav nečlanic EU. Pet 
generalnih direktoratov zbere 99 % prispevkov: generalni direktorati za raziskave in 
inovacije (RTD), proračun (BUDG), izobraževanje, mladino, šport in kulturo (EAC), 
notranji trg, industrijo, podjetništvo ter MSP4 (GROW)5 ter migracije in notranje zadeve 
(HOME). Na sliki 4 so dodatne podrobnosti o razdelitvi prispevkov v proračun EU za 
leto 2019 po državah nečlanicah EU ter specifičnih programih in dejavnostih EU, ki jih 
upravljajo ti generalni direktorati (za celoten pregled obdobja 2014–2019 glej 
Prilogo II). GD BUDG centralno zbira prispevke držav EGP in jih nato prerazporedi med 
generalne direktorate, odgovorne za upravljanje zadevnih programov in dejavnosti. 

                                                      
4 Mala in srednja podjetja. 

5 Na dan 1. januarja 2020 je bila odgovornost za vesoljske in obrambne dejavnosti prenesena z 
GD GROW na GD DEFIS. 
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Slika 4 – Pregled glavnih prispevkov v proračun EU v letu 2019 po 
državah, programih in pristojnih generalnih direktoratih 

 
Opomba: Podatek se nanaša na prispevke, kot jih je zahtevala Komisija (pravice). Zneski, ki so jih države 
nečlanice EU dejansko plačale v letu 2019, se lahko nekoliko razlikujejo zaradi postopkov za ločitev 
proračunskih let ali zamud pri plačilih. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 
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20 Razčlenitev prispevkov držav EGP po državah in programih ali dejavnostih je 
prikazana na sliki 5 (za več podrobnosti glej Prilogo III). 

Slika 5 – Prispevki držav EGP za leto 2019 po državah in programih ali 
dejavnostih 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumentov Komisije 
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Prispevki agencijam EU 

21 Agencije tako kot Komisija upravljajo tudi nekatere programe in dejavnosti EU. 
Obstajajo tri vrste agencij EU: izvajalske agencije Komisije, njene decentralizirane 
agencije in drugi organi s posebnimi pooblastili, od katerih prispevke držav nečlanic EU 
prejema samo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. 

22 Izvajalske agencije v celoti financira Komisija iz proračuna EU, kar pomeni, da so 
vsi prispevki držav nečlanic EU že vključeni v pregled prispevkov iz splošnega 
proračuna, predstavljen na sliki 4. Prispevke držav nečlanic EU iz proračuna EU 
prejema tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. 

23 Decentralizirane agencije prejemajo prispevke držav nečlanic EU bodisi iz 
splošnega proračuna EU bodisi neposredno v lastne proračune. Ti neposredni prispevki 
so leta 2019 znašali 37 milijonov EUR (glej sliko 6). 
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Slika 6 – Prispevki, ki so jih leta 2019 neposredno prejele 
decentralizirane agencije EU 

Agencije: 
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 
Evropski bančni organ (EBA) 
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) 
Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, 
varnosti in pravice (eu-LISA) 
Evropski azilni podporni urad (EASO) 
Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

Opomba: Ker ti prispevki niso del splošnega proračuna EU, niso vključeni v pregled, predstavljen na 
sliki 4. Podatki temeljijo na pravicah za leto 2019. Stvarni prispevki za agencije v pregledu niso zajeti. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi odgovorov agencij na vprašalnik Evropskega računskega 
sodišča 

Podpora EU za financiranje prispevkov 

24 V okviru evropskih strategij za širitev in sosedstvo se poudarja pomen
sodelovanja držav nečlanic EU v programih in dejavnostih EU v okviru agencij EU6. EU 
lahko v podporo sodelovanju držav nečlanic EU na tem področju delno povrne njihove 
prispevke iz dveh instrumentov za zunanje delovanje: instrumenta za predpristopno 
pomoč (IPA II) in evropskega instrumenta sosedstva (ENI). Cilj sodelovanja 

6 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o krepitvi evropske sosedske politike 
(COM(2006) 726 final); Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Strategija širitve in 
glavni izzivi za obdobje 2008–2009 (COM(2008) 674 final). 
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upravičencev instrumenta IPA v programih in agencijah EU je pripraviti države na 
polnopravno članstvo v EU. 

25 Država nečlanica EU mora najprej v celoti plačati prispevek in nato zaprositi za 
delno povračilo plačanega zneska. V okviru instrumenta IPA II se v prvem letu 
sodelovanja običajno zagotavlja povračilo v višini do 90 % prispevka države, v 
naslednjih letih pa se ta delež postopno zmanjšuje. V okviru instrumenta ENI se 
običajno zagotavlja podpora v višini do 50 % prispevkov. 

26 Preden Komisija zagotovi podporo v okviru instrumenta IPA II za sodelovanje v 
programih EU, oceni specifične razmere zadevne države in določi intervencijsko logiko. 
Za oceno uspešnosti podpore, ki se zagotovi posamezni državi, uporablja več 
kazalnikov. Ti se lahko med državami precej razlikujejo (vendar razlogi za to niso bili na 
voljo), število uporabljenih kazalnikov pa ni povezano z zneski, ki jih je treba povrniti 
(glej primer v okviru 1). 

Okvir 1 

Kazalniki, uporabljeni za oceno podpore iz instrumenta IPA II za 
prispevke Črne gore in Srbije 

Komisija za delno povračilo prispevkov Črne gore zagotovi približno 1 milijon EUR 
na leto. Za oceno sodelovanja države v programih EU uporablja naslednjih šest 
kazalnikov: 

o število programov, za katere je bil sklenjen sporazum, 
o število subjektov, ki v celoti izkoriščajo možnost sodelovanje v programih in 

pobudah EU, 
o pravočasno povračilo prispevkov, 
o stopnja odgovornosti Črne gore pri sodelovanju v programih EU in zavezanost 

temu sodelovanju, tudi v finančnem smislu, 
o stopnja ozaveščenosti o programih EU v državi, 
o stopnja sodelovanja in obveščanja manjšinskih skupnosti. 

Srbiji Komisija zagotavlja podporo v višini približno 16 milijonov EUR letno. Pri tem 
upošteva naslednja kazalnika: 

o število programov, za katere je bil sklenjen sporazum, 
o stopnje sodelovanja Srbije v različnih programih EU. 
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27 Komisija v programskih dokumentih za vsako državo predstavi podatke za 
zadevno državo, vključno z informacijami o prispevkih in zneskih, povrnjenih v okviru 
instrumenta IPA II. Celovit pregled vseh povračil, ki se vsako leto zagotovijo iz obeh 
navedenih finančnih instrumentov EU, po državah in programih ali dejavnostih EU ni 
pripravljen. 

Prispevki, ki se zagotavljajo neposredno državam članicam 

28 Države Efte (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) prispevajo dodatna sredstva 
za projekte in programe, ki jih večinoma neposredno izvajajo nekatere države članice 
EU, in sicer ločeno od proračuna EU in na podlagi drugačnih izvedbenih pravil (glej 
odstavke 78–107). Ti prispevki, ki povprečno znašajo 0,5 milijarde EUR na leto, se 
zagotavljajo neposredno državam članicam na podlagi sporazumov, sklenjenih med 
državami Efte in EU, in so namenjeni dopolnitvi kohezijske politike EU z zmanjšanjem 
socialnih in ekonomskih razlik. 
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Prispevki za programe in dejavnosti EU 

Vzpostavitev, upravljanje in revidiranje prispevkov ter 
poročanje o njih 

Delitev odgovornosti 

29 Pri upravljanju prispevkov na strani EU ima Komisija največjo vlogo. Na sliki 7 so 
opisane ključne odgovornosti različnih subjektov EU, ki obravnavajo prispevke držav 
nečlanic EU. 

Slika 7 – Razdelitev odgovornosti za prispevke držav nečlanic EU 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij iz javnih virov in tistih, ki sta jih zagotovili Komisija 
in ESZD 

Določitev zneskov prispevkov 

30 Izhodišče za določitev prispevkov je izračun, pri katerem se zneski, ki se vsako leto 
dodelijo zadevnemu programu ali dejavnosti EU, pomnožijo s količnikom, ki se imenuje 
„sorazmernostni faktor”. Zneski, dodeljeni zadevnemu programu ali dejavnosti EU, se 
določijo na podlagi zneskov, predvidenih v proračunu, ali dejanskih odhodkov. 
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31 Sorazmernostni faktor je opredeljen v sporazumu med državo nečlanico EU in EU.
Njegov namen je odražati relativno velikost gospodarstva države nečlanice EU v 
primerjavi z velikostjo gospodarstva EU (ali vseh držav, ki sodelujejo v programu) na 
podlagi njunega bruto domačega proizvoda (BDP)7. 

32 Za izračun sorazmernostnega faktorja se običajno uporabi ena od naslednjih treh
formul: 

o formula A (imenovana tudi „formula BDP”):

BDP države nečlanice EU
BDP EU

o formula B (imenovana tudi „formula EGP”, ker se uporablja v Sporazumu EGP):
BDP države nečlanice EU

BDP EU + BDP države nečlanice EU
 

o formula C (uporablja se samo za posebne primere):

BDP države nečlanice EU
BDP vseh držav, ki sodelujejo v programu ali dejavnosti

 

33 Najpogosteje se uporabljata formuli A in B. Formula A je standardna formula, ki
se uporablja za prispevke držav nečlanic EU. Ker ima formula B višji imenovalec kot 
formula A, je ugodnejša za države nečlanice EU in se uporablja za države, s katerimi 
ima EU tesnejše odnose (običajno države Efte, ki so del EGP, ter države kandidatke in 
potencialne države kandidatke). 

34 Formula C se manj uporablja. Uporablja se na primer za izračun prispevkov
pridruženih schengenskih držav8 (Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice) za 
delovanje obsežnih informacijskih sistemov, ki so bistvenega pomena za nemoteno 
delovanje schengenskega območja, kot sta schengenski informacijski sistem (SIS) ali 
vizumski informacijski sistem (VIS). Posebni imenovalec v formuli odraža to, da bi 
morale vse sodelujoče države plačati svoj delež stroškov delovanja sistema. Za razliko 
od izračuna prispevkov za druge programe EU, pri katerem se uporabljajo zneski, 

7 Pri tem se uporabijo podatki o BDP po tržnih cenah iz statističnih podatkov Eurostata. Podatki o BDP 
so objavljeni na spletišču Eurostata: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=sl 

8 Glej schengenska pridružitvena sporazuma: Norveška in Islandija sta pogodbenici istega sporazuma, 
sklenjenega s Svetom (UL L 176, 10.7.1999, str. 36), Lihtenštajn pa je pristopil k Sporazumu med EU 
in Švico na podlagi posebnega protokola (UL L 53, 27.2.2008, str. 52, in UL L 160, 18.6.2011, str. 21). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=sl
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predvideni v proračunu, pa izračun prispevkov za SIS in VIS temelji na znesku plačil, 
izvršenih za delovanje posameznega informacijskega sistema v danem letu. 

