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Кpатко изложение
I Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки получават финансови

вноски от държави извън ЕС въз основа на сключените между тях споразумения.
Приносът, най-често под форма на финансови вноски, постъпва в общия бюджет
на ЕС и бюджетите на агенциите на ЕС или се насочва пряко към съответните
държави членки. Съгласно тези споразумения с ЕС държавите извън Съюза
получават достъп до програми и дейности на ЕС и/или до вътрешния пазар на ЕС.

II Понастоящем съществува достатъчно информация за споразуменията на ЕС

с държави извън ЕС и свързаните с тях вноски, но тя е разпокъсана и непълна. Ето
защо Европейската сметна палата (ЕСП), в качеството си на независим одитор на
ЕС, извърши задълбочен преглед, който имаше за цел да разгледа всички вноски
и свързаните с тях правила.

III Настоящият документ не представлява одит, а преглед на информация,

събрана специално за целта от ЕС и органите на Европейската асоциация за
свободна търговия, и проучвания, доклади, статии, академични публикации
и друга публична информация.

IV Вноските, платени от държави извън ЕС в общия бюджет на ЕС, възлизат на

1,5 млрд. евро през 2019 г., което представлява 1 % от общите приходи на ЕС. Те
постъпват от 18 държави и се разпределят в почти 30 програми и дейности.
В допълнение някои държави извън ЕС също така предоставят вноски директно
на агенции на ЕС.

V Комисията и агенциите на ЕС управляват вноските по децентрализиран начин
и в Комисията не е създадено централно звено, което да прави пълен обзор на
тези вноски. Процесът на управление е сложен, особено по отношение на
вноските, предоставяни в рамките на Споразумението за Европейското
икономическо пространство. Като отправна точка за изчисляване на размера на
вноските в повечето случаи се използва относителният размер на брутния
вътрешен продукт на държавата, който се съпоставя с този на ЕС. Впоследствие
размерът на вноските често се коригира за всеки отделен случай.

5

VI Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще доведе до общо увеличаване
на вноските на държавите извън ЕС поради въздействието му върху
изчисляването на индивидуалните вноски (тъй като брутният вътрешен продукт
на ЕС ще бъде по-нисък) и поради факта, че Обединеното кралство ще участва
в някои програми на ЕС като държава извън ЕС.

VII Освен вноските за програми и дейности на ЕС, държавите, членуващи

в Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия и Швейцария), предоставят средства и директно на държави — членки
на ЕС, възлизащи общо на средно 0,5 млрд. евро годишно. Вноските се събират
чрез две схеми (безвъзмездна финансова помощ от Европейското икономическо
пространство/Норвегия и вноски от Швейцария), които използват средствата за
допълване на политиката на сближаване на ЕС. Тези вноски могат да се
разглеждат като съответстващ еквивалент на участието на държавите от
Европейската асоциация за свободна търговия във вътрешния пазар на ЕС.
Институциите на ЕС не участват пряко в управлението и надзора на тези средства.

VIII Сметната палата подчертава следните основни предизвикателства,
свързани с управлението на вноските на държави извън ЕС:

o

справяне с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
и с отражението му върху вноските на държавите извън ЕС;

o

постигане на баланс между насърчаването на съгласуваност на процедурите
и предоставянето на възможност специфичните обстоятелства на програмите
или държавите да се вземат предвид при изчисляването и управлението на
вноските;

o

насърчаване на прозрачността и отчетността чрез подробно докладване
относно вноските в бюджета на ЕС и на агенциите;

o

при вноските, предоставяни пряко на държавите членки, а не чрез бюджета
на ЕС — стимулиране на ползите от вътрешния пазар при договаряне на
размера на вноските и осигуряване на ефективно съгласуване с политиките
на ЕС.
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Въведение
01 Около 1 % от приходите на ЕС идва от вноски от държави извън ЕС. През

2019 г. това възлиза на 1,5 млрд. евро, получени от 18 държави (съседни на ЕС
държави, страни кандидатки и потенциални кандидатки и членки на
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Тези вноски позволяват на
държавите извън ЕС да се възползват от програми на ЕС като „Хоризонт 2020“ или
„Еразъм+“, както и да участват в дейностите на някои агенции на ЕС.
Европейският съюз дава достъп на държави извън ЕС до много от вътрешните си
програми и дейности като част от по-широката си външнополитическа стратегия.
Участието на държави извън ЕС в програми на ЕС може също така да даде
възможност за значително сътрудничество в стратегически области за ЕС (напр.
космически изследвания или научноизследователска и развойна дейност).

02 В допълнение, държавите от ЕАСТ — Исландия, Лихтенщайн, Норвегия

и Швейцария — предоставят средства директно на няколко държави — членки на
ЕС, като общата сума възлиза средно на 0,5 млрд. евро годишно. Тези средства
имат за цел да допринесат за намаляване на социално-икономическите различия
в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и ЕС. Тези вноски
могат да се разглеждат като съответстващ еквивалент на участието във вътрешния
пазар на ЕС.

03 Приносът обикновено е под формата на финансови вноски, но държавите
извън ЕС могат също да предоставят непарични вноски. Този вид принос е порядко срещан и обикновено се свързва с командироването на експерти
в Комисията или в агенциите на ЕС.

04 Процесът на договаряне на размера на вноските, изчисляването

и събирането им от държавите извън ЕС е сложен. Той се ръководи от някои общи
принципи и се управлява децентрализирано, най-вече от генерални дирекции
(ГД) на Комисията и агенции на ЕС. Освен това държавите членки споделят
отговорността за управлението на средствата, разпределени пряко за тях,
с държавите от ЕАСТ, които предоставят тези средства. На фигура 1 са показани
различните финансови вноски, предоставени от държави извън ЕС.
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Фигура 1 — Преглед на финансовите вноски, предоставени от
държави извън ЕС през 2019 г.

Бюджет на ЕС

1,5 млрд. евро

Бюджети на
агенциите на
ЕС1

18 държави
извън ЕС

Финансови
вноски от
държави
извън ЕС

Управляван от 13
генерални
дирекции и
няколко агенции на
ЕС

Програми и
дейности на ЕС

37 млн. евро
Управлявани от
държавите
членки и от
държавите от
ЕАСТ

Държави от
ЕАСТ и
Турция

0,5 млрд.

евро2

Държави
от ЕАСТ

Няколко
държави —
членки на ЕС

Безвъзмездна
финансова
помощ от ЕИП и
Норвегия
Вноска на
Швейцария

1

Децентрализирани агенции на ЕС (вж. точки 21—23).

2

Сума, изчислена като средногодишна стойност, въз основа на общия размер на отпуснатите
средства за съответните периоди на финансиране. (вж. точка 02).

Източник: ЕСП.

05 Условията за участие в конкретна програма на ЕС, в т.ч. финансовите вноски,

се определят в международните споразумения, сключени между ЕС и съответната
държава извън ЕС. Понастоящем в сила са около 100 такива споразумения, а като
цяло ЕС е страна по над 1 000 споразумения с над 100 държави извън ЕС
и няколко международни организации 1.

1

Служба за публикации на ЕС: EUR-Lex – Регистър на международните споразумения.
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06 Общественият интерес към отношенията на ЕС с държави извън Съюза

нарасна в последно време след влизането в сила на търговските споразумения
с Канада и Япония 2, както и след решението на Обединеното кралство да напусне
ЕС и обсъждането на бъдещата форма на отношенията между ЕС и Обединеното
кралство, включително участието на Обединеното кралство в програми на ЕС за
финансиране.

07 Като външен одитор на ЕС Европейската сметна палата има единствена по

рода си възможност за наблюдение на политиките, инициативите и финансите на
ЕС. С този преглед ЕСП се стреми да отговори на обществения интерес и да
предостави цялостна картина на приноса от държави извън ЕС във финансите на
ЕС и неговите държави членки, както и информация за начина, по който вноските
се определят, управляват, докладват и одитират.

2

OВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 23; OВ L 330, 27.12.2018 г., стр. 3.
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Обхват и подход на прегледа
08 Прегледът обхваща финансовите вноски от държави извън ЕС в бюджета на

ЕС, бюджетите на агенциите на ЕС, както и средствата, предоставени пряко от
държави извън ЕС на някои държави членки и следователно управлявани извън
бюджета на ЕС. Обхванат е още и непаричния принос, предоставен на ЕС
в рамките на Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Поради различията в договореностите, прилагани от агенциите, прегледът описва
принципите за изчисляване на вноските, но не обхваща управлението,
докладването, вътрешния контрол и одита.

09 Всички тези вноски произтичат от международни споразумения (или по

изключение от меморандуми за разбирателство), сключени между ЕС и държави
извън ЕС. Другите видове дължим принос от държави извън ЕС, които не
произтичат от тези споразумения (като неизползвано финансиране за проекти,
такси, глоби и санкции), не влизат в обхвата на прегледа.

10 Информацията за споразуменията на ЕС с държави извън ЕС и свързаните

с тях вноски като цяло е налична, но е разпокъсана и непълна. Като се има
предвид настоящият обществен интерес (вж. точка 06), прегледът има за цел да
представи тази информация по всеобхватен начин, да попълни съществуващите
пропуски и да създаде единен преглед на финансовите вноски, както и описание
на основните правила и принципи, които ги управляват. ЕСП за пръв път прави
задълбочен анализ на тази област.

11 Настоящият финансов преглед обхваща периода 2014—2019 г. По отношение

на аналитичното описание на механизмите за принос, одиторите разгледаха
ситуацията към момента на прегледа, освен ако не е посочено друго.

12 Настоящият документ не представлява одитен доклад. Той е преглед,

изготвен въз основа на публична информация, събрана специално за тази цел до
декември 2020 г. ЕСП получи тази информация от Европейската комисия,
агенциите на ЕС, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и органите на
ЕАСТ. За прегледа бяха използвани също проучвания, доклади, статии,
академични публикации и друга публично достъпна информация по тази тема.
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13 За да разясни по-добре начина, по който механизмът на вноските

функционира на практика, ЕСП избра няколко примера:
o

o

Вноски за участие в програми и дейности на ЕС:
o

„Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“, които представляват най-големият дял от
вноските за участие в програми;

o

Вноски от държави от ЕАСТ, които представляват значителни суми и се
управляват от специфични механизми;

Вноски, предоставяни пряко на държави членки:
o

Безвъзмездна финансова помощ от ЕИП/Норвегия и вноската на
Швейцария, които представляват всички вноски, предоставени извън
бюджета на ЕС.
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Общ преглед на вноските
Правно основание

14 При определянето на отношенията си с държава извън ЕС Европейският съюз
обикновено използва международни споразумения на високо равнище, за да
определи общата рамка на взаимоотношенията. ЕС сключва тези споразумения
съгласно стандартната процедура, предвидена в Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС) (вж. приложение I). Съществуват различни
споразумения от този вид. В тези международни споразумения на високо
равнище обикновено не се определят вноските за държавите извън ЕС.

15 В допълнение към споразуменията на високо равнище Европейският съюз

често сключва с всяка държава извън ЕС отделно рамково споразумение относно
общите принципи за участие в програмите на ЕС. Впоследствие страните сключват
индивидуални споразумения за конкретни програми, които могат да бъдат
приети с решение на Комисията, като се използва опростената процедура,
предвидена в ДФЕС 3. В тези отделни споразумения се определят финансовите
вноски, които всяка държава плаща на ЕС, и други специфични условия за
участие.

16 На фигура 2 са изложени държави извън ЕС, групирани въз основа на вида

споразумение на високо равнище, което са сключили с ЕС. Европейският съюз
поддържа най-тесни отношения с държавите — членки на ЕАСТ, държавите
кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, както и със страните по
Европейската политика за съседство (ЕПС). На фигурата са показани също 18-те
държави извън ЕС, които плащат вноски за участие в програми и дейности на ЕС.

3

Член 218, параграф 7 от ДФЕС.
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Фигура 2 — Отношения на Европейския съюз с държави извън ЕС
Други отношения
от значение

Споразумения на
високо равнище

Държави, които допринасят за
програми и дейности на ЕС

Споразумения за
асоцииране/
сътрудничество
Споразумения за
партньорство и
сътрудничество

Ирак
Казахстан
Русия

Армения
Азербайджан

Грузия
Израел
Молдова
Тунис
Украйна

Таджикистан

Алжир
Египет
Йордания
Ливан
Мароко
Палестинска
власт

Чили

Митнически
съюз

Споразумения за
икономическо
партньорство
Андора
Сан Марино

Мексико
Перу
Сингапур
Южна Корея
Виетнам

Еквадор
Япония

Карибски държави
Централна Африка
Източна и Южна
Африка(ИЮА)
Южноафриканска общност за
развитие(ЮАОР)
Кот д’Ивоар
Гана
Тихоокеански страни

Турция

Исландия
Лихтенщайн
Норвегия

Страни —
кандидатки за
членство в ЕС

ЕАСТ

Фарьорски
острови
Канада
Централна
Америка
Колумбия

(КАРИФОРУМ)

Европейска
политика за
съседство

Споразумение
за европейското
икономическо
пространство

Споразумения
за свободна
търговия

Албания
Черна гора
Северна
Македония
Сърбия

Босна и
Херцеговина
Косово*

Страни —
потенциални
кандидатки за
членство в ЕС

Швейцария

Набор от
двустранни
споразумения
* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е
съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и
становището на Международния съд относно обявяването на
независимост от страна на Косово.