35 V nekaterih primerih, zlasti za države Efte, zneski prispevkov izhajajo neposredno 
iz izračuna na podlagi ene od treh formul, kot so opisane zgoraj. V drugih primerih pa 
so izračunani zneski osnova za pogajanja. Komisija se lahko z državo nečlanico EU 
dogovori o prilagoditvah, s katerimi se lahko bistveno spremenijo teoretični zneski, 
dobljeni z uporabo formul. 

36 Z dvema državama nečlanicama EU se je na primer dogovorila o simboličnem 
znesku v višini 1 EUR kot njunem prvem prispevku za program Ustvarjalna Evropa, da 
bi jima zagotovila dovolj časa za okrepitev njunih zmogljivosti za izkoriščanje možnosti 
sodelovanje v tem programu. V nekem drugem primeru je država nečlanica EU 
ponudila, da bo plačala višji prispevek od tistega, izračunanega z uporabo formule B, s 
čimer bi se odražala uspešnost njenega sodelovanja v zadevnem programu EU (glej 
okvir 3). 

37 Za te prilagoditve ni standardiziranih metod ali postopkov, pristop Komisije pa se 
razlikuje glede na program in zadevno državo nečlanico EU. Komisija pri določitvi 
končnih zneskov prispevkov upošteva več vidikov, kot so koristi, ki jih država nečlanica 
EU pridobi s sodelovanjem v programu, specifičen politični in gospodarski kontekst 
pogajanj ter širši cilji zunanje politike EU. 

38 Večina prispevkov, ki se zagotavljajo neposredno decentraliziranim agencijam EU, 
se izračuna z uporabo formule A ali formule B. Za Evropski bančni organ, Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge se prispevek držav Efte, ki sodelujejo v njihovih dejavnostih, izračuna z uporabo 
drugačne formule, pri kateri sorazmernostni faktor temelji na glasovalni moči države 
nečlanice EU v primerjavi z glasovalno močjo držav članic EU. Glasovalna moč 
posamezne države temelji na številu njenih prebivalcev. 

39 V nekaterih primerih se prispevki držav nečlanic EU določijo na podlagi 
operativnih stroškov dejavnosti agencije, v katerih država nečlanica EU sodeluje. To 
velja na primer za prispevka Norveške in Švice za posebno raziskavo, ki jo je izvedel 
Eurofound, ali za prispevek Norveške v proračun Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge v zvezi s posebnim projektom IT. 
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Upravljanje prispevkov 

40 Po dogovoru o zneskih pristojni generalni direktorati Komisije zahtevajo prispevke
za posamezne programe. Običajno pripravijo en zahtevek za sredstva na leto za vsak 
program in vsako državo nečlanico EU. Pri tem je nekaj izjem, na primer za prispevke za 
program Obzorje 2020, ki so razdeljeni na dva zahtevka na leto, in za prispevke držav 
EGP, ki se zbirajo z enim zahtevkom za sredstva za vse programe. 

41 Vsi prispevki držav nečlanic EU, ki so povezani z nekim programom, se lahko
uporabijo izključno za ta program. Vendar se neporabljeni prispevki iz zadnjega leta 
programa lahko prenesejo v naslednji program. 

42 Če države nečlanice EU ne izvršijo plačil v roku, lahko Komisija izterja obresti na
zapadle zneske, kot je določeno v zadevnih sporazumih. Na sliki 8 je prikazan 
standardni postopek, ki ga Komisija uporablja pri izterjavi zapadlih zneskov9. 

Slika 8 – Postopek za zbiranje zapadlih prispevkov 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumenta C(2018) 5119 final in računovodskega priročnika 
Komisije 

43 Leta 2019 je bila približno četrtina prispevkov plačana po izteku roka, pri čemer je
bila povprečna zamuda 51 dni. Od teh je bila približno tretjina plačana z več kot 21-
dnevno zamudo, torej po opomniku, ki ga je poslala Komisija in v katerem je bilo 
poudarjeno, da se bodo dolgovanemu znesku prištele obresti. Komisija je za te 
prispevke pobrala zamudne obresti v višini 110 180 EUR. 

9 Commission Decision of 3.8.2018 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; računovodski priročnik Komisije. 
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Ureditve poročanja 

44 Za zbrane prispevke ne obstajajo posebne ureditve poročanja. Vsak generalni 
direktorat Komisije spremlja prispevke, ki jih upravlja, in sicer v okviru interne 
preglednice ali drugih podobnih orodij, ki se uporabljajo za pripravo izračunov za 
zahtevke za sredstva. Nekateri generalni direktorati poročajo tudi o sodelovanju držav 
nečlanic EU v programih in dejavnostih EU, ki jih upravljajo. 

45 Komisija skupni znesek prispevkov držav nečlanic EU predstavi v splošnem 
proračunu EU in zaključnem računu. Nekatere dodatne informacije, kot so prispevki 
posameznih držav Efte, ki so del EGP, ter prispevki po programih in skupinah držav 
nečlanic EU, so na voljo v zadevnih prilogah in delovnih dokumentih Komisije10. 

46 Komisija ne objavlja redno podrobnega pregleda prispevkov, v katerem bi bili 
prikazani zneski, ki jih je prejela od vsake države nečlanice EU za vsak program ali 
dejavnost EU, v kateri ta sodeluje. Kljub temu je v svojem odgovoru na vprašanji, ki sta 
ju leta 2017 poslala poslanca Evropskega parlamenta11, zagotovila takšen pregled. 

Notranja kontrola in revizija 

47 Ureditve notranje kontrole in revizije za prispevke držav nečlanic EU so enake 
ureditvam, ki se uporabljajo za vse prihodke EU v skladu s finančno uredbo12. Služba 
Komisije za notranjo revizijo do datuma tega pregleda ni izvedla nobene specifične 
revizije na to temo. 

48 Sodišče te prispevke revidira za izjavo o zanesljivosti v zvezi s konsolidiranim 
zaključnim računom EU. Ugotovitve, pripravljene na podlagi tega dela, se objavijo v 
letnih poročilih Sodišča. V letih 2015 in 2016 je Sodišče na primer odkrilo nekaj manjših 
napak v zvezi z izračunom prispevkov držav EGP13. 

                                                      
10 Prilogi Evropski gospodarski prostor ter Seznam proračunskih postavk, ki so na voljo državam 

kandidatkam in, kjer je to primerno, potencialnim kandidatkam Zahodnega Balkana ter nekaterim 
partnerskim državam, k splošnemu proračunu, delovni dokument V, ki je priložen predlogu 
proračuna, in Priloga A k zaključnemu računu – Prihodki. 

11 Parlamentarna vprašanja 1199/2017 in 7891/2017. 

12 Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222). 

13 Glej odstavka 4.20 letnega poročila za leto 2015 in 4.19 letnega poročila za leto 2016 (UL C 375, 
13.10.2016, str. 136, in UL C 322, 28.9.2017, str. 142). 

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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Izbrani primeri prispevkov za programe EU: Obzorje 2020 in 
Erasmus+ 

49 V naslednjih odstavkih so predstavljene posebne ureditve, vzpostavljene za 
izbrane primere prispevkov. 

Prispevki za program Obzorje 2020 

50 Obzorje 2020 je bil program financiranja EU za raziskave in inovacije14 v obdobju 
2014–2020 s proračunom v višini 77 milijard EUR. 

51 V programu Obzorje 2020 so običajno lahko sodelovale države nečlanice EU, ki pa 
niso bile vedno upravičene do financiranja EU. V tem smislu se v okviru programa 
Obzorje 2020 države delijo na pridružene in nepridružene. 

o Subjekti iz pridruženih držav so lahko sodelovali v programu pod enakimi pogoji 
kot subjekti iz držav članic EU. Pridružene države so morale plačevati finančne 
prispevke za program, opredeljene v posebnih sporazumih o sodelovanju v 
programu Obzorje 2020, sklenjenih z EU. 

o Nepridružene države so lahko sodelovale v skoraj vseh delih programa, vendar 
običajno niso prejemale sredstev EU15 in niso plačevale prispevkov. V programu je 
sodelovalo skupno več kot 100 nepridruženih držav, pri čemer so bile Združene 
države Amerike najaktivnejši partner. 

52 Pridružitev programu je bila omejena na države kandidatke in potencialne države 
kandidatke, države evropske sosedske politike in države Efte ter države, pridružene 
prejšnjemu, tj. sedmemu okvirnemu programu. Leta 2020 je bilo programu pridruženih 
16 držav nečlanic EU. Najaktivnejše med njimi v smislu števila uspešnih vlog za 
financiranje so bile Švica, Norveška in Izrael. 

                                                      
14 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104–173). 

15 Za več informacij glej: Evropska komisija, From Horizon 2020 to Horizon Europe, Monitoring flash 
no. 3 – International cooperation, februar 2019. 

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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Določitev zneskov prispevkov 

53 Komisija je izračunala prispevke za program Obzorje 2020 na podlagi formule A 
ali formule B za sorazmernostni faktor (glej odstavek 32). Formula B se uporablja za 
države Efte, ki so del EGP, države kandidatke in potencialne države kandidatke. 
Formula A se uporablja za preostale pridružene države. 

54 Za zneske, predvidene v proračunu za program, se je uporabljal sorazmernostni 
faktor. Za države kandidatke in potencialne države kandidatke ter nekatere države 
evropske sosedske politike se je tako dobljeni znesek popravil navzdol s korekcijskimi 
faktorji. Korekcijski faktorji se niso uporabljali za pridružene države z močnimi 
znanstvenimi in tehnološkimi zmogljivostmi, kot so države Efte ali Izrael. 

55 Korekcijski faktorji so bili opredeljeni v posameznih sporazumih o sodelovanju v 
programu Obzorje 2020. Komisija jih je določila na podlagi pretekle uspešnosti vsake 
pridružene države in njene ocenjene zmogljivosti za izkoriščanje možnosti sodelovanja 
v programu, pri čemer je upoštevala širše cilje politike EU na področju širitve in 
evropske sosedske politike. Za izračun posebnega korekcijskega faktorja za posamezno 
državo ni bilo standardizirane metode ali postopka. Mehanizem je tako Komisiji 
omogočal, da je v pogajanjih z vsako državo nečlanico EU določila korekcijske faktorje 
za vsak primer posebej. 

56 Korekcijski faktorji so se gibali med 0 in 1 ter so pomenili delež zneska, 
izračunanega na podlagi sorazmernostnega faktorja, ki ga bo država nečlanica EU 
dejansko plačala. Če je na primer korekcijski faktor 0,15, to pomeni, da bo zadevna 
država nečlanica EU plačala samo 15 % zneska, izračunanega na podlagi 
sorazmernostnega faktorja. Nižji ko je korekcijski faktor, nižji je tudi končni znesek 
prispevka. 

57 Komisija je Ukrajini in Tuniziji odobrila izredno nizka korekcijska faktorja v višini 
0,05 (prispevek v višini le 5 % izračunanega zneska), da bi pokazala podporo EU tema 
državama v danem trenutku, tj. po ruski priključitvi Krima oziroma terorističnih 
napadih v Tuniziji. V tabeli 1 je prikazan pregled vseh sorazmernostnih in korekcijskih 
faktorjev za prispevke za program Obzorje 2020 (iz oktobra 2020). 
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Tabela 1 – Formule za izračun sorazmernostnega faktorja in korekcijski 
faktorji 

Pridružena država/ozemlje 
programa Obzorje 2020 

Sorazmernostni faktor Korekcijski faktor 

Albanija Formula B 0,15 

Armenija Formula A 0,25 

Bosna in Hercegovina Formula B 0,15 

Švica Formula A n. r. 