Споразумения за
стабилизиране и
асоцииране

Източник: ЕСП въз основа на информация от Комисията (ГД „Търговия“ за споразумения на
високо равнище и ГД „Бюджет“ за държавите, които плащат вноски).
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Общ финансов преглед

17 Вноските, постъпващи в общия бюджет на ЕС, представляват най-големият

дял. Понастоящем те се предоставят от 18 държави извън ЕС и са разпределени
в почти 30 програми и дейности (вж. приложение II и приложение III за поподробна информация).

Вноски към програми и дейности на ЕС
Вноски към общия бюджет на ЕС

18 На фигура 3 е показан общият размер на вноските от държави извън ЕС

в бюджета на ЕС през периода 2014—2019 г. и петте най-големи компонента
в общата сума. Вноските, направени в рамките на Споразумението за ЕИП, се
събират в една голяма партида за всички програми (така са представени и на
фигурата). Общото увеличение на вноските между 2016 г. и 2017 г. се дължи
главно на преминаването на Швейцария от частично към пълно участие
в програма „Хоризонт 2020“ (за повече информация вж. точка 77).
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Фигура 3 — Общ размер на вноските в бюджета на ЕС за периода
2014—2019 г.
в млн. евро
1 457

1 500

1 504

1 295
1 250

950

1 000

„Хоризонт 2020“

980

816
750

Вноски за участие в ЕИП
(различни програми и
дейности)

500

Еразъм+

250

Фонд „Вътрешна сигурност“
0
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Глобални навигационни
спътникови системи на ЕС

Бележка: „Хоризонт 2020“ включва също така вноските на Швейцария и Украйна за програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение, както и вноската на Швейцария за дейности по
проекта за международен термоядрен експериментален реактор (ITER).
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията и Съвета.
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19 В абсолютно изражение най-големите вноски постъпват от Швейцария,

Норвегия, Израел и Турция, като общият размер на вноските представлява около
95 % от всички годишни вноски от държави извън ЕС. Пет генерални дирекции
събират 99 % от вноските: ГД „Научни изследвания и иновации“, ГД „Бюджет“, ГД
„Образование, младеж, спорт и култура“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“ 45 и ГД „Миграция и вътрешни работи“. На фигура 4 е
представено по-подробно разпределението на вноските в бюджета на ЕС за
2019 г. по държави извън ЕС и конкретните програми и дейности на ЕС,
управлявани от тези генерални дирекции (вж. приложение II за пълна
информация за периода 2014—2019 г.). ГД „Бюджет“ събира централно вноските
за участие в ЕИП и впоследствие ги преразпределя между генералните дирекции,
отговарящи за управлението на съответните програми и дейности.

4

Малки и средни предприятия.

5

Считано от 1.1.2020 г., отговорността за космическите и отбранителните дейности на ЕС се
прехвърля от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на новата ГД
„Отбранителна промишленост и космическо пространство“.
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Фигура 4 — Общ преглед на основните вноски в бюджета на ЕС през
2019 г. по държави, програми и отговорни генерални дирекции
в млн. евро

Швейцария

„Хоризонт 2020“

859,9 Научни изследвания
и иновации

Вноски за участие в ЕИП

395,8 ГД „Бюджет“

Еразъм+

160,8 ГД „Образование и култура“

Норвегия

Израел

Турция

Сърбия
Исландия
Северна Македония
Украйна
Босна и Херцеговина
Тунис
Албания
Фарьорски острови
Черна гора
Армения
Грузия
Лихтенщайн
Молдова
Косово*

Фонд „Вътрешна
сигурност“ (ФВС)
Глобални навигационни
спътникови системи
(ГНСС) на ЕС
Програма за
конкурентоспособност
на МСП (COSME)

39,6

ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“

33,9 ГД „Миграция и вътрешни работи“

Европейски корпус за
солидарност
Творческа Европа
Визова информационна
система (ВИС) и Шенгенска
информационна система
(ШИС II)
Други програми

Бележка: Тази стойност се отнася за вноските така, както те са поискани от Комисията (права на
плащане). Действително платените от държави извън ЕС суми през 2019 г. може да се различават
незначително поради процедурите за разделяне на финансовите периоди или забавяне на
плащанията.
Източник: ЕСП въз основа на данни, предоставени от Комисията.
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20 Разпределението на вноските на държави от ЕИП по държави и програми
или дейности е представено на фигура 5 (за повече подробности вж.
приложение III).

Фигура 5 — Вноски на държави от ЕИП за 2019 г. по държави
и програми или дейности
в млн. евро

250,2

„Хоризонт 2020“

Норвегия

Исландия
Лихтенщайн

68,3

Еразъм+

20,7

Глобални навигационни
спътникови системи (ГНСС)
на ЕС

14,3

Коперник

11,9

Приключване на програми от
предходни многогодишни
финансови рамки

11,1

Децентрализирани агенции

4,6
3,6
1,9
1,7

Източник: ЕСП въз основа на документи на Комисията.

Творческа Европа
Механизъм за свързване на
Европа
Заетост и социални иновации
(EaSI)
Механизъм за гражданска
защита

1,5

Административни разходи

1,4

Програма за здраве

4,4

Други програми и дейности
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Вноски към агенции на ЕС

21 Наред с Комисията, агенциите на ЕС също управляват някои програми

и дейности на ЕС. Съществуват три вида агенции на ЕС: изпълнителни агенции на
Комисията, децентрализирани агенции и други органи със специфични
правомощия, от които само Европейският институт за иновации и технологии
получава вноски от държави извън ЕС.

22 Изпълнителните агенции се финансират изцяло от Европейската комисия

чрез бюджета на ЕС, което означава, че всички вноски от държави извън ЕС вече
са обхванати в прегледа на вноските към общия бюджет, представен на фигура 4.
Европейският институт за иновации и технологии получава вноски от държавите
извън ЕС и чрез бюджета на ЕС.

23 Децентрализираните агенции получават вноски от държави извън ЕС чрез
общия бюджет на ЕС или директно в своя собствен бюджет. Този директен
принос възлиза на 37 млн. евро през 2019 г. (вж. фигура 6).
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Фигура 6 — Вноски, получени пряко от децентрализираните агенции
на ЕС през 2019 г.

Държави от ЕАСТ
(Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Швейцария)
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5,3

22,8

Турция

0,3
в млн. евро

Агенции на ЕС:
Европейска агенция по химикали (ECHA)
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Европейски банков орган (EBA)
Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни
системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Европейска служба в областта на убежището (EASO)
Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс)

Бележка: Тъй като тези вноски не представляват част от общия бюджет на ЕС, те не са включени
в прегледа, представен на фигура 4. Сумите са въз основа на правата за плащане за 2019 г.
Непаричните вноски към агенциите не влизат в обхвата на настоящия преглед.
Източник: ЕСП въз основа на отговорите на агенциите във въпросника на ЕСП.

Подкрепа от ЕС за финансиране на вноски

24 Европейските стратегии за разширяване и съседство подчертават значението

на участието на държави извън ЕС в програми и дейности на агенциите на ЕС 6. За
да подкрепи сътрудничеството с държави извън ЕС в тази област, ЕС може
частично да възстанови техните вноски чрез два от своите инструменти за външна

6

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно засилването на
Европейската политика за съседство (COM(2006)726 окончателен); Съобщение на Комисията
до Европейския парламент и Съвета „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства
през периода 2008—2009 г.“ (COM(2008) 674 окончателен).

20
дейност — Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II) и Европейският
инструмент за съседство (ЕИС). Участието на бенефициентите по ИПП в програми
и агенции на ЕС има за цел да подготви държавите за пълноправно членство в ЕС.

25 Държавата, която не е членка на ЕС, първо трябва да плати вноската в пълен
размер, а след това да подаде заявление за частично възстановяване на
изплатената сума. По ИПП II обикновено се предвижда възстановяване в размер
до 90 % от вноската на дадена държава през първата година на участие,
с постепенно намаляване през следващите години. Европейският инструмент за
съседство (ЕИС) обикновено покрива до 50 % от вноските.

26 Преди да предостави подкрепа по ИПП II за участие в програми на ЕС,

Комисията оценява конкретното положение на страната и определя
интервенционната логика. Комисията използва няколко показателя за оценка на
ефективността на подкрепата, предоставяна за всяка държава. Тези показатели се
различават значително при отделните държави, като причините за това не са
уточнени, а броят на използваните показатели не е свързан със сумите за
възстановяване (вж. примера в каре 1).

Каре 1
Показатели, използвани за оценка на подкрепата по ИПП II за
вноските на Черна гора и Сърбия
Комисията предоставя около 1 млн. евро годишно за частично
възстановяване на вноските на Черна гора. Тя използва следните шест
показателя за оценяване на участието на страната в програмите на ЕС:
o
o
o
o
o
o

брой програми, за които е сключено споразумение;
брой субекти, които се възползват изцяло от програми и инициативи на
ЕС;
своевременно възстановяване на вноските;
степен на ангажираност и участие на Черна гора в програми на ЕС,
включително във финансово отношение;
осведоменост в страната относно програмите на ЕС;
степен на ангажираност и достигане до малцинствените общности.

За Сърбия Комисията предоставя подкрепа в размер на около 16 млн. евро
годишно. Тя взема предвид следните два показателя:
o
o

брой програми, за които е сключено споразумение; и
степента на участие на Сърбия в различни програми на ЕС.
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27 В програмните документи за отделните държави Комисията представя

данни за съответната държава, включително информация за вноските и сумите,
възстановени по ИПП II. Не съществува всеобхватен преглед на всички
възстановени суми, предоставяни всяка година по двата горепосочени
инструмента на ЕС за финансиране, по държави и програми или дейности на ЕС.

Вноски, предоставяни пряко на държави членки

28 Държавите от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария)

допринасят с допълнителни средства за проекти и програми, изпълнявани в поголямата си част пряко от някои държави — членки на ЕС, извън бюджета на ЕС
и с отделни правила за изпълнение (вж. точки 78—107). Тези вноски, възлизащи
средно на 0,5 млрд. евро годишно, се предоставят пряко на държавите членки
въз основа на споразумения, сключени между държавите от ЕАСТ и ЕС, и са
предназначени за допълване на политиката на сближаване на ЕС чрез
намаляване на социалните и икономическите различия.
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Вноски към програми и дейности на
ЕС
Определяне, управление, докладване и одит на вноските
Разпределение на отговорностите

29 От страна на ЕС най-голяма роля при управлението на вноските има

Комисията. На фигура 7 са показани основните отговорности на различните
субекти от ЕС, които се занимават с вноските от държави извън ЕС.

Фигура 7 — Разпределение на отговорностите във връзка с вноските
от държави извън ЕС
Преговори за
споразумения за
участие в програми и
дейности на ЕС

Европейска служба
за външна дейност
(ЕСВД)
участва в
преговорите за
споразумения за
повечето географски
райони, с
изключение на
Западните Балкани и
Турция, където само
се провеждат
консултации

Управление на
вноските
(изчисляване,
събиране)
Генерални
дирекции на
Комисията /
агенции на ЕС

Генерални
дирекции на
Комисията /
агенции на ЕС
отговарят за
програмите и
дейностите на ЕС

отговарят за
програмите и
дейностите на ЕС

Докладване относно
вноските

ГД „Бюджет“
на Комисията
Общ бюджет на ЕС
Годишни отчети на ЕС

ГД „Бюджет“

частично
възстановяване на
вноски

Комисия/
агенции на ЕС
Генерални дирекции,
Служба за вътрешен
одит, агенции и
техните одитори

Европейска служба
за борба с
измамите (OLAF)

за вноските за участие
в ЕИП

ГД „Политика за
съседство и
преговори за
разширяване“

Вътрешен контрол
и одит на вноските

Агенции на ЕС
годишни бюджети на
агенциите
годишни отчети на
агенциите

разследване на
измами

Европейска сметна
палата (ЕСП)
външен одитор

Координация на всички аспекти на външната дейност на ЕС, управлявана от съответните
генерални дирекции
Генерален секретариат на Комисията

Източник: ЕСП въз основа на информация от публични източници, Комисията и ЕСВД.

Определяне на размера на вноските

30 Като отправна точка за определяне на вноските служи изчисление, при което
се прави умножение на сумите, разпределени всяка година за съответната
програма или дейност на ЕС, по коефициент, наречен „фактор на
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пропорционалност“. Сумите, разпределени за съответната програма или дейност
на ЕС, се определят въз основа на предвидените в бюджета суми или на
действителните разходи.

31 Факторът на пропорционалност е определен в споразумението между ЕС

и съответната държава извън ЕС. С него се цели да се отрази относителният
размер на икономиката на държавата извън ЕС спрямо този на икономиката на ЕС
(или всички държави, участващи в програмата), въз основа на техния брутен
вътрешен продукт (БВП) 7.

32 За изчисляване на фактора на пропорционалност обикновено се използва
една от следните три формули:
o

Формула А (наричана още „формула на БВП“):
БВП на държава извън ЕС
БВП на ЕС

o

Формула Б (наричана още „формула на ЕИП“, тъй като се използва
в Споразумението за ЕИП):
БВП на държава извън ЕС
БВП на ЕС + БВП на държава извън ЕС

o

Формула В (използвана само в определени случаи):
БВП на държава извън ЕС
БВП на всички държави, участващи в програмата или дейността на ЕС

33 Най-често използвани са формули А и Б. Формула А е стандартната формула,

прилагана за вноските на държави извън ЕС. Тъй като е с по-голям знаменател от
формула А, формула Б е по-целесъобразна по отношение на държавите извън ЕС
и се прилага за държави, с които ЕС има по-тесни отношения (обикновено
държавите от ЕИП/ЕАСТ и страните кандидатки и потенциални кандидатки).

7

По данни за БВП по пазарни цени от статистическите данни на Евростат. Данните относно БВП
са на разположение на уебсайта на Евростат:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 Формула В се използва в по-редки случаи. Тя се прилага например за

изчисляване на вноските на асоциираните към Шенген държави8 (Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) за функционирането на широкомащабни
информационни системи, които са от основно значение за гладкото
функциониране на Шенгенското пространство, като Шенгенската информационна
система (ШИС) или Визовата информационна система (ВИС). Специфичният
знаменател на формулата отразява факта, че всички участващи държави следва
да плащат своя дял от разходите за експлоатация на системата. За разлика от
изчисляването на вноските за други програми на ЕС, при което се използват
предвидени в бюджета суми, изчисляването на вноските към ШИС и ВИС се
основава на размера на плащанията, извършени за функционирането на всяка
информационна система през дадена година.

35 В някои случаи, особено при държавите от ЕАСТ, размерът на вноските е

пряко свързан с изчислението по някоя от трите формули, описани по-горе.
В други случаи обаче изчислените суми служат по-скоро като отправна точка за
договаряне. Комисията може да се споразумява с държава извън ЕС за корекции,
които могат значително да променят теоретичните суми, изчислени по
формулите.

36 Например Комисията се е споразумяла с две държави извън ЕС за

символичната сума от 1 евро като тяхна първа вноска по програмата „Творческа
Европа“, за да им предостави време да изградят капацитет да се възползват от
нея. В друг случай държава извън ЕС е предложила да заплати по-висока вноска
от сумата, изчислена по формула Б, което показва ползата от участието ѝ
в съответната програма на ЕС (вж. каре 3).

37 Няма стандартизирани методи или процедури за тези корекции и подходът

на Комисията се променя в зависимост от програмата и съответната държава
извън ЕС. За да определи окончателния размер на вноските, Комисията взема
предвид редица аспекти, като например ползите, получени от държавата извън
ЕС от участието ѝ в програмата, конкретния политически и икономически контекст
на преговорите и по-широките цели на външната политика на ЕС.

8

Вж. споразуменията за асоцииране към Шенгенското пространство: Норвегия и Исландия са
страни по едно споразумение, сключено със Съвета (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36), докато
Лихтенщайн е присъединен към Споразумението между ЕС и Швейцария въз основа на
отделен протокол (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52 и ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21).
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38 По-голямата част от вноските, предоставяни пряко на децентрализираните

агенции на ЕС, се изчисляват по формула А или по формула Б. По отношение на
Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари вноската на
държавите от ЕАСТ, участващи в техните дейности, се изчислява по различна
формула, при която факторът на пропорционалност се основава на тежестта на
гласовете на държавата извън ЕС спрямо тези на държавите — членки на ЕС.
Тежестта на гласовете на всяка държава се определя въз основа на броя на
населението ѝ.

39 В някои случаи вноските на държави извън ЕС се определят въз основа на

оперативните разходи за дейностите на агенцията, в които участва държавата
извън ЕС. Такъв е случаят например с вноските на Норвегия и Швейцария
в специално проучване, проведено от Eurofound, или с вноската на Норвегия
в бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с конкретен
ИТ проект.

Управление на вноските

40 След като сумите бъдат договорени, отговорните генерални дирекции на

Комисията изискват вноските за всяка програма. Това обикновено се извършва
под формата на една покана годишно за внасяне на средствата за всяка програма
и за всяка държава извън ЕС. Съществуват и изключения, например за вноските за
„Хоризонт 2020“, които се разделят на две покани годишно, и за вноските за ЕИП,
които се събират чрез една покана за внасяне на средства за всички програми.

41 Всички свързани с програмата вноски от държави извън ЕС могат да се

използват единствено за съответната програма. Неизползваните вноски от
последната година на дадена програма обаче могат да бъдат пренесени към
следващата програма.

42 В случаите, когато държавите извън ЕС не извършат плащането преди

крайния срок, Комисията има право да събере лихва върху просрочените суми,
както е посочено в съответните споразумения. На фигура 8 е показана
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стандартната процедура, следвана от Комисията при събирането на дължимите
суми 9.

Фигура 8 — Процедура за събиране на просрочени вноски

Не е извършено плащане в
рамките на 21 дни

Не е извършено плащане в
рамките на 21 дни

Краен срок

Напомняне

В поканата за внасяне
на средства се посочва
срок, в който
държавата извън ЕС
трябва да плати
вноската

В напомнянето се посочва,
че към дължимата сума
ще бъде начислена лихва
заради забавянето

Не е извършено плащане в срок от
15 дни и Комисията не може да
прихване сумата от сумите,
които трябва да бъдат платени
на длъжника

Официално уведомително
писмо
Писмо с искане за плащане в
срок до 15 дни

Правни действия
Правната служба на
Комисията може да
предприеме правни
действия за
принудително събиране
на дължимата сума

Източник: ЕСП въз основа на C(2018) 5119 final и счетоводния наръчник на Комисията.

43 През 2019 г. около една четвърт от вноските са платени след крайния срок

със средно закъснение от 51 дни. Около една трета от тях са изплатени със
закъснение от над 21 дни, т.е. след напомнянето, изпратено от Комисията, в което
се посочва, че към дължимата сума ще бъде начислена лихва. Комисията събра
лихви за просрочено плащане в размер на 110 180 евро за тези вноски.

Механизми за докладване

44 Не съществуват конкретни механизми за докладване на събраните вноски.

Всяка генерална дирекция на Комисията следи вноските, които управлява, чрез
вътрешна таблица или други подобни инструменти, които се използват за
изготвяне на изчисленията за поканите за внасяне на средства. Някои генерални
дирекции докладват и за участието на държавите извън ЕС в програми и дейности
на ЕС, които те управляват.

45 Комисията представя общия размер на вноските от държави извън ЕС

в общия бюджет на ЕС и в годишните отчети. Допълнителна информация, като

9

Решение на Комисията от 3.8.2018 г. относно вътрешните процедурни разпоредби за събиране
на вземания, произтичащи от пряко управление, и събиране на глоби, еднократно платими
суми и имуществени санкции съгласно Договорите, C(2018) 5119 final; счетоводен наръчник на
Комисията.
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например вноските, предоставени от всяка членуваща в ЕИП държава от ЕАСТ,
и вноските по програми и групи от държави извън ЕС, може да бъде намерена
в съответните приложения и работни документи на Комисията 10.

46 Комисията не публикува редовно подробен преглед на вноските, за да

покаже сумите, получени от всяка държава извън ЕС за всяка програма или
дейност на ЕС, в която тя участва. Въпреки това тя предостави такъв преглед на
вноските в бюджета на ЕС в отговора си на два въпроса, зададени от членове на
Европейския парламент през 2017 г.11

Вътрешен контрол и одит

47 Механизмите за вътрешен контрол и одит на вноските на държави извън ЕС

са същите като тези, които се прилагат за всички приходи на ЕС в съответствие
с Финансовия регламент 12. Към датата на извършване на настоящия преглед
Службата за вътрешен одит на Комисията не беше провела конкретен одит по
тази тема.

48 ЕСП извършва одит на тези вноски във връзка с декларацията за

достоверност относно консолидираните отчети на ЕС. Констатациите от тази
дейност се публикуват в годишните доклади на ЕСП. Например през 2015 г.
и 2016 г. ЕСП установи няколко незначителни грешки, свързани с изчисляването
на вноските на държавите от ЕИП 13.

10

Приложения „Европейско икономическо пространство“, „Списък на бюджетните редове,
отворени за страните кандидатки и, ако е приложимо, за потенциалните кандидатки от
Западните Балкани и някои партньорски държави“ към общия бюджет, Работен документ V,
придружаващ проектобюджета, и приложение А „Приходи към годишните отчети“.

11

Въпроси 1199/2017 и 7891/2017.

12

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г.
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 193, 30.7.2018 г.,
стр. 1—222).

13

Вж. точка 4.20 от Годишния доклад за 2015 г. и точка 4.19 от Годишния доклад за 2016 г.
(ОВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 136 и ОВ C 322, 28.9.2017 г., стр. 142).
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Избрани примери за вноски за участие в програми на ЕС:
„Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“

49 В следващите точки са представени конкретни механизми, които се прилагат
по отношение на избраните примери за вноски.

Вноски за програма „Хоризонт 2020“

50 „Хоризонт 2020“ беше програмата на ЕС за финансиране на научните

изследвания и иновациите 14 за периода 2014—2020 г. с бюджет от 77 млрд. евро.

51 „Хоризонт 2020“ беше отворена по принцип за участие на държави извън ЕС,

въпреки че те невинаги имаха право да получават финансиране от ЕС. В този
смисъл „Хоризонт 2020“ прави разграничение между асоциирани и неасоциирани
държави.
o

Участниците от асоциираните държави се ползваха от същите условия като
участниците от държавите — членки на ЕС. Асоциираните държави трябваше
да плащат финансови вноски за програмата, определени в конкретни
споразумения за участие в „Хоризонт 2020“, сключени с ЕС.

o

Неасоциираните държави можеха да участват в почти всички части на
програмата, но обикновено не получаваха финансиране от ЕС 15 и не плащаха
вноски. Общо над 100 неасоциирани държави участваха в програмата, като
САЩ бяха най-активният партньор.

52 Асоциирането към програмата беше ограничено до страните кандидатки

и потенциални кандидатки, страните по Европейската политика за съседство
и държавите от ЕАСТ, както и до държавите, асоциирани към нейния
предшественик — Седма рамкова програма. През 2020 г. в програмата имаше 16
държави извън ЕС. Най-активните държави по отношение на броя на успешните
заявления за финансиране бяха Швейцария, Норвегия и Израел.

14

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за
създаване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104—173).

15

За повече информация вж.: Европейска комисия, From Horizon 2020 to Horizon Europe,
Поредица „Monitoring Flash“ № 3 — Международно сътрудничество, февруари 2019 г.
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Определяне на размера на вноските

53 Комисията изчисляваше вноските за „Хоризонт 2020“ въз основа на

формула А или формула Б за фактора на пропорционалност (вж. точка 32).
Формула Б се прилага за държавите от ЕАСТ, членуващи в ЕИП, страните
кандидатки и потенциални кандидатки. При останалите асоциирани държави се
прилага формула А.

54 Факторът на пропорционалност беше приложен към сумите, предвидени

в бюджета за програмата. В случая на страните кандидатки и потенциални
кандидатки, както и на някои държави по ЕПС, така получената сума беше
коригирана впоследствие чрез корекционни коефициенти. Корекционните
коефициенти не бяха прилагани за асоциираните държави със силен научен
и технологичен капацитет, като например държавите от ЕАСТ или Израел.

55 Те бяха определени в отделни споразумения за участие в „Хоризонт 2020“.

Комисията ги определяше въз основа на резултатите на всяка асоциирана
държава от минали периоди и нейния прогнозен капацитет за възползване от
програмата, като бяха взети предвид по-широките цели на политиката на ЕС
в областта на разширяването и политиките на ЕПС. Не съществуваше
стандартизиран метод или процедура за изчисляване на конкретен корекционен
коефициент за всяка държава. По този начин механизмът позволяваше на
Комисията да определя корекционни коефициенти за всеки отделен случай при
преговорите с държава извън ЕС.

56 Корекционните коефициенти варираха от 0 до 1 и посочваха частта от

сумата, изчислена въз основа на фактора на пропорционалност, която държавата
извън ЕС трябваше да плати на практика. Например, ако корекционният
коефициент е 0,15, това означава, че съответната държава извън ЕС ще плати
само 15 % от сумата, изчислена въз основа на фактора на пропорционалност.
Колкото по-нисък е корекционният коефициент, толкова по-нисък ще бъде
и окончателният размер на вноската.

57 Комисията предостави изключително ниски корекционни коефициенти от

0,05 на Украйна и Тунис (вноска от едва 5 % от изчислената сума), за да покаже
подкрепата на ЕС за държавите по това време — след анексирането на Крим от
Русия и терористичните нападения в Тунис. На таблица 1 е изложен преглед на
всички фактори за пропорционалност и корекционни коефициенти за изчисление
на вноските по „Хоризонт 2020“ (към октомври 2020 г.).
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Таблица 1 — Формули с фактора на пропорционалност
и корекционните коефициенти, използвани по отношение на
„Хоризонт 2020“
Асоциирана
държава/територия по
„Хоризонт 2020“

Фактор на
пропорционалност

Корекционен коефициент

Албания

Формула Б

0,15

Армения

Формула А

0,25

Босна и Херцеговина

Формула Б

0,15

Швейцария

Формула А

Не е приложима

Фарьорски острови

Формула А

Не е приложима

Грузия

Формула А

0,15

Израел

Формула А

Не е приложима

Исландия

Формула Б

Не е приложима

Молдова

Формула А

0,25

Черна гора

Формула Б

0,50

Северна Македония

Формула Б

0,50—>0,15

Норвегия

Формула Б

Не е приложима

Сърбия

Формула Б

0,50

Тунис

Формула А

0,05

Турция

Формула Б

0,14—>0,00

Украйна

Формула А

0,05

Бележка: Корекционният коефициент за Северна Македония е изменен от 0,5 на 0,15 за 2018 г.,
а корекционният коефициент за Турция — от 0,14 на 0 за 2020 г. (вж. каре 2).
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията.

58 Споразуменията за участие в „Хоризонт 2020“ по принцип предвиждат

междинен преглед на корекционните коефициенти и размера на вноските през
четвъртата година на програмата. През 2017 г. Комисията извърши прегледите по
отношение на програмния период 2014—2020 г.