Ferski otoki Formula A n. r. 

Gruzija Formula A 0,15 

Izrael Formula A n. r. 

Islandija Formula B n. r. 

Moldavija Formula A 0,25 

Črna gora Formula B 0,50 

Severna Makedonija Formula B 0,50 -> 0,15 

Norveška Formula B n. r. 

Srbija Formula B 0,50 

Tunizija Formula A 0,05 

Turčija Formula B 0,14 -> 0,00 

Ukrajina Formula A 0,05 

Opomba: Korekcijski faktor za Severno Makedonijo je bil od leta 2018 spremenjen z 0,5 na 0,15, 
korekcijski faktor za Turčijo pa je bil za leto 2020 spremenjen z 0,14 na 0 (glej okvir 2). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije 

58 V sporazumih o sodelovanju v programu Obzorje 2020 je bil v četrtem letu 
programa običajno predviden vmesni pregled korekcijskih faktorjev in zneskov 
prispevkov. Komisija je leta 2017 opravila preglede za programsko obdobje 2014–2020. 

59 Ti pregledi niso pomenili samodejnega popravka zneska prispevka, vendar je 
Komisija o njem razmislila na podlagi izrecne zahteve pridružene države. Po pregledih 
iz leta 2017 sta taki zahtevi predložili dve državi, Komisija pa se je odločila, da ju bo 
sprejela (za več podrobnosti glej okvir 2). 



 29 

 

Okvir 2 

Popravek korekcijskih faktorjev na podlagi vmesnega pregleda 

Turčija 

Za Turčijo se je pri pregledu pokazalo, da so turški raziskovalci predložili 
razmeroma majhno število predlogov za financiranje, stopnja uspešnosti teh 
predlogov pa je bila na več področjih pod povprečjem programa. Komisija je 
ocenila, da bo Turčija v okviru programa Obzorje 2020 za celotno trajanje 
programa prejela približno 240 milijonov EUR finančnih sredstev, medtem ko naj 
bi skupni prispevki Turčije za program po takratnih ocenah znašali 
436 milijonov EUR (približno 28 % teh prispevkov je bilo povrnjenih v okviru 
instrumenta IPA II). 

Po pregledu je Turčija zahtevala, da se korekcijski faktor za leto 2020 spremeni z 
0,14 na 0, s čimer bi bila oproščena finančnega prispevka za navedeno leto, 
Komisija pa je zahtevek sprejela16. Turčija je ob upoštevanju te spremembe plačala 
359,5 milijona EUR za sodelovanje v programu Obzorje 2020 v obdobju 2014–
2020. 

Severna Makedonija 

Komisija je zaradi podobnih razlogov sprejela tudi zahtevo Severne Makedonije za 
spremembo korekcijskega faktorja z 0,50 na 0,15 za obdobje 2018–2020. Ocenila 
je, da bo Severna Makedonija prejela sredstva v višini približno 8 milijonov EUR za 
celotno trajanje programa, hkrati pa plačala prispevke v višini približno 
22 milijonov EUR17. Del teh prispevkov je bil krit tudi iz sredstev iz instrumenta 
IPA II (90 % leta 2014 in po postopnem zmanjševanju 40 % leta 2020). 

60 Komisija je za programsko obdobje 2021–2027 predlagala uvedbo samodejnih 
popravkov za kakršno koli znatno neravnotežje med plačanimi prispevki in sredstvi, ki 
jih države nečlanice EU prejmejo. Tako ne bo več potrebe po spremembah sporazumov 
o sodelovanju v programu. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final z dne 28. oktobra 2019. 

17 C(2018) 3719 final z dne 13. junija 2018. 
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Prispevki za program Erasmus+ 

61 Erasmus+ je program EU, s katerim se zagotavljajo priložnosti za mobilnost in 
sodelovanje na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Njegov 
proračun za obdobje 2014–2020 je znašal 14,7 milijarde EUR. 

62 Podobno kot pri programu Obzorje 2020 sta tudi v okviru tega programa obstajali 
dve skupini sodelujočih držav. 

o Države, vključene v program: so lahko sodelovale v vseh ukrepih programa 
Erasmus+ in finančno prispevale k programu. Med njimi so bile vse države članice 
EU in šest držav nečlanic EU: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, 
Srbija in Turčija. 

o Partnerske države, vključno z državami, ki mejijo na EU, in državami s celega 
sveta: so lahko sodelovale le v nekaterih ukrepih v okviru programa18, za njihovo 
sodelovanje pa so veljala posebna merila. Prispevke so zagotavljale štiri 
partnerske države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo* in Črna gora. 

Določitev zneskov prispevkov 

63 Prispevki so se izračunali na podlagi formule B (glej odstavek 32). Vendar so se za 
države kandidatke in potencialne države kandidatke, ki so lahko v celoti ali delno 
sodelovale v programu, prispevki, ki so izhajali iz uporabe formule, prilagodili za vsak 
primer posebej. 

64 Za zagotovitev več podrobnosti o tem, kako se določijo zneski prispevkov, je 
Sodišče izbralo primera Turčije in Črne gore (glej okvir 3). Turčija je bila država, 
vključena v program, ki je zagotavljala največji prispevek od vseh držav nečlanic EU, ki 
so sodelovale v programu, Črna gora pa je bila partnerska država, ki je sodelovala le v 
nekaterih dejavnostih in zagotavljala najmanjši prispevek. 

                                                      
18 Za več informacij glej: Evropska komisija, Erasmus+ Vodik za prijavitelje, Avgust 2020, str. 8 in 9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_sl.pdf
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Okvir 3 

Prispevek Turčije za program Erasmus+ 

Turčija od leta 2003 sodeluje v več izobraževalnih programih EU. Njen finančni 
prispevek za te programe se je od takrat znatno povečal in je proti koncu 
programskega obdobja 2007–2013 dosegel 134 milijonov EUR. To ustreza približno 
10,8 % proračuna EU za oba programa, v katerih je sodelovala in ki sta zdaj del 
programa Erasmus+. Komisija je zato predlagala, da se enak količnik (namesto 
sorazmernostnega faktorja na podlagi BDP) ohrani tudi za izračun finančnega 
prispevka države za program Erasmus+ v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020). 

Ker je bil proračun programa Erasmus+ znatno višji od proračuna predhodnih 
programov, bi uporaba količnika 10,8 % pomenila finančni prispevek v višini skoraj 
1,6 milijarde EUR (10,8 % × 14,7 milijarde EUR). Po pogajanjih s Turčijo se je 
Komisija dogovorila, da se prispevek zmanjša na polovico tega zneska 
(800 milijonov EUR). To pomeni 5,4 % celotnega proračuna programa, kar je nad 
teoretičnim sorazmernostnim faktorjem, ki bi izhajal iz uporabe formule B 
(4,51 %). Komisija je zato menila, da je znesek prispevka zadovoljiv. Poleg tega je 
Turčija plačevala letni prispevek v višini 9 milijonov EUR za mednarodno razsežnost 
programa, v okviru katere se financira mobilnost in sodelovanje na področju 
visokošolskega izobraževanja s partnerskimi državami zunaj Evrope. 

Prvotni sporazum ni vključeval klavzule o pregledu. Vendar je Turčija glede na 
uspeh programa leta 2014 izrazila pripravljenost, da poveča finančni prispevek. 
Sporazum je bil zato spremenjen, finančni prispevek pa posodobljen na 
870 milijonov EUR (126 milijonov EUR na leto od leta 2015). Leta 2018 je 44 930 
sodelujočih v 1 417 turških projektih izkoriščalo možnost sodelovanja v 
dejavnostih programa Erasmus+ z nepovratnimi sredstvi v skupnem znesku 
84 milijonov EUR19. 

Prispevek Črne gore za program Erasmus+ 

Črna gora enakopravno z državami članicami EU sodeluje le v nekaterih ukrepih: 
podpornih platformah IT in podpori za reformo politik. 

Prispevek Črne gore je bil določen na 50 000 EUR, kar je približno 40 % več od 
zneska, izračunanega na podlagi formule B. Komisija je ta višji znesek predlagala 
zato, da bi se upoštevalo, da stroški sodelovanja pri platformah IT niso sorazmerni 
z BDP države. 

                                                      
19 Evropska komisija, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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Prispevki držav Efte v proračun EU 

65 Štiri države Efte zagotavljajo prispevke v proračun EU na podlagi dveh različnih 
vrst pravnih ureditev: Islandija, Lihtenštajn in Norveška prispevajo na podlagi 
Sporazuma EGP, Švica pa ne sodeluje v EGP in ima ločene dvostranske sporazume z EU. 

Prispevki držav EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) 

66 S Sporazumom EGP je zagotovljena ena sama podlaga za sodelovanje treh držav 
Efte, ki so del EGP (Islandije, Lihtenštajna in Norveške), v dejavnostih EU. Ena ali več 
držav Efte, ki so del EGP, je sodelovalo v 15 od 60 programov EU za obdobje 2014–
2020, pri čemer je njihov letni prispevek znašal približno 400 milijonov EUR. 

Določitev zneskov prispevkov 

67 Države Efte, ki so del EGP, prispevajo za dve vrsti odhodkov EU, in sicer odhodke 
iz poslovanja (ki pomenijo glavni del prispevka držav Efte, ki so del EGP) in odhodke za 
javno upravo EU. 

Prispevek za odhodke iz poslovanja 

68 Odhodki iz poslovanja se nanašajo na zneske, porabljene za posebne ukrepe, ki so 
del programov in dejavnosti EU. Letni finančni prispevek držav Efte, ki so del EGP, za 
odhodke iz poslovanja se izračuna tako, da se sorazmernostni faktor (formula B) vsake 
države Efte, ki je del EGP, pomnoži z zneskom ustrezne proračunske vrstice EU. Znesek, 
ki ga je treba plačati, se določi na podlagi sredstev, ki so v proračunu EU rezervirana za 
letne stroške projektov, ki se izvajajo v okviru programov EU (odobritve plačil). Druge 
države nečlanice EU prispevajo na podlagi sredstev, rezerviranih za vse prihodnje 
stroške novih projektov, odobrenih v danem letu (odobritve za prevzem obveznosti), ki 
so običajno višja od odobritev plačil v prvih letih izvajanja programa20. 

69 Ker so odobritve plačil le ocena pričakovanih odhodkov tekočih projektov, lahko 
dejanski odhodki za vsako leto pomenijo različne zneske plačil. Komisija državam Efte, 
ki so del EGP, vsako leto sporoči dejanske odhodke od leta N – 2, kar lahko privede do 
popravka prispevka, ki se plača za navedeno leto. 

                                                      
20 Sekretatiat Efte, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

november 2002, str. 34–36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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Prispevek za javno upravo EU 

70 S prispevkom za javno upravo EU se krijejo plače, pokojnine, stavbe, oprema in 
stroški IT. O njem se opravijo pogajanja z državami Efte, ki so del EGP, in sicer na 
podlagi proračuna posameznega programa in dejavnosti. 

71 Dve tretjini prispevkov držav Efte, ki so del EGP, za odhodke za javno upravo EU 
so stvarni prispevki, ki se nanašajo na napotitev nacionalnih strokovnjakov na Komisijo, 
ena tretjina pa finančna sredstva. Stvarni prispevek se določi na podlagi ocene Komisije 
o povprečnih letnih stroških na napotenega strokovnjaka, ne glede na stroške plač, ki 
so jih dejansko imele države Efte, ki so del EGP. Leta 2020 je ta prispevek znašal 
125 000 EUR na strokovnjaka (razen začasnih uslužbencev Eurostata, pri katerih 
prispevek temelji na dejanskih stroških). Leta 2020 je bilo v okviru Sporazuma EGP 
napotenih 26 nacionalnih strokovnjakov, večinoma iz Norveške. To pomeni stvarni 
prispevek v višini 3,25 milijona EUR. 

72 Finančni prispevek temelji na ocenjenih režijskih stroških in dodatnih povezanih 
stroških za dejavnost vsakega napotenega strokovnjaka (za pisarniške prostore, 
potovanja, sestanke, odbore, konference in publikacije, ki so neposredno povezani s 
sodelovanjem držav Efte, ki so del EGP, v dani dejavnosti). Finančni prispevek za 
leto 2020 znaša približno 1,6 milijona EUR. 

Upravljanje prispevkov 

73 ESZD je splošno odgovorna za odnose EU z državami Efte, Komisija (GD BUDG) pa 
za upravljanje proračunskih zadev v zvezi s prispevki držav EGP: pripravo Priloge EGP k 
proračunu EU (ki vsebuje odobritve, relevantne za EGP) in posredovanje zahtevka za 
sredstva (glej sliko 9). GD BUDG upravlja prispevke držav EGP centralizirano zato, ker 
so del enotnega sporazuma (Sporazuma EGP). 



34 

Slika 9 – Okvirna časovnica za prispevek držav Efte, ki so del EGP, v 
proračun EU 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Protokola 32 k Sporazumu EGP in notranjih smernic Komisije 
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Prispevki Švice 

74 Za Švico – drugače kot za druge sosednje države EU – ne obstaja krovni sporazum, 
ki bi urejal njene odnose z EU. Namesto tega pogodbenici uporabljata sistem številnih 
dvostranskih sporazumov, sklenjenih za posamezne sektorje sodelovanja. Trenutno 
obstaja približno 20 pomembnejših sporazumov, ki jih dopolnjuje približno 100 drugih 
sporazumov21. Večina pomembnejših dvostranskih sporazumov je povezana v dva 
velika svežnja, in sicer v Dvostranske sporazume I (1999) in Dvostranske sporazume II 
(2004). 

75 Svet je od leta 2008 večkrat navedel, da je sedanji sistem dvostranskih 
sporazumov zaradi svoje kompleksnosti in nepopolnosti dosegel svoje meje22. Na 
podlagi tega so se maja 2014 začela pogajanja o krovnem institucionalnem okvirnem 
sporazumu s Švico. Cilj tega sporazuma je vzpostaviti enoten institucionalni okvir za vse 
obstoječe in prihodnje sporazume o dostopu do trga, sklenjene med EU in Švico. 
Švicarski zvezni svet se je decembra 2018 odločil za javno posvetovanje o osnutku 
besedila23 tega sporazuma s švicarskimi deležniki. Po tem posvetovanju je švicarska 
stran zaprosila za dodatna pojasnila in korespondenca med obema stranema se je 
nadaljevala24. Po navedbah švicarskih organov je švicarski zvezni svet novembra 2020 
oblikoval svoje stališče v zvezi s potrebnimi pojasnili in razprave med obema stranema 
so se nadaljevale. 

Določitev zneskov prispevkov 

76 Pri izračunu sorazmernostnega faktorja se uporabljajo vse tri formule (glej 
odstavke 31–33), pa tudi nekatere druge, ki so prilagojene specifičnim dejavnostim. 
Korekcijski faktorji ali podobne prilagoditve se ne uporabljajo. V tabeli 2 so prikazani 
programi in dejavnosti s prispevki, prejetimi v letu 2019. 

                                                      
21 Evropska komisija (GD TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Sklepi Sveta o odnosih EU s Švicarsko konfederacijo, sporočilo za javnost 116/19 z dne 
19. februarja 2019, odstavek 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans les 
parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Dokumenta Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 
7. junij 2019, in Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 
11. junij 2019, 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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Tabela 2 – Prispevki Švice v proračun EU za leto 2019 

Program/dejavnost Prispevek 
(v milijonih EUR) 

Sorazmernostni 
faktor 

Obzorje 2020 (vključno z Euratomom in 
ITER) 511,0 formula A in 

formula B 

Globalni satelitski navigacijski sistemi EU 27,1 formula A 

Sklad za notranjo varnost 22,4 formula C 

Vizumski informacijski sistem (VIS) 0,7 formula C 

Schengenski informacijski sistem (SIS) 0,5 formula C 

Schengenski upravni stroški (odbori) 0,02 formula C 

Schengenski upravni stroški (schengenski 
sekretariat) 

0,7 specifičen 

Sodelovanje na področju statistike 4,8 specifičen 

Evropska agencija za okolje 1,4 specifičen 

CCN/CSI 0,1 specifičen 

Skupaj 568,7  
Opomba: Formula B se uporablja samo za izračun prispevkov za del programa Euratoma za raziskave in 
usposabljanje ter za dejavnosti v okviru projekta ITER. CCN/CSI se nanaša na skupno komunikacijsko 
omrežje/skupni sistemski vmesnik, ki se uporablja na področju carine. Za SIS, VIS in Eurodac Švica 
zagotavlja dodatne prispevke neposredno agenciji eu-LISA (glej sliko 6). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi računovodskih podatkov Komisije in Sveta 

77 Največji prispevek Švice je namenjen programu Obzorje 2020. Švica je bila ena 
prvih držav, ki so se pridružile raziskovalnim programom EU, vendar je v programu 
Obzorje 2020 med letoma 2014 in 2016 le delno sodelovala, kar pomeni, da so bili 
švicarski subjekti do financiranja EU upravičeni le za zmanjšano število programskih 
ukrepov. Da bi se pokril upad razpoložljivih finančnih sredstev v okviru programa 
Obzorje 2020, je švicarska vlada vzpostavila alternativno nacionalno shemo 
financiranja. Hkrati je zaradi delne pridružitve prišlo do začasnega upada prispevkov, ki 
jih Švica plačuje EU. 
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Prispevki, ki se zagotavljajo 
neposredno državam članicam 
78 Za sredstva, ki jih države Efte zagotavljajo zunaj proračuna EU neposredno 
državam članicam EU, se uporabljajo posebni mehanizmi za izračun in drugačne 
ureditve upravljanja, poročanja, notranje kontrole in revizije kot za prispevke v splošni 
proračun EU. Te posebne ureditve so opisane v odstavkih, ki sledijo. 

Nepovratna sredstva držav EGP in Norveške za države članice 

79 Države Efte, ki so del EGP, zagotavljajo državam članicam EU nepovratna sredstva 
za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v EGP in okrepitev odnosov z državami 
upravičenkami. Ti prispevki se lahko razumejo kot nadomestilo za sodelovanje 
Islandije, Lihtenštajna in Norveške na notranjem trgu EU (glej odstavek 84). Podlaga za 
ta nepovratna sredstva je določena v Sporazumu EGP25 ter sporazumu med Norveško 
in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu. 

80 Sredstva se upravljajo neodvisno v okviru dveh shem financiranja. Nepovratna 
sredstva držav EGP skupaj financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška (države 
donatorice), medtem ko nepovratna sredstva Norveške financira Norveška sama. 
Nepovratna sredstva držav EGP se zagotavljajo od leta 1994, prispevki pa so se znatno 
povečali s širitvijo EU leta 2004, ko so bila nepovratna sredstva Norveške določena kot 
dodaten mehanizem financiranja. 

81 Z nepovratnimi sredstvi držav EGP se zagotavlja podpora 15 državam članicam EU 
(t. i. državam upravičenkam), ki so tudi upravičenke do Kohezijskega sklada EU26. Z 
nepovratnimi sredstvi Norveške se zagotavljajo sredstva 13 državam članicam, ki so se 
EU pridružile od leta 2004. V okviru obeh vrst nepovratnih sredstev se rezervirajo 
sredstva za regionalno sodelovanje in spodbujanje zaposlovanja mladih. Lahko se tudi 
podpirajo projekti, v katerih sodelujejo druge države članice EU. 

                                                      
25 Finančni mehanizmi EGP so določeni v Delu VIII Sporazuma EGP (členi 115–117) ter njegovih 

protokolih 38, 38a, 38b in 38c. 

26 Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška. 
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82 Skupni prispevek v obdobju od 1. maja 2014 do 30. aprila 2021 znaša 
2,8 milijarde EUR. Ključna področja podpore vključujejo raziskave in izobraževanje, 
zmanjšanje revščine in varstvo okolja (glej sliko 10). Nepovratna sredstva so na voljo 
nevladnim organizacijam, raziskovalnim in akademskim ustanovam ter javnemu in 
zasebnemu sektorju. 

83 Do konca leta 2020 so se države donatorice in države upravičenke za obdobje 
financiranja 2014–2021 uradno dogovorile o 96 programih in dveh regionalnih skladih. 
Leta 2021 naj bi bile podpisane pogodbe za še približno osem programov. 
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Slika 10 – Dodelitev nepovratnih sredstev držav EGP in Norveške za 
obdobje 2014–2020 (v milijonih EUR) 

 
Opomba: Dodelitev sredstev za področja podpore konec leta 2019 še ni bila zaključena. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij iz poročila o stanju glede nepovratnih sredstev EGP 
in Norveške za leto 2019 in Sporazuma EGP 
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Določitev zneskov prispevkov 

84 Zneski prispevkov so bili rezultat političnega dogovora med EU in državami
donatoricami. Za njihov izračun ni bila uporabljena posebna metodologija. Po 
navedbah Komisije27 je bilo izhodišče EU za pogajanja to, da bodo države Efte, ki so del 
EGP, kot del notranjega trga imele toliko koristi od razširjenega notranjega trga kot 
države članice. Zato naj bi tudi sodelovale pri trajnostnem in pravičnem razvoju 
notranjega trga s prispevanjem k odpravi socialnih in ekonomskih razlik v EU/EGP. EU 
in države donatorice so se leta 2016 dogovorile o povečanju sredstev v primerjavi z 
obdobjem 2009–2014, ko je bilo zagotovljenih 1,8 milijarde EUR. Znesek, dogovorjen 
za obdobje od maja 2014 do aprila 2021, je znašal 2,8 milijarde EUR (1,55 milijarde EUR 
za nepovratna sredstva držav EGP in 1,25 milijarde EUR za nepovratna sredstva 
Norveške). Ti zneski so na voljo za prevzem obveznosti v enakih letnih obrokih. 
Komisija je dodelitve za posamezne države določila na podlagi razdelitvenega ključa, ki 
se uporablja za Kohezijski sklad EU28. Razčlenitev prispevkov za nepovratna sredstva 
držav EGP med tremi državami donatoricami temelji na razmerju med njihovimi BDP: 
Norveška zagotavlja 95,8 %, Islandija 3 % in Lihtenštajn 1,2 %. 