59 Тези прегледи не предполагаха автоматично преразглеждане на размера на
вноската, но Комисията можеше да го разгледа въз основа на изрично искане от
асоциирана държава. След прегледите от 2017 г. две държави подадоха такива
искания и Комисията реши да ги приеме (за повече подробности вж. каре 2).
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Каре 2
Преразглеждане на корекционните коефициенти след
междинния преглед
Турция
По отношение на Турция прегледът показа, че турските научни изследователи
са представили сравнително малък брой предложения за финансиране
и процентът на успеваемост на тези предложения в много области е под
средния за програмата. Комисията изчисли, че Турция ще получи около
240 млн. евро по линия на „Хоризонт 2020“ за целия период на програмата,
в сравнение с 436 млн. евро по това време, изчислени като общ размер на
вноските на Турция за програмата (около 28 % от тези вноски се
възстановяваха по линия на ИПП II).
След прегледа Турция поиска коригиращият коефициент да бъде изменен от
0,14 на 0 за 2020 г. и да бъде освободена от финансова вноска за същата
година и Комисията прие това искане 16. Като взе предвид това изменение,
Турция изплати 359,5 млн. евро за участието си в „Хоризонт 2020“ в периода
2014—2020 г.
Северна Македония
По подобни причини Комисията прие искането на Северна Македония за
изменение на корекционния коефициент от 0,50 на 0,15 за периода 2018—
2020 г. Комисията изчисли, че Северна Македония ще получи финансиране
в размер на около 8 млн. евро за целия период на програмата, като
същевременно ще плаща вноски в размер на около 22 млн. евро 17. Част от
тези вноски се покриват и по линия на ИПП II (90 % през 2014 г., които
постепенно намаляват до 40 % през 2020 г.).

60 За програмния период 2021—2027 г. Комисията предложи да се извършват
автоматични корекции за всяко значително несъответствие между платените
вноски и средствата, получени от държави извън ЕС. Това ще премахне
необходимостта от изменения на споразуменията за участие в програмата.

16

C(2019) 7623 final от 28.10.2019 г.

17

C(2018) 3719 final от 13.6.2018 г.
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Вноски за участие в „Еразъм+“

61 „Еразъм+“ е програма на ЕС, която предлага възможности за мобилност

и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта,
с бюджет от 14,7 млрд. евро за периода 2014—2020 г.

62 Подобно на „Хоризонт 2020“ в програмата се правеше разграничение между
две категории участващи държави:
o

държави, участващи в програма — те можеха да участват във всички
действия по „Еразъм+“ и допринасяха финансово за програмата. Това бяха
всички държави — членки на ЕС и шест държави извън ЕС: Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция;

o

държави партньори, в това число съседни на ЕС държави и страни от цял свят
— те можеха да участват само в определени действия по програмата 18
и тяхното участие зависеше от определени критерии. Четири държави
партньори плащаха вноски: Албания, Босна и Херцеговина, Косово* и Черна
гора.

Определяне на размера на вноските

63 Вноските се изчисляваха въз основа на формула Б (вж. точка 32). Въпреки
това за страните кандидатки и потенциални кандидатки, които можеха да
участват изцяло или частично в програмата, вноските, изчислени чрез
прилагането на формулата, бяха коригирани за всеки отделен случай.

64 За да представят по-подробно начина на определяне на размера на

вноските, одиторите избраха като примери Турция и Черна гора (вж. каре 3).
Турция беше държава, участваща в програмата, и плащаше най-голямата вноска
сред всички държави извън ЕС, които участваха в нея, докато Черна гора беше
държава партньор, която участваше само в някои дейности и плащаше наймалката вноска.

18

За допълнителна информация вж.: Европейска комисия, Erasmus+ programme guide, август
2020 г., стр. 8 и 9.
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Каре 3
Принос на Турция към „Еразъм+“
Турция участва в няколко образователни програми на ЕС от 2003 г. Оттогава
насам финансовото участие на страната в тези програми е нараснало
значително, достигайки 134 млн. евро към края на програмния период 2007—
2013 г. Това съответства на приблизително 10,8 % от бюджета на ЕС за двете
програми, в които тя участва и които понастоящем са част от програма
„Еразъм+“. Поради това Комисията предложи да се запази същото
съотношение (вместо основания на БВП фактор на пропорционалност) за
изчисляване на финансовата вноска на държавата за „Еразъм+“ през
следващия програмен период (2014—2020 г.).
Тъй като бюджетът на „Еразъм+“ е значително по-голям от този на
предходните програми, прилагането на съотношението от 10,8 % би довело
до размер на финансовата вноска от почти 1,6 млрд. евро (10,8 % х 14,7 млрд.
евро). След преговори с Турция Комисията се съгласи вноската да бъде
намалена наполовина (800 млн. евро). Това представлява 5,4 % от общия
бюджет на програмата, което е над теоретичния фактор на
пропорционалност, който би бил изчислен с прилагането на формула Б
(4,51 %). Поради това Комисията счете, че размерът на вноската е
задоволителен. Освен това Турция плащаше годишна вноска от 9 млн. евро за
международния компонент на програмата, който финансира мобилността
и сътрудничеството в областта на висшето образование със страни партньори
извън Европа.
Първоначалното споразумение не включва клауза за преразглеждане. Но
като е отчела успеха на програмата, през 2014 г. Турция е изразила готовност
да увеличи финансовото си участие. Ето защо споразумението е изменено
и финансовата вноска е актуализирана на 870 млн. евро (126 млн. евро
годишно от 2015 г.). През 2018 г. 44 930 участници в 1 417 турски проекта са се
възползвали от дейности по „Еразъм+“ на обща стойност 84 млн. евро под
формата на безвъзмездна финансова помощ 19.

Принос на Черна гора към „Еразъм+“
Черна гора участва на равни начала с държавите — членки на ЕС само
в определени действия: платформи за поддръжка на информационни
технологии и подкрепа за реформа на политиката.
Вноската на Черна гора е била определена на 50 000 евро, което
представлява приблизително 40 % повече от сумата, изчислена въз основа на
формула Б. Комисията е предложила тази по-висока сума, за да отрази факта,
че разходите за участие в ИТ платформи не са пропорционални на БВП на
дадена държава.

34

Вноски от държавите от ЕАСТ към бюджета на ЕС

65 Четирите държави от ЕАСТ плащат вноски към бюджета на ЕС въз основа на

два различни вида правни договорености: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
допринасят въз основа на Споразумението за ЕИП, докато Швейцария не участва
в ЕИП и има отделни двустранни споразумения с ЕС.

Вноски за участие в ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия)

66 Споразумението за ЕИП предоставя единна основа за участие в дейности на
ЕС на трите членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия). Една или повече членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ са участвали в 15
от 60-те програми на ЕС за периода 2014—2020 г., като са платили годишна
вноска в размер на близо 400 млн. евро.
Определяне на размера на вноските

67 Съществуват два вида разходи на ЕС, за които допринасят членуващите

в ЕИП държави от ЕАСТ — оперативни разходи (които представляват основната
част от вноската им) и разходи за публичната администрация на ЕС.

Вноски за оперативни разходи

68 Оперативните разходи са свързани със средствата, изразходвани за

конкретни действия, които са част от програми и дейности на ЕС. Годишната
финансова вноска на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ за оперативни разходи
се изчислява, като се умножи факторът на пропорционалност (формула Б) за
всяка членуваща в ЕИП държава от ЕАСТ по размера на съответния ред от
бюджета на ЕС. Сумата за плащане се определя въз основа на средствата,
заделени в бюджета на ЕС за годишните разходи по проекти, осъществявани по
програми на ЕС (бюджетни кредити за плащания). Другите държави извън ЕС
плащат вноски въз основа на средствата, заделени за всички бъдещи разходи по
нови проекти, одобрени през дадена година (бюджетни кредити за поети
задължения), които обикновено са по-високи от бюджетните кредити за
плащания през първите години от изпълнението на програмата 20.

19

Европейска комисия, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019 г.

20

Секретариат на ЕАСТ, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA
Agreement, ноември 2002 г., стр. 34—36.
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69 Възможно е данните за действителните ежегодни разходи да бъдат

различни, тъй като бюджетните кредити за плащания представляват само
приблизителна оценка на очакваните разходи по текущи проекти. Всяка година
Комисията съобщава на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ действителните
разходи от година N-2, които могат да доведат до корекция на вноската, платена
за тази година.
Вноска за публичната администрация на ЕС

70 Вноската за публичната администрация на ЕС покрива възнагражденията,

пенсиите, сградите, оборудването и ИТ разходите. Вноската се договаря
с членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ въз основа на бюджета на всяка програма
и дейност.

71 Две трети от вноската на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ за публичната

администрация на ЕС е непаричен принос, като например командироване на
национални експерти в Комисията, а една трета — като финансов принос.
Непаричната вноска се определя въз основа на оценката на Комисията на
средните годишни разходи на командирован експерт, независимо от разходите
за заплати, действително направени от членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ. През
2020 г. тя възлиза на 125 000 евро на експерт (с изключение на срочно наетите
служители на Евростат, при които вноската се основава на действително
направените разходи). През 2020 г. в рамките на Споразумението за ЕИП са
командировани 26 национални експерти, предимно от Норвегия. Това
представлява непарична вноска в размер на 3,25 млн. евро.

72 Финансовата вноска е изчислена въз основа на прогнозните режийни

разходи и допълнителните свързани разходи за дейността на всеки
командирован експерт (за офис пространство, пътни разходи, заседания,
комитети, конференции и публикации, пряко свързани с участието на
членуващата в ЕИП държава от ЕАСТ в дадена дейност). През 2020 г. финансовата
вноска възлиза приблизително на 1,6 млн. евро.
Управление на вноските

73 Докато цялостната отговорност за отношенията на ЕС с държавите от ЕАСТ се
носи от ЕСВД, Комисията (ГД „Бюджет“) отговаря за управлението на бюджетните
въпроси, свързани с вноските на ЕИП — изготвяне на приложението за ЕИП към
бюджета на ЕС (което съдържа съответните бюджетни кредити за ЕИП)
и отправяне на покана за внасяне на средства (вж. фигура 9). Причината, поради

36
която вноските за участие в ЕИП се управляват централизирано от ГД „Бюджет“, е,
че те са част от единно споразумение (Споразумението за ЕИП).

Фигура 9 — Приблизителен график за плащане на вноските на
членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ в бюджета на ЕС
Година N-1

(най-късно до) 31 януари
Комисията изпраща на
държавите от ЕАСТ,
членки на ЕИП,
информация за
програмите/дейностите
на ЕС

април/май

Година N

(най-късно до) 15 февруари
Държавите от ЕАСТ, членки
на ЕИП, изразяват интерес
към дейности на ЕС,
започващи през година N

декември/януари

Приетият бюджет на ЕС е
Бюджетът на ЕС за
публикуван и ЕС и страните
година N е приет и
от ЕАСТ, членки на ЕИП,
секретариатът на ЕАСТ
потвърждават чрез размяна актуализира вътрешния
на писма вноската за
общ бюджет на страните
публичната администрация от ЕАСТ, членки на ЕИП
на ЕС

април/май
Комисията изпраща на държавите от ЕАСТ,
членки на ЕИП:
- действителните разходи от година N-2
- фактор на пропорционалност за година N
- предложение за вноска за публичната
администрация на ЕС за година N

(най-късно до) 1 юли

май

Членуващите в ЕИП
държави от ЕАСТ
могат да поискат
корекции в
приложението към
Споразумението за
ЕИП

Комисията предлага
проектобюджет на ЕС за
година N на Съвета и на
Европейския парламент,
и изпраща на
членуващите в ЕИП
държави от ЕАСТ
съответното
приложение към
бюджета на ЕИП

(най-късно) до 1 юни

(най-късно) до 10 юли

(най-късно) до 15 август

(най-късно) до 31 август

Членуващите в ЕИП
държави от ЕАСТ съобщават
на Комисията
разпределението на
вноската между държавите
от ЕАСТ, членки на ЕИП

Съвместният комитет на
ЕИП приема решения за
установяване на
участието на
членуващите в ЕИП
държави от ЕАСТ в
дейности на ЕС за
година N

Комисията подготвя
поканите за внасяне
на средства за
членуващите в ЕИП
държави от ЕАСТ
въз основа на
окончателното
приложение към
Споразумението за
ЕИП

Държавите от ЕАСТ,
членки на ЕИП, трябва
да платят дължимите
суми

Източник: ЕСП въз основа на Протокол 32 към Споразумението за ЕИП и вътрешните насоки на
Комисията.
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Вноски на Швейцария

74 За разлика от положението с други съседни на ЕС държави, не съществува

всеобхватно споразумение за уреждане на отношенията между ЕС и Швейцария.
Вместо това страните използват система от различни двустранни споразумения,
сключени за всеки конкретен сектор на сътрудничество. Понастоящем има около
20 основни споразумения, допълнени от около 100 други споразумения 21.
Повечето основни двустранни споразумения са групирани в два големи пакета –
Двустранни споразумения I (1999 г.) и Двустранни споразумения II (2004 г.).

75 От 2008 г. насам Съветът многократно е заявявал, че настоящата система на

двустранни споразумения е изчерпала капацитета си поради своята сложност
и непълнота 22. След това през май 2014 г. започнаха преговори за всеобхватно
институционално рамково споразумение (МФС) с Швейцария. СИР има за цел да
създаде единна институционална рамка за всички настоящи и бъдещи
споразумения за достъп до пазара, сключени между ЕС и Швейцария. През
декември 2018 г. Федералният съвет на Швейцария е решил да проведе
обществена консултация относно проектодокумента 23 за СИР със заинтересовани
участници от Швейцария. След тази консултация Швейцария поиска
допълнителни разяснения и кореспонденцията между двете страни
продължава 24. Според швейцарските органи през ноември 2020 г. Федералният
съвет на Швейцария е определил позицията си по отношение на необходимите
разяснения и обсъжданията между двете страни са възобновени.
Определяне на размера на вноските

76 И трите формули (вж. точки 31—33) се използват при изчисляването на

фактора на пропорционалност, както и някои други, които са предвидени за точно
определени дейности. Не се прилагат корекционни коефициенти или подобни
корекции. На таблица 2 са показани програмите и дейностите с вноски,
получени през 2019 г.