Upravljanje prispevkov 

85 Države Efte, ki so del EGP, so odgovorne za zagotovitev, da so ureditve izvajanja
za oba finančna mehanizma v bistvu enake. Izdale so dve uredbi za izvrševanje 
nepovratnih sredstev držav EGP oziroma Norveške29 ter z vsako državo upravičenko 
sklenile tudi memorandum o soglasju30. 

86 Memorandumi o soglasju vsebujejo okvirne določbe o dodelitvi sredstev za
posamezne države (vključno z razčlenitvijo dodeljenih sredstev po programih) ter 
strukture za upravljanje in nadzor sredstev. Nacionalne kontaktne točke, ki jih določi 

27 Priporočilo za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj za prilagoditev naslednjih sporazumov 
glede na širitev EU zaradi pristopa Hrvaške: Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, 
Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za 
obdobje 2009–2014, (…) (COM(2012) 255 final). 

28 Točka 5 Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469). 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Vsi memorandumi o soglasju, sklenjeni za sedanje obdobje financiranja, so na voljo na spletišču za 
nepovratna sredstva držav EGP: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sl/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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vsaka država upravičenka, so splošno odgovorne za izvajanje memorandumov o 
soglasju. 

87 Odgovornost za upravljanje nepovratnih sredstev si delijo države Efte, ki so del 
EGP, in države upravičenke (glej sliko 11). 

Slika 11 – Upravljanje nepovratnih sredstev držav EGP in Norveške 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi letnega poročila o nepovratnih sredstvih držav EGP in 
Norveške za obdobje 2015–2016. 

88 Urad za finančni mehanizem, ki je del sekretariata Efte, je odgovoren za 
upravljanje in izvajanje teh finančnih mehanizmov. Deluje kot kontaktna točka med 
državami donatoricami in državami upravičenkami. Stroški upravljanja na strani držav 
Efte, ki so del EGP, se krijejo z dogovorjenim finančnim prispevkom, izračunanim po 
fiksni stopnji v višini 7,5 % skupnega zneska nepovratnih sredstev. 

89 Komisija ima pri izvrševanju nepovratnih sredstev posvetovalno vlogo. V obdobju 
2004–2009 je pregledala vse predloge projektov, v obdobju 2009–2014 pa je bilo 
preverjanje opravljeno na ravni programov. V sedanjem obdobju financiranja (2014–
2021) Komisija (GD REGIO) zagotavlja povratne informacije o vsebini memorandumov 
o soglasju na strateški ravni. Komisija je na primer navedla, da je v pripombah k 
memorandumu o soglasju, sklenjenem s Slovenijo, opredelila načine za povečanje 
sinergij in dopolnjevanje nekaterih programov z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi. Poleg tega je priporočila, naj se vzpostavi stik z nacionalnimi 

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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organi za upravljanje teh sredstev, da bi se preprečilo prekrivanje na nekaterih 
področjih financiranja. 

Ureditve poročanja 

90 Za poročanje o nepovratnih sredstvih so odgovorne predvsem države 
upravičenke. Posebne ureditve za ta namen so določene v ustreznih uredbah (glej 
odstavek 85) in vključujejo različne zahteve glede poročanja, kot so letna strateška 
poročila o izvajanju, poročila o programih in finančna poročila, vključno z informacijami 
o napredku pri doseganju izidov. 

91 Za sedanje obdobje financiranja bi morale države Efte, ki so del EGP, do konca 
leta 2020 izvesti vmesni pregled, da bi prerazporedile vsa razpoložljiva sredstva, za 
katera obveznosti niso bile prevzete, v okviru dodelitev posameznim zadevnim 
državam upravičenkam31. Urad za finančni mehanizem je za obdobje financiranja 
2009–2014 ocenil, da države upravičenke ne bodo porabile približno 15 % dodeljenih 
proračunskih sredstev, kar bi v praksi pomenilo zmanjšanje nepovratnih sredstev držav 
EGP/Norveške za navedeno obdobje. 

Notranja kontrola in revizija 

92 Revizijski organi vsake države upravičenke objavijo letna poročila o uspešnosti 
sistema upravljanja in kontrol ter zakonitosti in pravilnosti odhodkov, nastalih v okviru 
nepovratnih sredstev. Urad za finančni mehanizem ima svojo revizijsko strategijo, ki 
dopolnjuje zagotovilo, ki ga prejme od nacionalnih revizijskih organov. Iz poročila32 o 
nepravilnostih v obdobju 2009–2014, ki ga je izdal Urad za finančni mehanizem, je 
razvidno, da se je večina od 1010 ugotovljenih nepravilnosti nanašala na napake, 29 pa 
na goljufije. Do 30. septembra 2020 so se zaradi ugotovljenih nepravilnosti nepovratna 
sredstva za projekte zmanjšala za 14,6 milijona EUR. 

93 Poleg tega lahko odbor revizorjev Efte (za nepovratna sredstva držav EGP) in 
norveški nacionalni revizijski urad (za nepovratna sredstva Norveške) izvajata posebne 
preglede nepovratnih sredstev držav EGP in Norveške ali posle dajanja zagotovil v zvezi 
s temi sredstvi. Institucije EU nimajo pravice kontrole ali revidiranja teh nepovratnih 
sredstev. 

                                                      
31 Člen 8 Protokola 38c in ustrezna določba iz sporazuma z Norveško. 

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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Prispevek Švice za države članice 

94 Švica podobno kot države Efte, ki so del EGP, plačuje finančni prispevek
neposredno državam članicam EU. Namenjen je zmanjševanju gospodarskih in 
socialnih razlik v EU. Temelji na nezavezujočem memorandumu o soglasju33 med EU in 
švicarskimi organi iz februarja 2006 ter dodatkih k njemu. Švicarski organi so navedli, 
da Švica finančna sredstva zagotavlja samostojno, skladno s svojo tradicijo podpiranja 
demokratičnega prehoda srednje in vzhodne Evrope34. Kot je povedal visoki 
predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednik 
Evropske komisije, je ta prispevek legitimno nadomestilo za dostop države do 
notranjega trga35. 

95 Švica je od leta 2007 dodelila 1,3 milijarde CHF (približno 1,2 milijarde EUR) kot
svoj prvi prispevek za razširjeno EU (glej sliko 12). Do tega prispevka je upravičenih 
13 držav članic EU, ki so se EU pridružile od leta 2004. Ta sredstva se podobno kot 
nepovratna sredstva držav EGP in Norveške ne usmerjajo prek proračuna EU. Švica jih 
upravlja neposredno v sodelovanju z državami upravičenkami. 

33 Memorandum of Understanding between the President of the Council of the European Union and the 
Swiss Federal Council, 27. februar 2006. 

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

35 Parlamentarna vprašanja, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of 
the European Commission, 17.6.2020. 

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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Slika 12 – Dodelitev prispevka Švice od leta 2007 (v milijonih EUR) 

 
Opomba: Dodelitve po področjih podpore temeljijo na zaključenih projektih. Zneski v EUR so približni, saj 
so dodelitve izražene v CHF. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumenta SDC – SECO: Switzerland’s contribution to the 
enlarged EU: Results of country programmes completed in the EU-12 countries, maj 2020, str. 4. 
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96 V memorandumu o soglasju med EU in švicarskimi organi so določena splošna
načela prispevka in njegove finančne dodelitve. Dodatni posebni pogoji so določeni v 
okvirnih sporazumih, sklenjenih med Švico in posameznimi državami upravičenkami. 

97 Leta 2018 je švicarski zvezni svet predlagal švicarskemu parlamentu nadaljevanje
tega sodelovanja v prihodnosti v obliki drugega prispevka in temu namenil enak znesek 
kot za prejšnji prispevek. Evropski parlament je leta 2019 opozoril, da ima Švica znatne 
koristi od sodelovanja na enotnem trgu, in poudaril, da bi bilo treba prihodnji švicarski 
prispevek za kohezijo EU znatno povečati36. Svet EU je izjavil, da bi moral biti prispevek 
sorazmeren z znatnimi koristmi, ki jih ima Švica od sodelovanja na enotnem trgu37. 
Švicarski parlament je decembra 2019 odobril predlog drugega prispevka, vendar se je 
odločil, da ga bo vezal na specifičen pogoj, ki se nanaša zlasti na podaljšanje sklepa 
Komisije o enakovrednosti švicarskih borz reguliranim trgom EU38. Decembra 2020 so 
razprave med obema stranema o memorandumu o soglasju o prihodnjem prispevku še 
vedno potekale. 

Določitev zneskov prispevkov 

98 Skupna dodelitev prvega švicarskega prispevka je bila rezultat političnega
dogovora med EU in Švico. Za njen izračun ni bila uporabljena posebna metodologija. 
Dodelitve za posamezne države so bile določene podobno kot pri razdelitvenem ključu, 
uporabljenem za Kohezijski sklad EU. 

99 V skupaj desetih letih je bilo izplačilo prispevka organizirano v dveh fazah: v
petletnem obdobju za prevzem obveznosti, v katerem so se Švica in države 
upravičenke dogovorile o tem, katere projekte bodo izvedle in kako jih bodo izvedle, 
ter v deloma istočasno potekajočem obdobju izvajanja, ki traja do deset let, za 
izvajanje projektov. Obe obdobji sta bili ustrezno prilagojeni za Romunijo in Bolgarijo, 

36 Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije 
in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem 
sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, 
člen 1(o). 

37 Sklepi Sveta o odnosih EU s Švicarsko konfederacijo, sporočilo za javnost 116/19 z dne 
19. februarja 2019, odstavek 11.

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_SL.html
https://www.consilium.europa.eu/sl/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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ki sta se EU pridružili leta 2007 (izvajanje do leta 2019), ter Hrvaško, ki se je EU 
pridružila leta 2013 (izvajanje do leta 2024)39. 

100 Decembra 2020 je bilo porabljenih 92 % sredstev, dodeljenih 12 državam 
članicam (EU-12), v katerih se je izvajanje projektov končalo v letih 2017 in 2019, pri 
čemer projekti na Hrvaškem še potekajo. 

Upravljanje prispevkov 

101 Švica svoj prispevek upravlja v sodelovanju z državami upravičenkami, pri 
čemer švicarski organi odobrijo projekte in programe, države upravičenke pa so 
odgovorne za opredelitev, izvajanje, notranjo kontrolo in revizijo projektov. Obe strani 
se morata usklajevati, da se prepreči podvajanje s projekti, ki se financirajo v okviru 
kohezijske politike EU40. 

102 Komisija (GD REGIO) je odgovorna za ocenjevanje združljivosti predlaganih 
projektov in programov s cilji EU, kot so cilji kohezijske politike41. Izvedla je splošen 
pregled projektov in programov na podlagi seznama, ki ga je predložila Švica. 

103 Na sliki 13 je predstavljena organizacijska struktura, vzpostavljena za 
upravljanje izvrševanja prispevka, in njeni glavni procesi. Švica lahko za kritje svojih 
stroškov upravljanja zadrži 5 % svojega skupnega prispevka. 