21

Европейска комисия (ГД „Търговия“), Countries and regions: Switzerland.

22

Заключения на Съвета относно отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария, съобщение за
пресата 116/19 от 19.2.2019 г., точка 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 г.

24

Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 7 юни 2019 г.;
Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 11 юни 2019 г.,
Ares(2019)4158773.
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Таблица 2 — Вноски на Швейцария в бюджета на ЕС за 2019 г.
Програма/дейност
„Хоризонт 2020“ (вкл. Евратом и ITER)

Вноска
(в млн. евро)

Фактор на
пропорционалност

511,0

Формула A
и формула Б

Глобални навигационни спътникови
системи на ЕС

27,1

Формула А

Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

22,4

Формула В

Визова информационна система (ВИС)

0,7

Формула В

Шенгенска информационна система
(ШИС)

0,5

Формула В

Административни разходи във връзка
с Шенген (комитети)

0,02

Формула В

Административни разходи във връзка
с Шенген (секретариат на Шенген)

0,7

специфични
изчисления

Сътрудничество в областта на
статистиката

4,8

специфични
изчисления

Европейска агенция за околната среда

1,4

специфични
изчисления

Обща комуникационна мрежа и Общ
системен интерфейс (CCN/CSI)

0,1

специфични
изчисления

Общо

568,7

Забележки: Формула Б се използва само за изчисляване на вноските за част от програмата на
Евратом за научни изследвания и обучение и за дейностите по проекта ITER. CCN/CSI
представляват Общата комуникационна мрежа и Общият системен интерфейс, използван
в дейността на митниците. По отношение на ШИС, ВИС и Евродак Швейцария предоставя
допълнителни вноски директно на агенция eu-LISA (вж. фигура 6).
Източник: ЕСП въз основа на счетоводни данни на Комисията и Съвета.

77 Най-голямата вноска на Швейцария е за „Хоризонт 2020“. В исторически

план Швейцария е една от първите държави, асоциирани към
научноизследователските програми на ЕС, но асоциирането ѝ към „Хоризонт
2020“ в периода 2014—2016 г. е било частично, което означава, че швейцарските
участници са отговаряли на условията за финансиране от ЕС само в ограничен
брой действия по програмата. За да покрие недостига в наличното финансиране
по програма „Хоризонт 2020“, швейцарското правителство е създало
алтернативна национална схема за финансиране. В същото време частичното
асоцииране е довело до временен спад на вноските, плащани от Швейцария на
ЕС.
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Вноски, предоставяни пряко на
държави членки
78 Средствата, предоставени от държавите от ЕАСТ извън бюджета на ЕС, т.е.

пряко на държавите — членки на ЕС, имат специфични механизми за изчисляване
и различни механизми за управление, докладване, вътрешен контрол и одит от
тези, които се прилагат за вноските в общия бюджет на ЕС. Тези специфични
механизми са описани в следващите точки.

Безвъзмездна финансова помощ, предоставена от страните
от ЕИП и Норвегия за държавите — членки на ЕС

79 Държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, предоставят безвъзмездна финансова

помощ на държавите – членки на ЕС, с цел намаляване на социалните
и икономическите различия в ЕИП и укрепване на отношенията с държавите
бенефициенти. Тези вноски могат да се разглеждат като съответстващ еквивалент
на участието на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във вътрешния пазар на ЕС
(вж. точка 84). Основанието за тези безвъзмездни средства е установено
в Споразумението за ЕИП 25 и в Споразумението между Норвегия и Европейския
съюз относно норвежкия финансов механизъм.

80 Средствата се управляват независимо чрез две схеми за финансиране.

Безвъзмездната помощ в рамките на ЕИП се финансира съвместно от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия (държави донори), докато безвъзмездната помощ от
Норвегия се финансира само от нея. Безвъзмездната финансова помощ от ЕИП се
отпуска от 1994 г. насам, като значително увеличение на вноските се наблюдава
с разширяването на ЕС през 2004 г., когато безвъзмездната финансова помощ от
Норвегия е въведена като допълнителен механизъм за финансиране.

81 С безвъзмездната финансова помощ от ЕИП се подкрепят 15 държави —

членки на ЕС (наричани държави бенефициенти), които са също бенефициенти на
средства по линия на Кохезионния фонд на ЕС 26. Средствата от Норвегия

25

Финансовите механизми на ЕИП са предвидени в част VIII от Споразумението за ЕИП (членове
115—117), заедно с протоколи 38, 38а, 38б и 38в.

26

България, Чехия, Естония, Гърция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша,
Португалия, Румъния, Словения и Словакия.
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подкрепят 13-те държави членки, които се присъединиха към ЕС от 2004 г. насам.
И при двата вида безвъзмездна финансова помощ се заделят средства за
регионално сътрудничество и за насърчаване на младежката заетост. С тях може
също да се подпомагат проекти с участието на други държави — членки на ЕС.

82 Общият размер на вноската възлиза на 2,8 млрд. евро за периода 1 май

2014 г. — 30 април 2021 г. Сред ключовите области на подкрепа са научните
изследвания и образованието, намаляването на бедността и опазването на
околната среда (вж. фигура 10). Безвъзмездна финансова помощ се отпуска на
неправителствени организации, научноизследователски и академични
институции, както и на публичния и частния сектор.

83 В края на 2020 г. съществуват 96 програми и два регионални фонда,

официално договорени между държавите донори и държавите бенефициенти за
периода на финансиране 2014—2021 г. През 2021 г. е трябвало да бъдат
подписани още около 8 програми.
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Фигура 10 — Разпределение на безвъзмездната финансова помощ
от ЕИП и Норвегия за периода 2014—2021 г.
(в млн. евро)

3

държави
донори

Исландия

15

Норвегия

държави
бенефициенти

Естония | 68,0
Латвия | 102,1
Литва | 117,6

96

програми

Полша | 809,3
Румъния | 502,5

184,5 | Чешка република
113,1 | Словакия
214,6 | Унгария
Лихтенщайн
37,7 |Словения
103,4 | Хърватия

2,8

млрд. евро
финансиране

България | 210,1
Гърция | 116,7
Португалия | 102,7
Кипър | 11,5
Малта | 8,0

ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА ПРЕЗ 2019 г. (в млн. евро)
Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност
591,7

Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи
415,3

Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика
408,8

Социално приобщаване, младежка заетост и намаляване на бедността
378,9

Правосъдие и вътрешни работи
340,6

Бележка: В края на 2019 г. разпределението на средствата за областите на подпомагане все още
не беше приключено.
Източник: ЕСП въз основа на информация от доклада за безвъзмездната финансова помощ от
държавите от ЕИП и Норвегия за 2019 г. и Споразумението за ЕИП.
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Определяне на размера на вноските

84 Размерът на вноските е резултат от политическо споразумение между ЕС

и държавите донори и не е използвана конкретна методология за изчисляването
му. Според Комисията 27 отправната точка на ЕС за преговорите е, че членуващите
в ЕИП държави от ЕАСТ, като част от вътрешния пазар, ще се възползват в еднаква
степен от разширения вътрешен пазар, както държавите членки. Поради това те
следва също така да участват в устойчивото и справедливо развитие на
вътрешния пазар, като допринасят за намаляване на социално-икономическите
различия в ЕС/ЕИП. През 2016 г. ЕС и държавите донори са се споразумели за
увеличаване на средствата спрямо периода 2009—2014 г., когато са предоставени
1,8 млрд. евро. Договорената сума за периода май 2014 г. — април 2021 г. е
2,8 млрд. евро (1,55 млрд. евро безвъзмездна помощ от държавите от ЕИП
и 1,25 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ от Норвегия). Тези суми се
предоставят на равни годишни вноски за целите на поемане на задължения.
Специфичните за всяка държава средства са определени от Комисията въз основа
на механизма за разпределяне, използван за Кохезионния фонд на ЕС 28.
Разбивката на вноските за безвъзмездна финансова помощ от ЕИП между трите
държави донори се основава на съотношението между техните БВП: Норвегия
предоставя 95,8 %, Исландия — 3 %, а Лихтенщайн — 1,2 %.

Управление на вноските

85 Членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ носят отговорността да се спазват едни
и същи договорености за прилагане и при двата финансови механизма. Те са
издали два регламента за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ

27

Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за адаптиране
на следните споразумения с оглед на разширяването на ЕС с Хърватия: Споразумението за
Европейското икономическо пространство, Споразумението между Кралство Норвегия
и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. (…)
(COM(2012) 255 final).

28

Точка 5 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—
469).
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съответно от ЕИП и от Норвегия29, а също така са сключили меморандум за
разбирателство с всяка държава бенефициент 30.

86 В меморандумите за разбирателство се определят рамковите разпоредби

относно съответните специфични за всяка държава средства за отпускане (в т.ч.
разпределението на средствата по програми) и се създават структури за
управление и контрол на средствата. Националните звена за координация,
определени от всяка държава бенефициент, носят цялостната отговорност за
изпълнението на меморандумите за разбирателство.

87 Отговорността за управление на безвъзмездната финансова помощ е

споделена между членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ и държавите
бенефициенти (вж. фигура 11).

Фигура 11 — Управление на безвъзмездната финансова помощ от
държавите от ЕИП и Норвегия
Субекти от:
Посолства

държави донори
държави бенефициенти

Държава(и)
донор(и)

Служба за
финансовия
механизъм

Национални
звена за
координация

Програмен
оператор

Организатор
на проекта

Донор по
програмата
партньор

Партньор по
проекта

Източник: ЕСП въз основа на EEA and Norway Grants annual report 2015-2016.

29

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

30

Всички меморандуми за разбирателство, сключени за текущия период на финансиране, са
достъпни на уебсайта за безвъзмездна финансова помощ от държави от
ЕИП: https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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88 Службата за финансовия механизъм (FMO), която е част от секретариата на

ЕАСТ, отговаря за управлението и прилагането на тези финансови механизми. Тя
служи като звено за контакт между държавата донор и държавите бенефициенти.
Разходите за управление от страна на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ се
покриват от договорената финансова вноска при фиксирана ставка от 7,5 % от
общия размер на безвъзмездната финансова помощ.

89 Комисията има консултативна роля при изпълнението на безвъзмездната

финансова помощ. През периода 2004—2009 г. Комисията е направила преглед
на всички предложения за проекти, докато през 2009—2014 г. проверката е
извършена на ниво програма. През текущия период на финансиране (2014—
2021 г.) Комисията (чрез ГД „Регионална политика“) предоставя своите коментари
на стратегическо равнище относно съдържанието на меморандумите за
разбирателство. Например Комисията посочи, че в своите коментари относно
меморандума за разбирателство, сключен със Словения, тя е установила начини
за увеличаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване на някои
програми с европейските структурни и инвестиционни фондове. Комисията също
така препоръча да се установи контакт с националните управляващи органи на
тези фондове, за да се избегне припокриване на области на финансиране.

Механизми за докладване

90 Отговорността за докладването във връзка с безвъзмездната финансова

помощ се носи предимно от държавите бенефициенти. Конкретните
договорености в тази връзка са определени в съответните регламенти (вж. точка
85) и включват различни изисквания за докладване, като например годишни
стратегически доклади за изпълнението, доклади за програмите и финансови
доклади, включително информация за напредъка към постигането на резултати.

91 За текущия период на финансиране членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ

следва да извършат междинен преглед до края на 2020 г. с оглед на
преразпределянето на всички налични средства, за които не са поети задължения
в рамките на отпуснатите средства за съответните отделни държави
бенефициенти 31. Що се отнася до периода на финансиране 2009—2014 г.,
Службата за финансовия механизъм изчисли, че приблизително 15 % от
бюджетните средства няма да бъдат изразходвани от държавите бенефициенти,

31

Член 8 от Протокол 38в и съответната разпоредба от споразумението с Норвегия.
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което на практика ще доведе до намаляване на безвъзмездната финансова
помощ от държавите от ЕИП и Норвегия за този период.

Вътрешен контрол и одит

92 Одитните органи във всяка държава бенефициент изготвят годишни доклади

относно ефективността на системата за управление и контрол, както и относно
законосъобразността и редовността на разходите, направени в рамките на
безвъзмездната финансова помощ. Службата за финансовия механизъм има
собствена одитна стратегия в допълнение към увереността, която тя получава от
националните одитни органи. От доклад 32 на Службата за финансовия механизъм
относно нередностите през периода 2009—2014 г. става ясно, че по-голямата част
от 1010-те установени нередности са свързани с грешки, а 29 от тях са свързани
с измами. До 30 септември 2020 г. намалението на безвъзмездната финансова
помощ за проекти поради установени нередности възлиза на 14,6 млн. евро.

93 В допълнение, Съветът на одиторите на ЕАСТ (за безвъзмездната финансова

помощ от ЕИП) и норвежката национална сметна палата (за безвъзмездната
помощ от Норвегия) могат да извършват специфични проверки или ангажименти
за получаване на увереност във връзка с безвъзмездната финансова помощ от
ЕИП и Норвегия. Институциите на ЕС нямат право на контрол и одит на тази
безвъзмездна финансова помощ.