                                                      
39 Za več informacij glej: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key points in 

brief, marec 2016; švicarski zvezni urad za revizijo (SFAO), Switzerland’s enlargement contribution – 
does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, revizijsko 
poročilo z dne 20. marca 2015. 

40 Člen 6 okvirnih sporazumov z državami upravičenkami. 

41 Člen 5 memoranduma o soglasju. 
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Slika 13 – Upravljanje prispevka Švice (v milijonih EUR) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumenta švicarskega zveznega urada za revizijo z naslovom 
Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries allow 
efficient implementation?, revizijsko poročilo z dne 20. marca 2015, str. 27. 
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Ureditve poročanja 

104 Za spremljanje in nadzor so odgovorni nacionalni organi v državah 
upravičenkah, čeprav decentralizirani švicarski uradi za prispevke v imenu Švice 
prispevajo k spremljanju izvajanja na terenu. 

105 Švica poleg poročil o državah, pripravljenih na nacionalni ravni, redno objavlja 
tudi letna poročila o rezultatih, doseženih na ravni programov. Ob koncu desetletnega 
obdobja izvajanja za države EU-10 leta 2017 in za države EU-12 leta 2020 je Švica 
objavila poročila o skupnih rezultatih, doseženih v državah upravičenkah. 

Notranja kontrola in revizija 

106 Švica je večino odgovornosti za notranje kontrole in revizijo prenesla na 
nacionalne organe v državah upravičenkah. Najpozneje ob koncu izvajanja vsakega 
projekta je bilo treba opraviti revizijo računovodskih izkazov42. Švica je ohranila pravico 
do obiskovanja, spremljanja, pregledovanja, revidiranja in ocenjevanja vseh dejavnosti 
in postopkov, povezanih z izvajanjem projektov, ki se financirajo s prispevkom43. 
Podobno kot pri nepovratnih sredstvih držav EGP in Norveške, ki se izplačujejo 
neposredno državam članicam, institucije EU nimajo pravice kontrole ali revidiranja 
tega prispevka. 

107 Švicarski prispevek je bil predmet več revizij švicarskega zveznega urada za 
revizijo (SFAO) in revizij vrhovnih revizijskih institucij držav upravičenk ter skupnih 
revizij44. Pri revizijah, izvedenih v zadnjih letih, je bilo ugotovljenih nekaj 
neučinkovitosti pri uporabi sredstev. V opažanjih s tem v zvezi je bilo na primer 
navedeno, da: 

o sta se zaradi kompleksne organizacijske strukture z več ravnmi povečala potrebni 
čas in potrebno število osebja, 

o so postopki izbire projektov dolgotrajni, kar povzroča negotovost ter veliko 
upravno in finančno breme. 

                                                      
42 Priloga II k okvirnim sporazumom. 

43 Člen 6(5) okvirnih sporazumov. 

44 Glej na primer: 
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries 

allow efficient implementation?, revizijsko poročilo z dne 20. marca 2015; 
- SFAO/češka VRI, 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, revizijsko poročilo iz aprila 2015. 
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Sklepne besede in izzivi 
108 V tem oddelku so predstavljene sklepne besede o pregledu, ki ga je opravilo 
Sodišče, in poudarjeni nekateri ključni izzivi pri upravljanju prispevkov držav nečlanic 
EU, ki jih je Sodišče opazilo med pregledom. O njih je razpravljalo s pristojnimi službami 
Komisije, pri čemer je po potrebi navedlo njihova stališča. 

109 Prispevki držav nečlanic EU trenutno pomenijo približno 1 % prihodkov v 
proračunu EU. Sodelovanje držav nečlanic EU v programih EU lahko omogoči tudi 
pomembno sodelovanje na strateških področjih za EU (npr. na področju vesolja ali 
raziskav in razvoja). Poleg tega so prispevki držav nečlanic EU pomemben vir 
neposrednega financiranja za nekatere države članice, katerega namen je dopolnjevati 
kohezijsko politiko EU (glej odstavke 01, 02 in 28). 

110 Pri večini formul za izračun prispevkov za programe in dejavnosti EU se 
uporablja sorazmernostni faktor, ki temelji na razmerju med BDP države nečlanice EU 
in BDP EU (glej odstavke 30–39). Če se bodo sedanje formule še naprej uporabljale, se 
bodo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU sorazmernostni faktorji povečali, saj 
bo BDP EU (imenovalec v formuli) brez Združenega kraljestva manjši. Hkrati bo 
Združeno kraljestvo sodelovalo v nekaterih prihodnjih programih in dejavnostih EU 
kot država nečlanica EU ter tako zagotovilo s tem povezane prispevke. V Sporazumu o 
trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki se začasno uporablja od 
1. januarja 2021, je določeno sodelovanje Združenega kraljestva v več programih EU. 
Zaradi tega razvoja dogodkov bo prišlo do splošnega povečanja prispevkov, ki jih 
zagotavljajo države nečlanice EU. 

111 Pri oblikovanju okvira za prihodnje sodelovanje držav nečlanic EU v programih 
in dejavnostih EU bo Komisija zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU morda morala 
obravnavati še dva nova izziva: 

o določitev pravil in načel za morebitno prihodnje sodelovanje Združenega 
kraljestva v dodatnih programih in dejavnostih EU, 

o pogajanja o novih sporazumih o sodelovanju z drugimi državami nečlanicami EU, 
ki bi lahko poskusile omiliti vpliv višjih prispevkov, ki jih morajo plačati zaradi 
uporabe spremenjenih dejavnikov sorazmernosti (brez BDP Združenega 
kraljestva). V posebnem primeru držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk 
je sodelovanje v programih EU učno orodje za njihovo pripravo na prihodnje 
članstvo, za kar je lahko potreben poseben pristop v pogajanjih glede višine 
prispevkov, ki jih bodo te države plačale. 
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112 Upravljanje prispevkov, ki jih države nečlanice EU zagotavljajo EU, je 
decentralizirano, razdeljeno med generalne direktorate Komisije in njene agencije, ki 
so odgovorne za programe in dejavnosti EU, ki so jim so prispevki dodeljeni. Edina 
izjema so prispevki držav Efte, ki so del EGP, in sicer Islandije, Lihtenštajna in Norveške, 
ki jih GD BUDG upravlja centralizirano za vse programe (glej odstavka 04 in 29). To je 
kompleksen proces, ki vključuje številne programe in dejavnosti EU, pri katerih 
sodeluje ena ali več držav Efte, ki so del EGP, različne metode izračuna (za prispevke za 
odhodke iz poslovanja in javno upravo EU) in prilagoditve zaradi razlik med 
proračunskimi in dejanskimi odhodki (glej odstavke 66–73). 

113 Enotna samodejna formula za določanje prispevkov v proračun EU in agencij 
ali standardizirane metode za prilagoditev teh prispevkov niso določene. Končni 
znesek prispevka je v večini primerov dogovorjen po pogajanjih z državo nečlanico EU, 
ki temeljijo na številnih dejavnikih, vključno s političnimi interesi in oceno sodelovanja 
države v tem programu ali dejavnosti. S tem se ustvarja raznolik sistem ureditev za 
določanje prispevkov (glej odstavke 32–39). 

114 Decentralizirano upravljanje sicer omogoča bolj prilagojen pristop, odvisno od 
programa EU in zadevne države nečlanice EU, vendar pa Komisija in agencije EU tako 
težje zagotavljajo doslednost pri podobnih primerih in učinkovitost pri izračunavanju in 
zbiranju prispevkov. Izziv je najti pravo ravnovesje med doslednostjo pri postopkih in 
učinkovitostjo pri obravnavi prispevkov držav nečlanic EU na eni strani ter 
omogočanjem upoštevanja posebnih okoliščin programov in držav na drugi strani. 

115 Komisija si za naslednji večletni finančni okvir prizadeva za večjo skladnost, zato 
se je dogovorila o horizontalnih smernicah za prispevke držav nečlanic EU za programe 
Unije, ki zajemajo nekatere osnovne parametre. Poudarila je, da se lahko nove 
smernice uporabljajo le za nove mednarodne sporazume in se zato ne bodo 
uporabljale za prispevke v okviru obstoječega sporazuma EGP ali sporazumov, 
povezanih s schengenskim pravnim redom. 

116 Komisija redno objavlja splošne informacije o prispevkih držav nečlanic EU v 
proračun EU ter nekatere informacije za posamezne države o povračilu prispevkov iz 
instrumenta IPA II. Na vprašanje poslancev Evropskega parlamenta leta 2017 je 
zagotovila natančen pregled. Vendar pa se podrobna razčlenitev, iz katere bi bili 
razvidni prispevki vsake države nečlanice EU za vsak program ali dejavnost EU, ne 
predstavlja redno, poleg tega pa ni pregleda vse finančne podpore EU, zagotovljene 
za povračilo teh prispevkov (glej odstavke 27 in 44–46). 
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117 Glede na potrebo po spodbujanju transparentnosti in odgovornosti v korist
zainteresirane javnosti in proračunskih organov je za Komisijo izziv redno predstavljati 
podroben pregled prispevkov, ki jih države nečlanice EU zagotavljajo v proračun EU. 

118 Prispevki držav Efte, ki se zagotavljajo neposredno državam članicam EU
(nepovratna sredstva Norveške/držav EGP in prispevek Švice za razširjeno EU), so del 
splošne ureditve med EU in državami Efte za urejanje dostopa teh držav do notranjega 
trga EU. Ti prispevki se lahko razumejo kot nadomestilo za sodelovanje na notranjem 
trgu EU. Medtem ko se pri s tem povezanih pogajanjih nekoliko upoštevajo koristi, ki 
jih imajo države Efte od sodelovanja na notranjem trgu, pa so skupni zneski prispevkov 
rezultat političnega dogovora in njihov izračun ne temelji na posebni metodologiji (glej 
odstavke 79, 84, 94 in 98). Pridobivanje in uporaba izpopolnjenih podatkov za oceno 
koristi, ki jih imajo države Efte od sodelovanja na notranjem trgu, sta lahko težavna, 
vendar koristna pri vodenju pogajanj. Izziv za EU je uporabiti koristi notranjega trga 
kot vzvod za finančne prispevke v prihodnjih pogajanjih s temi državami. 

119 Kar zadeva izvrševanje prispevkov, zagotovljenih neposredno državam članicam
zunaj proračuna EU, obstajajo dva ločena zakonodajna okvira ter ureditve upravljanja, 
poročanja, notranje kontrole in revizije (nepovratna sredstva Norveške/držav EGP in 
prispevek Švice za razširjeno EU). Ti prispevki naj bi dopolnjevali kohezijsko politiko EU, 
ki temelji na tretjem, drugačnem sklopu predpisov in postopkov. Zato v nekaterih 
državah članicah za obravnavanje podobnih ciljev politike obstajajo tri različne ureditve 
upravljanja (glej odstavke 78–107). 

120 Komisija je izvedla pregled na strateški ravni, da bi ocenila združljivost ukrepov,
ki naj bi se podpirali s temi prispevki zunaj proračuna EU, s cilji EU. Vendar institucije 
EU kljub povezavam s kohezijsko politiko niso neposredno vključene v nadziranje teh 
prispevkov (glej odstavke 89, 93, 102 in 106). 