Вноска на Швейцария за държавите членки

94 Подобно на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ Швейцария плаща

финансова вноска директно на държавите — членки на ЕС, с цел да допринесе за
намаляване на социално-икономическите различия в разширения ЕС. Тя е
изчислена въз основа на необвързващия меморандум за разбирателство 33 между
ЕС и швейцарските власти от февруари 2006 г. и допълненията към него.
Швейцарските органи са посочили, че Швейцария предоставя финансирането
самостоятелно, следвайки традицията си да подкрепя демократичния преход
в Централна и Източна Европа 34. Както заяви върховният представител на

32

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

33

Меморандум за разбирателство между председателя на Съвета на Европейския съюз
и Федералния съвет на Швейцария, 27 февруари 2006 г.

34

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraeterweiterungsbeitrag.html
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Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
и заместник-председател на Европейската комисия, срещу този принос
държавата получава право на достъп до вътрешния пазар на ЕС 35.

95 След 2007 г. Швейцария отпусна 1,3 млрд. швейцарски франка

(приблизително 1,2 млрд. евро) като свой първи принос за разширения ЕС (вж.
фигура 12). Бенефициенти на тази вноска са 13-те държави — членки на ЕС, които
се присъединиха към ЕС след 2004 г. Подобно на безвъзмездната финансова
помощ от държавите от ЕИП и Норвегия, тези средства не са преминали през
бюджета на ЕС. Швейцария ги управлява пряко в сътрудничество с държавите
бенефициенти.

35

Парламентарни въпроси, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of
the European Commission, 17.6.2020 г.
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Фигура 12 — Разпределение на вноската на Швейцария от 2007 г.
(в млн. евро)

1

държава
донор

13

държави
бенефициенти

Естония | 37,8
Латвия | 56,6
Литва | 67,0

1,2

млрд. евро
финансиране

Полша| 462,6
103,8 |Чешка република
63,3 |Словакия
Швейцария

Румъния| 171,2

123,7 |Унгария
20,8 |Словения
42,6 |Хърватия

България| 71,9

5,7 |Кипър

Малта| 4,8

ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА (в млн. евро)
Опазване на околната среда
426,4

Насърчаване на икономическия растеж и подобряване на условията на труд
300,3

Подобряване на социалната сигурност
167,1

Повишаване на обществената безопасност
109,7

Укрепване на гражданското общество
104,1

Подготовка на проекти и техническа помощ
22,0

Бележка: Разпределението на средствата по области на подпомагане е въз основа на завършени
проекти. Сумите в евро във фигурата са приблизителни, тъй като отпуснатите суми са
деноминирани в швейцарски франкове.
Източник: ЕСП въз основа на SDC — SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results of
country programmes completed in the EU-12 countries, май 2020 г., стр. 4.
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96 Меморандумът за разбирателство между ЕС и швейцарските власти

определя общите принципи на вноската и разпределението ѝ. Допълнителни
специфични условия са изложени в рамковите споразумения, сключени между
Швейцария и всяка държава бенефициент.

97 През 2018 г. Федералният съвет на Швейцария предложи на швейцарския

парламент това сътрудничество да продължи и в бъдеще под формата на втора
вноска, като задели сума със същия размер като предишната. През 2019 г.
Европейският парламент припомни, че Швейцария извлича значителни ползи от
участието в единния пазар и подчерта, че бъдещата вноска на Швейцария за
подпомагане на сближаването на ЕС следва да бъде значително увеличена 36.
Съветът на ЕС заяви, че вноската следва да бъде пропорционална на
значителните ползи, които Швейцария извлича от участието си в единния пазар 37.
През декември 2019 г. швейцарският парламент одобри предложението за втора
вноска, но реши да го обвърже със специфично условие, което се отнася главно
до подновяването на решението на Комисията относно еквивалентността на
швейцарските фондови борси с регулираните пазари на ЕС 38. През декември
2020 г. дискусиите между двете страни в контекста на меморандум за
разбирателство относно втората вноска все още продължаваха.

Определяне на размера на вноските

98 Общият размер на отпуснатите средства за първата вноска на Швейцария е

резултат от политическо споразумение между ЕС и Швейцария и за
изчисляването им не е използвана конкретна методология. Разпределението на
средствата по държави е било определено по сходен начин като механизма на
разпределяне, използван за Кохезионния фонд на ЕС.

99 В рамките на целия десетгодишен период изплащането на средствата е било

организирано на два етапа — петгодишен период на поемане на задължения,
36

Препоръка на Европейския парламент от 26 март 2019 г. към Съвета, Комисията и заместникпредседателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност относно Споразумението за институционална рамка между
Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262 (INI)), P8_TA (2019) 0241, член 1,
буква о).

37

Заключения на Съвета относно отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария, Съобщение за
пресата 116/19 от 19.2.2019 г., точка 11.

38

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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в който Швейцария и държавите бенефициенти се договорят кои проекти да
бъдат изпълнени и как, и припокриващ се с него десетгодишен период на
изпълнение на проектите. Двата периода са били коригирани съответно за
Румъния и България, които се присъединиха към ЕС през 2007 г. (етап на
изпълнение до 2019 г.), и Хърватия, която се присъедини към ЕС през 2013 г. (етап
на изпълнение до 2024 г.) 39.

100 Към декември 2020 г. са усвоени 92 % от отпуснатите на 12-те държави

членки (ЕС-12) средства, чието изпълнение е приключило през 2017 г. и 2019 г.,
като проектите в Хърватия все още не бяха приключили.

Управление на вноските

101 Швейцарската вноска се управлява от Швейцария в сътрудничество

с държавите бенефициенти, като швейцарските органи одобряват проектите
и програмите, а държавите бенефициенти отговарят за идентифицирането,
изпълнението, вътрешния контрол и одита на проектите. Двете страни следва да
се координират, за да се избегне дублиране с проекти, финансирани по линия на
политиката на сближаване на ЕС 40.

102 Комисията (ГД „Регионална политика“) отговаря за оценяването на

съвместимостта на предложените проекти и програми с целите на ЕС, като тези на
политиката на сближаване 41. Тя е извършила общ преглед на проектите
и програмите въз основа на списък, предоставен от Швейцария.

103 На фигура 13 е илюстрирана организационната структура, създадена за

управление на плащането на вноската и неговите основни процеси. За покриване
на разходите си за управление Швейцария може да задържи 5 % от общата си
вноска.

39

За допълнителна информация вж.: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015,
Key points in brief, март 2016 г.; Swiss Federal Audit Office (SFAO), Switzerland’s enlargement
contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?,
одитен доклад от 20.3.2015 г.

40

Член 6 от рамковите споразумения с държавите бенефициенти.

41

Член 5 от Меморандума за разбирателство.
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Фигура 13 — Управление на вноската на Швейцария
Междинен доклад/искане за плащане
Годишен доклад за проекта
Доклад за приключване на проекта
Годишен доклад
Плащане
Участие, мониторинг, управление, избор

Субекти от:
Швейцария
държави
бенефициенти

Швейцарска
Държавен
агенция за
секретариат по
развитие и
икономическите
сътрудничество
въпроси (SECO)
(SDC)

Одитен
орган

Швейцарска служба за
финансов принос (SCO)

Управителен
комитет

Национално
координационно
звено (НКЗ)
Разплащателе
н орган

Комитет за
мониторинг

Междинно
звено (МЗ)

Изпълнителна
агенция (EA)

Швейцарски
партньор по
проекта

Източник: ЕСП въз основа на SFAO, одитен доклад Switzerland’s enlargement contributions – does
the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, 20.3.2015 г., стр. 27.
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Механизми за докладване

104 Отговорността за мониторинга и надзора се носи от националните органи

в държавите бенефициенти, въпреки че децентрализираните швейцарски служби
за финансовия принос допринасят за мониторинга на изпълнението на място от
страна на Швейцария.

105 Швейцария редовно публикува годишни доклади за резултатите на

програмно равнище, в допълнение към докладите по държави, изготвяни на
национално равнище. В края на 10-годишния период на изпълнение за ЕС-10 през
2017 г., както и за ЕС-12 през 2020 г., Швейцария е публикувала доклади за
цялостните резултати, постигнати в държавите бенефициенти.

Вътрешен контрол и одит

106 Швейцария е делегирала по-голямата част от отговорностите за вътрешен

контрол и одит на националните органи в държавите бенефициенти. Най-късно
в края на всеки проект е следвало да се извършва финансов одит 42. Швейцария си
запазва правото да посещава, наблюдава, преглежда, одитира и оценява всички
дейности и процедури, свързани с изпълнението на проектите, финансирани от
вноската 43. Както при безвъзмездната финансова помощ от членуващите в ЕИП
държави и от Норвегия, изплащана директно на държавите членки, институциите
на ЕС нямат правомощия за контрол и одит на тези средства.

107 Вноската на Швейцария е била предмет на няколко одита на швейцарската

федерална сметна палата (SFAO) и на одити на върховните одитни институции на
държавите бенефициенти, както и на съвместни одити 44. Одитите през
последните няколко години са установили известна неефективност при
използването на средствата. Техните констатации обхващат например:

42

Приложение II към рамковите споразумения.

43

Член 6, точка 5 от рамковите споразумения.

44

Вж. например:
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries
allow efficient implementation?, одитен доклад от 20.3.2015 г.;
- SFAO/ВОИ на Чешката република, 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, одитен доклад от април 2015 г.
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o
o

сложната многостепенна организационна структура, която е довела до
забавяния и увеличаване на броя на необходимите служители;
процедурите за подбор на проектите са много продължителни, което води
до несигурност и голяма административна и финансова тежест.
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Заключителни бележки
и предизвикателства за
преодоляване
108 В настоящия раздел са представени заключителни бележки във връзка

с извършения от Сметната палата преглед и са подчертани някои ключови
предизвикателства, свързани с управлението на вноските на държави извън ЕС,
които Сметната палата отбеляза в хода на своя преглед. Сметната палата обсъди
тези въпроси със съответните служби на Комисията и, в случаите, когато сметна за
необходимо, включи препратки към техните мнения.

109 Вноските от държави извън ЕС понастоящем представляват около 1 % от

приходите в бюджета на ЕС. Участието на държави извън ЕС в програми на ЕС
може също така да даде възможност за значително сътрудничество
в стратегически области за ЕС (напр. космически изследвания или
научноизследователска и развойна дейност). Освен това вноските от държави
извън ЕС са важен източник на пряко финансиране за някои държави членки, като
имат за цел да допълнят политиката на сближаване на ЕС (вж. точки 01, 02 и 28).

110 При повечето формули за изчисляване на вноските за програмите

и дейностите на ЕС се използва фактор на пропорционалност, основан на
съотношението между БВП на държавата извън ЕС и БВП на ЕС (вж. точки 30—39).
Ето защо ако настоящите формули продължат да се прилагат, оттеглянето на
Обединеното кралство от ЕС ще доведе до увеличаване на факторите на
пропорционалност, тъй като БВП на ЕС (знаменател във формулата) ще бъде помалък без Обединеното кралство. Същевременно Обединеното кралство ще
участва като държава извън ЕС в някои от бъдещите програми и дейности на ЕС
и така ще допринесе със съответните вноски. Споразумението за търговия
и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно
от 1 януари 2021 г., предвижда участието на Обединеното кралство в няколко
програми на ЕС. Това развитие ще доведе до общо увеличение на вноските,
предоставяни от държави извън ЕС.

111 При създаването на рамката за бъдещо участие на държави извън ЕС

в програми и дейности на ЕС Комисията може да се сблъска с нови
предизвикателства в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС:
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o

Установяване на правила и принципи за потенциалното бъдещо участие на
Обединеното кралство в допълнителни програми и дейности на ЕС.

o

Договаряне на нови споразумения за участие с други държави извън ЕС,
които могат да търсят начини за смекчаване на въздействието на по-високите
вноски, които е възможно те да трябва да платят в резултат на прилагането
на преразгледани коефициенти на пропорционалност (без БВП на
Обединеното кралство). В конкретния случай на страните кандидатки
и потенциални кандидатки участието в програмите на ЕС е инструмент за
обучение, който ги подготвя за бъдещо членство, което може да изисква
специфичен подход в преговорите по отношение на размера на вноските,
които ще бъдат платени от тези държави.

112 Управлението на вноските от държави извън ЕС за участие в дейности на

ЕС е децентрализирано, като то е разпределено между генералните дирекции на
Комисията и агенциите, отговарящи за програмите и дейностите на ЕС, за които са
предназначени вноските. Единственото изключение са вноските от членуващите
в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които се управляват
централизирано за всички програми от ГД „Бюджет“ (вж. точки 04 и 29). Това е
сложен процес, който засяга много програми и дейности на ЕС с участието на
една или повече членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ, различни методи на
изчисление (за вноските за оперативни разходи и публичната администрация на
ЕС) и корекции поради разлики между предвидените в бюджета
и действителните разходи (вж. точки 66—73).

113 Не съществува единна автоматична формула за определяне на вноските

в бюджета на ЕС и на агенциите или стандартизирани методи за тяхното
коригиране. Окончателният размер на вноската в повечето случаи се договаря
след преговори с държавата извън ЕС, които се основават на много фактори,
включително политически интереси и оценка на участието на държавата в тази
програма или дейност. Това създава разнообразни системи от механизми за
определяне на вноските (вж. точки 32—39).

114 Въпреки че децентрализираното управление позволява по-

индивидуализиран подход в зависимост от програмата на ЕС и съответната
държава извън ЕС, то също така затруднява Комисията и агенциите на ЕС да
осигурят съгласуваност между сходните случаи и ефективност при изчисляването
и събирането на вноските. Предизвикателството е да се намери правилният
баланс между съгласуваност на процедурите и ефективност при определянето
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на вноските на държави извън ЕС, от една страна, а от друга — да могат да се
вземат предвид специфичните обстоятелства на програмите и държавите.