121 Glavni izziv za kompleksen soobstoj treh ureditev upravljanja je obravnavati
potrebo po uspešnem usklajevanju, čim bolj povečati dopolnjevanje in omejiti 
tveganje dvojnega financiranja ukrepov. 
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Ta pregled je sprejel senat V, ki ga vodi Tony Murphy, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu 23. marca 2021. 

Za Evropsko računsko sodišče 

Klaus-Heiner Lehne 
Predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Standardni pravni postopek za sprejetje 
mednarodnih sporazumov 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi člena 218 PDEU 
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Priloga II – Pregled prispevkov držav nečlanic EU v proračun EU za obdobje 2014–2019 (v EUR) 

 

GD/institucija Program/država Albanija Črna gora
Severna 

Makedonija
Srbija Turčija

Bosna in 
Hercegovina

Kosovo* Švica Islandija Lihtenštajn Norveška

BUDG Prispevki držav EGP 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Obzorje 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Ustvarjalna Evropa 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Evropska solidarnostna enota 100 000 7 300 000
HOME Vizumski informacijski sistem (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426

HOME
Schengenski informacijski sistem 
(SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963

HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Sklad za notranjo varnost 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Svet 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Evropa za državljane 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Poglavje o drogah 12 000 12 000

GROW
Globalni satelitski navigacijski sistemi 
EU 299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Sodelovanje na področju statistike 25 472 386
ENV Evropska agencija za okolje 18 762 000 7 769 542
TAXUD Carina 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Sodelovanje na področju DDV 40 000

EMPL
Zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO
Mehanizem na področju civilne 
zaščite 82 236 199 428 778 752 750 000

JUST Program za pravosodje 111 908 27 085
JUST Pravice, enakost in državljanstvo 227 570
JUST Agencija za temeljne pravice 386 250 228 000
SANTE Program za zdravje 500 860 164 829
DIGIT Program ISA2 10 373

Skupaj po državah 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

Države kandidatke Potencialne države Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA)

Schengenski upravni stroški
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Opomba: Tabela temelji na pravicah za dana leta. Prispevek Švice za program Obzorje 2020 vključuje tudi prispevke za program Euratoma za raziskave in usposabljanje ter 
za dejavnosti, povezane z ITER. Prispevek Ukrajine za program Obzorje 2020 vključuje tudi prispevek za program Euratoma za raziskave in usposabljanje. Za SIS, VIS in 
Eurodac dodatne prispevke pridruženih schengenskih držav neposredno zbira agencija eu-LISA (glej sliko 6). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi računovodskih podatkov Komisije in Sveta 

Drugo

GD/institucija Program/država Armenija Gruzija Izrael Moldavija Tunizija Ukrajina Ferski otoki Skupaj po programih

BUDG Prispevki držav EGP 2 201 913 936
RTD Obzorje 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 Erasmus+ 842 805 000
EAC Ustvarjalna Evropa 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Evropska solidarnostna enota 7 400 000
HOME Vizumski informacijski sistem (VIS) 4 206 737

HOME
Schengenski informacijski sistem 
(SIS II) 3 727 309

HOME Eurodac 47 557
HOME Sklad za notranjo varnost 168 824 983
HOME 189 351
Svet 7 169 945
HOME Evropa za državljane 700 000
HOME Poglavje o drogah 24 000

GROW
Globalni satelitski navigacijski sistemi 
EU 299 091 663

GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Sodelovanje na področju statistike 25 472 386
ENV Evropska agencija za okolje 26 531 542
TAXUD Carina 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Sodelovanje na področju DDV 40 000

EMPL
Zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) 3 800 000

ECHO
Mehanizem na področju civilne 
zaščite 1 810 416

JUST Program za pravosodje 138 993
JUST Pravice, enakost in državljanstvo 227 570
JUST Agencija za temeljne pravice 614 250
SANTE Program za zdravje 94 648 760 337
DIGIT Program ISA2 10 373

Skupaj po državah 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

Evropska sosedska politika

Schengenski upravni stroški
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Priloga III – Podrobna razdelitev prispevkov držav EGP v letu 2019 (v EUR) 

 
Opomba: Program Erasmus+ vključuje prispevke za instrumente EU za zunanje financiranje (ENI, IPA II itd.), ki so potem namenjeni temu programu. 
Znesek za IPE vključuje prispevek iz IPE – Promet za Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA) v višini  18 637 EUR. 
Znesek za evropsko solidarnostno enoto vključuje prispevek za ta ukrep iz podprograma LIFE za okoljske in podnebne ukrepe (2 100 EUR). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumentov Komisije (Priloga EGP k proračunu EU) Dodelitev proračunskih vrstic programom in ukrepom temelji na programskih 
oznakah, ki jih uporablja Komisija. 

  

Program/država EGP Islandija Lihtenštajn Norveška
Skupaj po 
programih

Obzorje 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
Globalni satelitski navigacijski sistemi EU (GNSS) 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Decentralizirane agencije 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Ustvarjalna Evropa 263 311 4 372 453 4 635 764
Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Drugi ukrepi in programi 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Mehanizem na področju civilne zaščite 99 814 1 610 982 1 710 796
Upravni odhodki 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Program za zdravje 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije 44 247 11 694 734 189 790 130
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 649 600 649 600
Program za potrošnike 31 914 529 956 561 870
Evropska solidarnostna enota 169 471 169 471
Pravice, enakost in državljanstvo 81 938 12 772 94 710
Zaključevanje programov iz prejšnjih večletnih 
finančnih okvirov

666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Skupaj po državah 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Priloga IV – Glosar programov in dejavnosti EU s prispevki držav nečlanic EU 

Program Opis Glavni GD 
Proračun  

2014–2020  
(v milijardah EUR) 

Obzorje 2020 

Program Obzorje 2020, ki je okvirni program EU za raziskave in inovacije, je skupni strateški okvir, iz 
katerega Unija financira odlične raziskave in inovacije. RTD 77,0 

Program Euratoma za raziskave in 
usposabljanje  

Program Euratoma za raziskave in usposabljanje dopolnjuje program Obzorje 2020. Namenjen je izvajanju 
jedrskih raziskav in usposabljanja s poudarkom na nenehnem izboljševanju jedrske varnosti, zaščite in 
zaščite pred sevanjem. 

RTD 2,1 

Mednarodni termonuklearni 
poskusni reaktor (ITER)  

ITER je pomemben mednarodni projekt za izgradnjo največje naprave za magnetno fuzijo na svetu, da se 
dokaže izvedljivost fuzije po principu, enakem tistemu, ki daje moč našemu soncu in zvezdam. EU je ena od 
glavnih partneric projekta ITER. 

RTD/ENER 2,7 

Instrument za povezovanje 
Evrope (IPE)  

IPE je instrument EU za financiranje, namenjen ciljno usmerjenim naložbam v infrastrukturo na evropski 
ravni. V njegovem okviru se podpira razvoj vseevropskih omrežij na področjih prometa, energetike in 
digitalnih storitev. 

MOVE 30,4 

Erasmus+  

Erasmus+ je program EU za podpiranje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi. Ponuja 
priložnosti za mobilnost in sodelovanje v vseh teh sektorjih. EAC 14,7 

Ustvarjalna Evropa Ustvarjalna Evropa je okvirni program EU za podporo kulturnemu in avdiovizualnemu sektorju. EAC 1,5 

Evropska solidarnostna enota  

Evropska solidarnostna enota ponuja mladim priložnosti za prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v 
njihovi državi ali v tujini v korist skupnosti in ljudi po vsej Evropi. EAC 0,4 

globalni satelitski navigacijski 
sistem EU (GNSS) 
Galileo in EGNOS 

Galileo je globalni satelitski navigacijski sistem EU, ki zagotavlja natančne informacije o položaju in času. Je 
program pod civilnim nadzorom, njegovi podatki pa se lahko uporabijo za vrsto različnih aplikacij. GROW 

6,3 
Skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS) je regionalni satelitski sistem EU za 
povečevanje, ki se uporablja za izboljšanje učinkovitosti GNSS, kot je Galileo. GROW 

Copernicus  

Copernicus je program EU za opazovanje Zemlje, v okviru katerega se opazuje naš planet in njegovo okolje. 
Ponuja informacijske storitve, ki temeljijo na satelitskem opazovanju Zemlje in nevesoljskih podatkih. 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_sl
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_sl
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_sl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_sl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_sl
https://www.copernicus.eu/
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Program Opis Glavni GD 
Proračun  

2014–2020  
(v milijardah EUR) 

Program za konkurenčnost MSP 
(COSME) 

COSME je program za konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP). Njegov cilj je olajšati dostop do 
financiranja ter podpirati internacionalizacijo, konkurenčnost in podjetniško kulturo. GROW 2,3 

Sklad za notranjo varnost 

Sklad za notranjo varnost je bil vzpostavljen za spodbujanje izvajanja strategije notranje varnosti, 
sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter upravljanje zunanjih 
meja Unije. 

HOME 3,8 

Evropa za državljane 

Cilj programa Evropa za državljane je prispevati k seznanjenosti državljanov z EU, njeno zgodovino in 
raznolikostjo ter spodbujati demokratično udeležbo državljanov na ravni EU. HOME/JUST 0,2 

Sodelovanje na področju statistike  

S sodelovanjem na področju statistike se zagotavljata priprava in razširjanje skladnih in primerljivih 
statističnih informacij na vseh področjih skupnega interesa. ESTAT 0,5 

Carina 2020 

Carina 2020 je program EU za sodelovanje, ki nacionalnim carinskim upravam omogoča ustvarjanje in 
izmenjavo informacij in strokovnega znanja. Omogoča skupni razvoj in delovanje vseevropskih sistemov IT. TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020  

Fiscalis 2020 je program EU za sodelovanje, ki nacionalnim davčnim upravam omogoča ustvarjanje in 
izmenjavo informacij in strokovnega znanja. Omogoča skupni razvoj in delovanje vseevropskih sistemov IT. TAXUD 0,2 

Zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) 

Program za zaposlovanje in socialne inovacije je namenjen spodbujanju visokokakovostnega in trajnostnega 
zaposlovanja z zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in revščini ter 
izboljšanjem delovnih pogojev. 

EMPL 0,9 

Mehanizem na področju civilne 
zaščite  

Splošni cilj mehanizma EU na področju civilne zaščite je okrepiti sodelovanje na področju civilne zaščite ter 
tako izboljšati preprečevanje nesreč ter pripravljenost in odzivanje nanje. ECHO 0,6 

Program za potrošnike  

Program za potrošnike je program financiranja, ki je bil vzpostavljen za podporo rasti in konkurenčnosti v 
EU. Splošni cilj programa je zagotoviti visoko stopnjo varstva potrošnikov. JUST 0,2 

Program za pravice, enakost in 
državljanstvo  

V okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo se prispeva k nadaljnjemu razvoju področja, na 
katerem se spodbujajo, varujejo in uspešno izvajajo enakost in pravice posameznikov. JUST 0,4 

Program za pravosodje in poglavje 
o drogah  

Program za pravosodje je bil vzpostavljen za zagotovitev, da se pravo EU v celoti in dosledno uporablja. 
Namenjen je spodbujanju pravosodnega sodelovanja v civilnih in tudi kazenskih zadevah. S programom se 
podpirajo tudi ukrepi EU za boj proti drogam. 