115 За следващата многогодишна финансова рамка Комисията се стреми да

повиши съгласуваността. В тази връзка Съветът постигна съгласие по
хоризонтални насоки относно вноските на държави извън ЕС за програми на
Съюза, които обхващат някои основни параметри. Комисията подчерта, че новите
насоки могат да се прилагат само за нови международни споразумения
и следователно няма да се прилагат за вноски по действащото Споразумение за
ЕИП или споразумения, свързани с достиженията на правото от Шенген.

116 Комисията редовно публикува обща информация относно вноските,

предоставени от държави извън ЕС в бюджета на ЕС, както и специфична за всяка
държава информация относно възстановяването на вноски по линия на ИПП II.
В него се прави подробен преглед на вноските в бюджета на ЕС по искане на
членове на Европейския парламент от 2017 г. Въпреки това не е представена
редовна подробна разбивка на вноската на всяка държава извън ЕС по
програми или дейности на ЕС и липсва общ преглед на цялата финансова
подкрепа от ЕС, предоставена за възстановяването на вноските (вж. точки 27 и
44—46).

117 Като се има предвид необходимостта от насърчаване на прозрачността

и отчетността в полза на заинтересованите публични и бюджетни органи, за
Комисията остава предизвикателството да представи редовен подробен преглед
на вноските, предоставени от държави извън ЕС в бюджета на ЕС.

118 Вноските на държавите от ЕАСТ, предоставени пряко на държавите —

членки на ЕС (безвъзмездна финансова помощ от Норвегия/ЕИП и вноска на
Швейцария към разширения ЕС), са част от цялостното споразумение между ЕС
и държавите от ЕАСТ относно регулирането на достъпа на тези държави до
вътрешния пазар на ЕС. Тези вноски могат да се разглеждат като съответстващ
еквивалент на участието във вътрешния пазар на ЕС. Докато в хода на
преговорите се разглеждат до известна степен ползите, които държавите от ЕАСТ
извличат от участието си във вътрешния пазар, общите суми на вноските са
резултат от политическо споразумение и няма конкретна методология в подкрепа
на тяхното изчисление (вж. точки 79, 84, 94 и 98). Получаването и използването на
по-точни данни за оценка на ползите, които държавите от ЕАСТ извличат от
участието си във вътрешния пазар, може да бъде трудно, но полезно при
насочване на преговорите. Предизвикателството пред ЕС е да стимулира
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ползите от участието във вътрешния пазар при бъдещо договаряне на размера
на вноските с тези държави.

119 По отношение на плащането на вноските, предоставени извън бюджета на
ЕС пряко на държавите членки, съществуват две отделни законодателни рамки
и механизми за управление, докладване, вътрешен контрол и одит
(безвъзмездна финансова помощ от Норвегия/държавите от ЕИП и вноски от
Швейцария за разширения ЕС). Тези вноски имат за цел да допълнят политиката
на сближаване на ЕС, която се основава на трети, различен набор от регламенти
и процедури. Ето защо в някои държави членки съществуват три различни
механизма за управление, които се стремят към постигането на сходни цели на
политиката (вж. точки 78—107).

120 Комисията е извършила преглед на стратегическо равнище, за да оцени

съвместимостта на действията, които ще бъдат подкрепени от тези вноски извън
бюджета на ЕС, с целите на ЕС. Въпреки връзката с политиката на сближаване
обаче, институциите на ЕС не участват пряко в надзора на тези вноски (вж. точки
89, 93, 102 и 106).

121 Основното предизвикателство за сложното съвместно съществуване на три
механизма за управление е да се отговори на необходимостта от ефективна
координация, да се постигне максимално взаимно допълване и да се ограничи
рискът от двойно финансиране на действията.

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав V с ръководител Tony Murphy
— член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 23 март 2021 г.
За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Приложения
Приложение I — Стандартна правна процедура за
приемане на международни споразумения
Европейски
парламент

информира

консултира

Съветът

държава партньор

Европейска комисия

разрешава

договаря

(чрез мандат за
преговори)

споразумение
относно текста

правен и езиков
преглед на текста
превод на всички
официални езици

приема
временно

подписва се от
Европейския съюз и
държавата
партньор

официално
предложение
за приемане

Ако е налице смесено
споразумение,
ратификация от
държавите членки

одобрява
Източник: ЕСП въз основа на член 218 от ДФЕС.

приема
официално
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Приложение II — Общ преглед на вноските от държави извън ЕС в бюджета на ЕС за периода
2014—2019 г. (в евро)
ГД/институция

програма/държава

ГД „Бюджет“
Научни изследвания и иновации
ГД „Образование и култура“
ГД „Образование и култура“
ГД „Образование и култура“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
Съвет
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“
ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“
Евростат
ГД „Околна среда“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“
ГД „Европейска гражданска защита и
европейски операции за хуманитарна
помощ“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Здравеопазване и безопасност на
храните“

Вноски за участие в ЕИП
„Хоризонт 2020“
Еразъм+
Творческа Европа
Европейски корпус за солидарност
Визова информационна система (ВИС)
Шенгенска информационна система (ШИС II)
Евродак
Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

ГД „Информатика“

Албания
6 619 405
540 000
805 000

Черна гора
7 467 503
300 000
325 000

Страни кандидатки
Северна
Сърбия
Македония
14 526 266
34 250 000
570 000
100 000

75 103 583
8 925 000
2 100 000

Страни потенциални

Турция
359 821 505
798 000 000
5 130 000
7 300 000

Босна и
Херцеговина
9 439 158
690 000
1 230 000

Косово*

100 000
70 000

Шенгенски административни разходи
Европа за гражданите
Глава „Борба с наркотиците“

100 000
12 000

90 000
12 000

90 000

330 000

1 409 122

479 634

1 156 848

3 143 332

59 097 678

60 000

30 000

1 314 408

257 592

Глобални навигационни спътникови системи на ЕС
COSME

345 000
175 000

285 000
150 000

915 000
255 000

1 155 000
400 000

18 762 000
1 410 000
675 000

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

400 000

400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

82 236

199 428

778 752

750 000

386 250

227 570
228 000

Механизъм за гражданска защита
111 908

27 085

Програма в областта на здравето

500 860

Програма ISA2
Общо по държави

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

84 311 292

10 338 370

2 107 264 274

70 725
58 999
263
2 539 436
3 171
59 697

32 058
29 360
272
888 919
1 004
36 769

1 605 426
1 463 963
19 125
67 654 787
72 028
3 050 094

1 757 373 350

2 498 529
2 174 988
27 897
97 741 841
113 149
4 023 385

299 091 663

Сътрудничество в областта на статистиката
Европейска агенция за околна среда
Митници 2020
Фискалис 2020
Обща комуникационна мрежа и Общ системен интерфейс (CCN/CSI)
Сътрудничество в областта на ДДС

Програма „Правосъдие“
Права, равенство и гражданство
Агенция за основните права

Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)
Швейцария

25 472 386
7 769 542

225 000
175 000

578 053

592 553
40 000

164 829

10 373
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
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Европейска политика за съседство
ГД/институция

програма/държава

ГД „Бюджет“
Научни изследвания и иновации
ГД „Образование и култура“
ГД „Образование и култура“
ГД „Образование и култура“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
Съвет
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Миграция и вътрешни работи“
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Евростат

Вноски за участие в ЕИП
„Хоризонт 2020“
Еразъм+
Творческа Европа
Европейски корпус за солидарност
Визова информационна система (ВИС)
Шенгенска информационна система (ШИС II)
Евродак
Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

ГД „Околна среда“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна
помощ“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Правосъдие и потребители“
ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“
ГД „Информатика“

Европейска агенция за околна среда
Митници 2020
Фискалис 2020
Обща комуникационна мрежа и Общ системен интерфейс (CCN/CSI)
Сътрудничество в областта на ДДС
Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Армения

Грузия

6 307 155

5 855 463

104 000

370 000

Израел
1 026 077 572

Молдова

Тунис

Украйна

6 107 880

5 285 012

27 380 093

220 000

243 001

1 030 002

Други
Фарьорски
острови
9 454 305

Административни разходи във връзка с Шенген
Европа за гражданите
Глава „Борба с наркотиците“
Глобални навигационни спътникови системи на ЕС
Програма „COSME“
Сътрудничество в областта на статистиката

325 978

311 918

1 810 416
138 993
227 570
614 250
760 337
10 373

94 648
6 737 133

6 225 463

1 026 077 572

6 734 446

5 528 013

30 942 221

9 454 305

Забележки: Таблицата е изготвена въз основа на правата за плащане за съответните години. Вноската на Швейцария за „Хоризонт 2020“ включва също така
вноските за програмата на Евратом за научни изследвания и обучение и за дейностите, свързани с ITER. Вноската на Украйна за „Хоризонт 2020“ включва също
вноската за програмата на Евратом за научни изследвания и обучение. По отношение на ШИС, ВИС и Евродак допълнителните вноски от асоциираните към
Шенген държави се събират пряко от агенция eu-LISA (вж. също фигура 6).
Източник: ЕСП въз основа на счетоводни данни на Комисията и Съвета.

2 201 913 936
3 316 818 250
842 805 000
12 197 003
7 400 000
4 206 737
3 727 309
47 557
168 824 983
189 351
7 169 945
700 000
24 000
299 091 663
70 028 636
25 472 386
26 531 542
4 335 000
1 830 000
1 170 606
40 000
3 800 000

Механизъм за гражданска защита
Програма „Правосъдие“
Права, равенство и гражданство
Агенция за основните права
Програма в областта на здравето
Програма ISA2
Общо по държави

2 532 126

Общо за всяка програма

7 001 885 843
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Приложение III — Подробна разбивка на вноските на държавите от ЕИП през 2019 г. (в евро)
Програма/държава от ЕИП
„Хоризонт 2020“
Еразъм+
Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) на ЕС
Коперник
Децентрализирани агенции
Творческа Европа
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)
Заетост и социални иновации (EaSI)
Други действия и програми
Механизъм за гражданска защита
Административни разходи
Програма в областта на здравето
COSME
Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията
Пилотни проекти и подготвителни действия
Потребителска програма
Европейски корпус за солидарност
Права, равенство и гражданство
Приключване на програми от предходни многогодишни
финансови рамки
Общо по държави

Исландия
14 212 734
3 827 116
814 348
579 900
263 311
206 034
161 984
101 316
99 814
79 202
81 178
307 329
44 247

Лихтенщайн
1 011 452

125 467
276
18 476
13 216

11 694

Общо за всяка
програма
236 011 457
250 224 191
63 502 794
68 341 362

Норвегия

20 675 200
13 522 772
10 354 417
4 372 453
3 421 311
1 759 936
1 681 528
1 610 982
1 450 554
1 348 012
734 189
649 600
529 956

20 675 200
14 337 120
11 059 784
4 635 764
3 627 621
1 921 920
1 801 320
1 710 796
1 542 972
1 429 190
307 329
790 130
649 600
561 870
169 471
94 710

31 914
169 471
81 938

12 772

666 471

176 139

11 058 650

11 901 259

21 728 309

1 369 490

372 683 810

395 781 609

Забележки: „Еразъм+“ включва вноските за инструментите на ЕС за външно финансиране (ЕИС, ИПП II и др.), предназначени съответно за тази програма.
Сумата за МСЕ включва вноската от програмата на МСЕ-Транспорт за Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в размер на 18 637 евро.
Сумата за Европейския корпус за солидарност включва вноската за това действие от подпрограмата LIFE за околната среда и действията по климата (2100 евро).
Източник: ЕСП въз основа на документи на Комисията (приложение за ЕИП към бюджета на ЕС). Разпределянето на бюджетни редове за програми и действия се
основава на програмните кодове, използвани от Комисията.
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Приложение IV — Речник на програмите и дейностите на ЕС, в които постъпват вноски от държави
извън ЕС
Програма

Описание

Водеща ГД

Бюджет
2014—2020 г.
(в млрд. евро)

„Хоризонт 2020“

„Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, е обща
стратегическа рамка за финансиране от Съюза на научни изследвания и иновации с високи
постижения.

„Научни
изследвания
и иновации“

77,0

Програма на Евратом за научни
изследвания и обучение

Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение допълва „Хоризонт 2020“ и има за
цел да продължи ядрените изследвания и обучение с акцент върху непрекъснатото
подобряване на ядрената безопасност, сигурност и радиационна защита.

„Научни
изследвания
и иновации“

2,1

Международен
експериментален термоядрен
реактор (ITER)

ITER е голям международен проект за изграждане на най-голямото в света магнитно
устройство за термоядрен синтез, който цели да докаже осъществимостта на термоядрения
синтез на принципа на горене, наблюдаван при слънцето и звездите. ЕС е един от основните
партньори по проекта.

„Научни
изследвания
и иновации“/
„Енергетика“

2,7

Механизъм за свързване на
Европа (МСЕ)

МСЕ е инструмент на ЕС за финансиране на целеви инфраструктурни инвестиции на
европейско равнище. Той подпомага развитието на трансевропейски мрежи в областта на
транспорта, енергетиката и цифровите услуги.

„Мобилност
и транспорт“

30,4

„Еразъм+“

„Еразъм+“ е програма на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта
в Европа. Тя предлага възможности за мобилност и сътрудничество между тези сектори.

„Образование,
младеж, спорт
и култура“

14,7

„Творческа Европа“

„Творческа Европа“ е рамкова програма на ЕС за подкрепа на културата и аудиовизуалния
сектор.