JUST/HOME 0,4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_sl
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_sl
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_sl
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=sl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_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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Program Opis Glavni GD 
Proračun  

2014–2020  
(v milijardah EUR) 

Program za zdravje  

V programu EU za zdravje je opisana strategija za zagotavljanje dobrega zdravja in kakovostnega 
zdravstvenega varstva. Program je instrument financiranja za podporo sodelovanju med državami EU ter za 
podporo in razvoj zdravstvenih dejavnosti EU. 

SANTE 0,4 

Program ISA²  

S programom ISA² se podpira razvoj digitalnih rešitev, ki javnim upravam, podjetjem in državljanom 
omogočajo izkoriščanje možnosti sodelovanja v interoperabilnih čezmejnih in medsektorskih javnih 
storitvah. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Druge dejavnosti Opis Vodilni 
GD/institucija 

Schengenski informacijski sistem 
(SIS II)  

Schengenski informacijski sistem je najbolj razširjen in največji sistem za izmenjavo informacij na področju 
varnosti in upravljanja meja v Evropi. Omogoča izmenjavo informacij med nacionalnimi organi mejne kontrole, 
policijskimi in carinskimi organi ter organi za priseljevanje in tako zagotavlja prosti pretok ljudi znotraj EU v 
varnem okolju. 

eu-LISA/ 
HOME 

Vizumski informacijski sistem (VIS)  

VIS schengenskim državam omogoča, da si izmenjujejo podatke o vizumih. V sistemu se obdelujejo podatki in 
sklepi v zvezi z vlogami za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje zaradi obiska schengenskega območja ali tranzita 
čez to območje. 

eu-LISA/ 
HOME 

Eurodac 

Eurodac je evropski sistem za primerjavo prstnih odtisov prosilcev za azil, ki je v pomoč pri obdelavi evropskih 
prošenj za azil. Je centralizirana podatkovna zbirka, v okviru katere se zbirajo in obdelujejo digitalizirani prstni 
odtisi. 

eu-LISA/ 
HOME 

Schengenski upravni stroški S schengenskimi upravnimi stroški se krijejo stroški, povezani s schengenskim sekretariatom, ki ga vodi Svet, 
delovanjem odborov, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. HOME/Svet 

CCN/CSI Skupno komunikacijsko omrežje/skupni sistemski vmesnik (CCN/CSI) je sredstvo za komuniciranje med 
informacijskimi sistemi GD TAXUD in sistemi uprav zadevnih sodelujočih držav. TAXUD 

Sodelovanju na področju davka na 
dodano vrednost (DDV) Dejavnosti na področju DDV se nanašajo na upravno sodelovanje, boj proti goljufijam in izterjavo terjatev. TAXUD 

Ukrepi, ki se financirajo v okviru 
pooblastil Komisije Naloge, ki izhajajo iz pooblastil Komisije na institucionalni ravni ali se izvajajo v okviru pilotnih projektov in 

pripravljalnih ukrepov, kot je določeno v členu 58(2) finančne uredbe. Proračunska sredstva za te ukrepe se 
lahko izvršujejo brez temeljnega akta, če so ukrepi v pristojnosti EU. 

več GD 
Pilotni projekti in pripravljalni 
ukrepi 

Opomba: Zneski iz proračuna so prikazani v zgodovinskih vrednostih, ki temeljijo na uredbah o vzpostavitvi posameznih programov. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi 
o člena 16 Uredbe Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20. 12. 2013, 

str. 884), 
o uredb o vzpostavitvi posameznih programov/dejavnosti, 
o dokumenta Evropske komisije z naslovom Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014-2020, Evropska unija, 2019, 
o spletišča Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
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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Priloga V – Dodatni viri 
V tej prilogi je predstavljen izbor dodatnih virov, pomembnih za temo pregleda.
Njen namen ni zagotoviti izčrpen seznam literature, temveč zainteresiranim bralcem 
predlagati usmeritev njihovega nadaljnjega raziskovanja. 

Knjige, študije, članki, informativni dokumenti 
Zunanja politika EU 

FALKNER, R., ANHEIER, H. (ur.), ‘Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil’, International Politics, 54(4), julij 2017. 

KEUKELEIRE, S., DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2. izd., 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014. 

Proračun EU 

BECKER, S., BAUER, M., DE FEO, A. (ur.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden-Baden, Nomos, 2017. 

DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Bruselj, Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Evropski parlament, 
Tematski sektor za proračunske zadeve, PE 603.795, september 2017. 

MATHIS, A., „Other Revenue” In The European Union Budget, Evropski parlament, 
Tematski sektor za proračunske zadeve, PE 603.810, november 2017. 

Prispevki držav nečlanic EU 

ALMS, H. idr. (sekretariat Efte), Guide to EU Programmes - New and Updated Edition 
2010, EFTA Bulletin, 1. izdaja, december 2010. 

BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit, študija za odbor ITRE, Evropski parlament, GD za 
notranjo politiko, Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko, PE 602.057, 
2017. 

DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy:How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Evropski parlament, Tematski sektor za zunanje 
odnose, PE 639.315, februar 2020. 

ARNESEN, F. idr., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

GRØNNINGSTER, T., LEIFSSON, A., BONDESEN, P. (sekretariat Efte), Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement EFTA Bulletin, 2. izdaja, 
november 2002. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, knjižnica spodnjega doma parlamenta 
Združenega kraljestva, informativni dokument št. 7957, 28. april 2017. 

MILLER, V., WEBB, D., DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, knjižnica spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva, informativni 
dokument št. 8645, 13. avgust 2019. 

O. JOHNSEN, T., RIEKER, P., The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?, 
Journal of European Integration, 37(4), december 2014, str. 417–432. 

RIES, C. P. idr. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa 
Monica in Cambridge, RAND Corporation, 2017. 

SCHUMANN ASSOCIATES Bruselj, Third countries’ participation within Creative Europe, 
Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, september 2019. 

SCHUMAN ASSOCIATES Bruselj, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability to 
access EU funds, British Council, december 2016. 

Podatkovne zbirke mednarodnih sporazumov 
Evropska komisija, (TRADE): Negotiations and Agreements. 

Evropska služba za zunanje delovanje: Treaties Office Database. 

Urad za publikacije Evropske unije: EUR-Lex – Register mednarodnih sporazumov. 

Druga spletišča 
Evropska komisija: Annual Accounts (https://ec.europa.eu/info/publications/annual-
accounts_sl). 

Evropska komisija: EU Budget (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_sl). 

Evropska komisija: European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_sl). 

Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA): European Economic Area (EEA) / 
Relations with the EU (https://www.efta.int/eea). 

Zvezni svet Švicarske konfederacije: Switzerland’s Contribution to the Enlarged EU 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Zvezni svet Švicarske konfederacije: Switzerland’s European Policy 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Urad za finančni mehanizem: EEA Grants and Norway Grants (https://eeagrants.org/). 
  

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_sl
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_sl
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
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Glosar 
Bruto domači proizvod (BDP): standardno merilo bogastva države na podlagi skupne 
vrednosti blaga in storitev, proizvedenih v njej (običajno v enem letu). 

Države Efte, ki so del EGP: tri države Efte, ki sodelujejo v Sporazumu EGP (Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška). 

Evropska sosedska politika (ESP): politika EU za krepitev stabilnosti, varnosti in 
blaginje v sosednjih državah na jugu in vzhodu, ki niso kandidatke za članstvo v EU. 

Evropski gospodarski prostor (EGP): vse države članice EU ter Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška. 

Evropski instrument sosedstva (ENI): glavni instrument, s katerim EU zagotavlja 
finančno podporo v okviru evropske sosedske politike. 

Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA): medvladna organizacija, ustanovljena 
za spodbujanje proste trgovine in gospodarskega povezovanja v korist njenih držav 
članic. Trenutno ima štiri članice: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA): instrument, s katerim EU zagotavlja 
finančno in tehnično podporo reformam v državah kandidatkah ali potencialnih 
državah kandidatkah za članstvo v EU. 

Korekcijski faktor: element, ki ga Komisija uporablja pri izračunu prispevkov držav 
nečlanic EU v proračun EU in ki temelji na oceni vsakega primera posebej. 

Memorandum o soglasju (MoS): sporazum med dvema ali več stranmi, da bodo 
sodelovale na določenem področju, ne da bi se pravno zavezale. 

Prispevki držav nečlanic EU: finančni ali stvarni prispevki držav nečlanic EU v splošni 
proračun EU, proračune agencij EU in državam članicam. 

Sorazmernostni faktor: količnik, ki se uporablja pri izračunu prispevkov držav nečlanic 
EU v proračun EU. 

Sporazum EGP: sporazum, sklenjen med EU, njenimi državami članicami in tremi od 
držav Efte (Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško) z namenom vzpostavitve dinamičnega 
in homogenega Evropskega gospodarskega prostora, ki temelji na skupnih pravilih in 
enakih konkurenčnih pogojih. 

Širitvena politika: politika, ki se nanaša na odnose EU z državami kandidatkami ali 
potencialnimi državami kandidatkami za članstvo v EU.  
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Seznam kratic 

BDP: bruto domači proizvod 

EFTA: Evropsko združenje za prosto trgovino 

EGP: Evropski gospodarski prostor 

ENI: evropski instrument sosedstva 

ESP: evropska sosedska politika 

ESZD: Evropska služba za zunanje delovanje 

GD: generalni direktorat 

GD BUDG: Generalni direktorat za proračun 

GD EAC: Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 

GD GROW: Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja 

GD RTD: Generalni direktorat za raziskave in inovacije 

GD HOME: Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve 

IPA: instrument za predpristopno pomoč 

ITER: mednarodni termonuklearni poskusni reaktor 

MoS: memorandum o soglasju 

PDEU: Pogodba o delovanju Evropske unije 

SDC: švicarska agencija za razvoj in sodelovanje 

SECO: državni sekretariat za gospodarske zadeve 

SFAO: švicarski zvezni urad za revizijo 

SIS: schengenski informacijski sistem 

VIS: vizumski informacijski sistem 
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Evropskega računskega sodišča Tony Murphy. Nalogo je vodil član Sodišča François‐
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Parente in Jesús Nieto Muñoz. Jezikovno podporo je zagotovil Richard Moore, grafično 
oblikovanje pa Alexandra Mazilu. 
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V tem pregledu so preučeni finančni prispevki, ki 
jih države nečlanice EU zagotavljajo EU in njenim 
državam članicam. 
Prispevki za EU omogočajo državam nečlanicam 
EU sodelovanje v programih in dejavnostih EU. 
Razdeljeni so med skoraj 30 programov. Poleg 
tega države Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA) zagotavljajo sredstva neposredno 
več državam članicam EU kot del splošnih 
sporazumov, sklenjenih med državami Efte in EU, 
ki urejajo dostop teh držav do notranjega trga EU.
Sodišče v pregledu poudarja nekatere ključne 
izzive, od katerih se eden nanaša na izstop 
Združenega kraljestva iz EU in njegov učinek 
na prispevke, ki jih plačujejo države nečlanice 
EU. Poleg tega bo izziv za EU uporabiti koristi 
notranjega trga kot vzvod za finančne prispevke  
v prihodnjih pogajanjih z državami Efte. 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1

Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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