„Образование,
младеж, спорт
и култура“

1,5

Европейски корпус за
солидарност

Европейският корпус за солидарност създава възможности за младите хора да извършват
доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си държава или в чужбина,
които са от полза за общностите и хората в цяла Европа.

„Образование,
младеж, спорт
и култура“

0,4

Глобална навигационна
спътникова система на ЕС
(ГНСС)

„Галилео“, глобалната навигационна спътникова система на ЕС (ГНСС), предоставя точна
информация за местоположението и времето. „Галилео“ е програма под граждански контрол
и нейните данни могат да се използват за широк спектър приложения.

„Вътрешен пазар,
промишленост,

6,3
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Програма

Описание

„Галилео“ и EGNOS

Водеща ГД

Бюджет
2014—2020 г.
(в млрд. евро)

предприемачество
и МСП“
Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) е регионална
спътникова система на ЕС за повишаване на точността, използвана за подобряване на
функционирането на ГНСС, като например „Галилео“.

„Вътрешен пазар,
промишленост,
предприемачество
и МСП“

„Коперник“

„Коперник“ е програма на ЕС за наблюдение на Земята, която разглежда нашата планета
и нейната околна среда. Тя предлага информационни услуги, основани на спътниково
наблюдение на Земята и некосмически данни.

„Вътрешен пазар,
промишленост,
предприемачество
и МСП“

3,8

Програма на ЕС за
конкурентоспособност на МСП
(COSME)

COSME е програма за конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). Тя
има за цел да улесни достъпа до финансиране и да подкрепи интернационализацията,
конкурентоспособността и предприемаческата култура.

„Вътрешен пазар,
промишленост,
предприемачество
и МСП“

2,3

Фонд „Вътрешна сигурност“
(ФВС)

ФВС е създаден с цел насърчаване на изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност,
сътрудничеството в областта на правоприлагането и управлението на външните граници на
Съюза.

„Миграция
и вътрешни
работи“

3,8

„Европа за гражданите“

Целта на програма „Европа за гражданите“ е да допринесе за по-доброто разбиране на
гражданите за ЕС, неговата история и многообразие, и да насърчи демократичното участие на
гражданите на ниво ЕС.

HOME/JUST

0,2

Сътрудничество в областта на
статистиката

Сътрудничеството в областта на статистиката осигурява изготвянето и разпространението на
съгласувана и сравнима статистическа информация във всички области от взаимен интерес.

Евростат

0,5

„Митници 2020“

„Митници 2020“ е програма на ЕС за сътрудничество, която дава възможност на националните
митнически администрации да създават и обменят информация и експертен опит. Тя дава
възможност за съвместно разработване и експлоатация на трансевропейски системи за
информационни технологии.

„Данъчно
облагане
и митнически
съюз“

0,5

„Фискалис 2020“

„Фискалис 2020“ е програма на ЕС за сътрудничество, която дава възможност на националните
данъчни администрации да създават и обменят информация и експертен опит. Тя дава

„Данъчно
облагане

0,2
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Програма

Описание

Водеща ГД

Бюджет
2014—2020 г.
(в млрд. евро)

възможност за съвместно разработване и експлоатация на трансевропейски системи за
информационни технологии.

и митнически
съюз“

Програма EaSI насърчава високо равнище на качествена и устойчива заетост, като гарантира
адекватна социална закрила, води борба срещу социалното изключване и бедността
и подобрява условията на труд.

„Трудова заетост,
социални въпроси
и приобщаване“

0,9

Механизъм за гражданска
защита

Общата цел на Механизма за гражданска защита на ЕС е да се засили сътрудничеството
в областта на гражданската защита с оглед подобряване на превенцията, готовността
и реагирането при бедствия.

„Европейска
гражданска
защита
и европейски
операции за
хуманитарна
помощ“

0,6

Програма „Потребители“

Програма „Потребители“ е програма за финансиране, създадена с цел да подкрепи растежа
и конкурентоспособността в рамките на ЕС. Общата цел на програмата е да се гарантира
високо равнище на защита на потребителите.

„Правосъдие
и потребители“

0,2

Програма „Права, равенство
и гражданство“

Програма „Права, равенство и гражданство“ допринася за по-нататъшното развитие на област,
в която равенството и правата на хората се насърчават, защитават и ефективно се прилагат.

„Правосъдие
и потребители“

0,4

Програма „Правосъдие“, глава
„Борба с наркотиците“

Програма „Правосъдие“ е въведена, за да се гарантира, че правото на ЕС се прилага изцяло
и последователно. С нея се насърчава съдебното сътрудничество както по гражданскоправни,
така и по наказателноправни въпроси. Програмата също така подкрепя действията на ЕС за
борба с наркотиците.

„Правосъдие
и потребители“/
„Миграция
и вътрешни
работи“

0,4

Програма в областта на
здравето

В програмата на ЕС в областта на здравето е очертана стратегията за изграждане на добро
обществено здраве и здравеопазване. Тя е инструмент за финансиране в подкрепа на
сътрудничеството между държавите членки и за подкрепа и развитие на здравните дейности
в ЕС.

„Здравеопазване
и безопасност на
храните“

0,4

Програма ISA²

Програма ISA² подкрепя разработването на цифрови решения, които дават възможност на
публичните администрации, предприятията и гражданите да се възползват от оперативно
съвместими трансгранични и междусекторни обществени услуги.

„Информатика“

0,1

„Заетост и социални
иновации“ (EaSI)
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Други дейности

Описание

Водеща
ГД/институция

Шенгенска информационна система
(ШИС II)

Шенгенската информационна система е най-широко използваната и най-голямата система за
споделяне на информация за сигурността и управлението на границите в Европа. Тя позволява
обмен на информация между националните органи за граничен контрол, полиция, митници
и имиграция, като гарантира, че свободното движение на хора в рамките на ЕС може да се
осъществява в безопасна среда.

eu-LISA/ „Миграция
и вътрешни работи“

Визова информационна система (ВИС)

ВИС позволява на шенгенските държави да обменят данни във връзка с визите. Системата
обработва данни и решения, свързани със заявленията за визи за краткосрочно пребиваване за
посещение или транзитно преминаване през Шенгенското пространство.

eu-LISA/ „Миграция
и вътрешни работи“

Евродак

Евродак е европейска система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи
убежище, която подпомага обработването на молбите за предоставяне на убежище в ЕС. Тя е
централизирана база данни, в която се събират и обработват цифровизирани пръстови отпечатъци.

eu-LISA/ „Миграция
и вътрешни работи“

Административни разходи във връзка
с Шенген

Административните разходи по Шенген покриват разходите, свързани със секретариата на Шенген,
управляван от Съвета, и с функционирането на комитетите, подпомагащи Комисията при
изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

HOME/Съвет

Обща комуникационна мрежа и Общ
системен интерфейс (CCN/CSI)

Общата комуникационна мрежа и Общият системен интерфейс (CCN/CSI) са средство за
комуникация между информационните системи на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“
и тези на администрациите на съответните участващи държави.

„Данъчно облагане
и митнически съюз“

Сътрудничество в областта на данъка
върху добавената стойност (ДДС)

Дейностите в областта на ДДС се отнасят до административното сътрудничество, борбата
с измамите и събирането на вземания.

„Данъчно облагане
и митнически съюз“

Действия, финансирани съгласно
прерогативите на Комисията

Задачи, които произтичат от прерогативите на Комисията на институционално равнище или се
изпълняват в рамките на пилотните проекти и подготвителните действия, съгласно член 58,
параграф 2 от Финансовия регламент. Средствата, предвидени в бюджета за тези действия, могат да
бъдат разходвани без основен акт, при условие че дейностите попадат в рамките на правомощията
на ЕС.

няколко ГД

Пилотни проекти и подготвителни
действия

Бележка: Данните в бюджета са представени със стойности от минали периоди въз основа на регламента за създаване на всяка програма.
Източник: ЕСП въз основа на:
o Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г., член 16
(OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
o Регламенти за създаването на всяка програма/дейност;
o Европейска комисия: Преглед на изпълнението на програмите — Бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г., Европейски съюз 2019 г.;
o уебсайта europa.
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Приложение V — Допълнителни публикации по темата
В настоящото приложение е представен подбор на допълнителни
публикации по темата на прегледа. Нямаме за цел да предоставим изчерпателен
списък на публикациите, а по-скоро да предложим на заинтересованите читатели
насоки за допълнително проучване.

Книги, проучвания, статии, информационни материали
Външна политика на ЕС
FALKNER, R., ANHEIER, H. (съст.), ‘Europe and the world: Rethinking Europe’s external
relations in an age of global turmoil’, International Politics, 54(4), юли 2017 г.
KEUKELEIRE, S., DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2 изд.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014 г.
Бюджет на ЕС
BECKER, S., BAUER, M., DE FEO, A. (съст.), The New Politics of the European Union
Budget, Баден-баден: Nomos, 2017 г.
DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Брюксел, Bruylant, 2018 г.
MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, тематичен отдел по
бюджетни въпроси на Европейския парламент, PE 603.795, септември 2017 г.
MATHIS, A., “Other Revenue” In The European Union Budget, тематичен отдел по
бюджетни въпроси на Европейския парламент, PE 603.810, ноември 2017 г.
Вноски на държави извън ЕС
ALMÅS, H. и др. (Секретариат на ЕАСТ), ‘Guide to EU Programmes - New and
Updated Edition 2010’, Бюлетин на ЕАСТ, брой 1, декември 2010 г.
BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within
the ITRE Domain in Relation to Brexit, проучване за Комисията по промишленост,
изследвания и енергетика (ITRE), Европейски парламент, Генерална дирекция за
вътрешни политики, Тематичен отдел за политики в областта на икономиката
и науката, PE 602.057, 2017 г.
DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EUapproximation and independence, Европейски парламент, Тематичен отдел за
външни отношения, PE 639.315, февруари 2020 г.
ARNESEN, F. и др., Agreement on the European Economic Area: A Commentary,
Nomos/Hart, 2018 г.
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GRØNNINGSÆTER, T., LEIFSSON, A., BONDESEN, P. (Секретариат на ЕАСТ), ‘Activities
and Financial Contributions under the EEA Agreement’ Бюлетин на ЕАСТ, брой 2,
ноември 2002 г.
MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library,
информационен документ № 7957, 28 април 2017 г.
MILLER, V., WEBB, D., DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association
Agreement?, The House of Commons Library, информационен документ № 8645, 13
август 2019 г.
O. JOHNSEN, T., RIEKER, P., ‘The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?’,
Journal of European Integration, 37(4), декември 2014 г., стр. 417—432.
RIES, C. P. и др. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa
Monica и Cambridge: RAND Corporation, 2017 г.
SCHUMANN ASSOCIATES Brussels, Third countries’ participation within Creative
Europe, Horizon Europe and Erasmus post-2020, Британски съвет, септември 2019 г.
SCHUMAN ASSOCIATES Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability
to access EU funds, Британски съвет, декември 2016 г.

Бази данни с международни споразумения
Европейска комисия (ГД „Търговия“): Преговори и споразумения.
Европейска служба за външна дейност: Treaties Office Database.
Служба за публикации на ЕС: EUR-Lex – Регистър на международните
споразумения.

Други уебсайтове:
Европейска комисия: Годишни отчети
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en).
Европейска комисия: Бюджет на ЕС (https://ec.europa.eu/info/strategy/eubudget_en).
Европейска комисия: Политика за съседство и преговори за разширяване
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en).
Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Европейско икономическо
пространство (ЕИП) / Отношения с ЕС (https://www.efta.int/eea).
Федерален съвет на Конфедерация Швейцария: Switzerland’s Contribution to the
Enlarged EU
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html).
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Федерален съвет на Конфедерация Швейцария: Switzerland’s European Policy
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html).
Служба за финансовия механизъм: Безвъзмездна финансова помощ от ЕИП
и безвъзмездна финансова помощ от Норвегия (https://eeagrants.org/).
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Речник на термините
Брутен вътрешен продукт (БВП): Стандартна мярка за благосъстоянието на една
държава, която се основава на общата стойност на стоките и услугите,
произведени в нея (обикновено за една година).
Вноски от държави извън ЕС: Финансови или непарични вноски от държави
извън ЕС в общия бюджет на ЕС, бюджетите на агенциите на ЕС и държавите
членки.
Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Междуправителствена
организация, създадена с цел насърчаване на свободната търговия
и икономическата интеграция в полза на своите държави членки. Понастоящем
в нея членуват четири държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
Европейска политика за съседство (ЕПС): Политика на ЕС за укрепване на
стабилността, сигурността и просперитета в съседните държави на юг и изток,
които не са кандидатки за членство в ЕС.
Европейски инструмент за съседство (ЕИС): Основният канал, чрез който ЕС
предоставя финансова подкрепа в рамките на европейската политика за
съседство.
Европейско икономическо пространство (ЕИП): Държавите — членки на ЕС, плюс
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП): Каналът, чрез който ЕС
предоставя финансова и техническа подкрепа за реформи в държави, които са
кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС.
Корекционен коефициент: Елемент, използван от Комисията като част от
изчисляването на вноските на държави извън ЕС в бюджета на ЕС, въз основа на
оценка на всеки отделен случай.
Меморандум за разбирателство: Споразумение между две или повече страни за
сътрудничество по конкретен въпрос, без да се поема правен ангажимент.
Политика на разширяване: Политика, която се отнася до отношенията на ЕС със
страните кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС.
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Споразумение за ЕИП: Споразумение, сключено между ЕС, неговите държави
членки и три държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) с цел
създаване на динамично и хомогенно Европейско икономическо пространство,
основано на общи правила и равни условия на конкуренция.
Фактор на пропорционалност: Съотношение, използвано при изчисляването на
вноските на държави извън ЕС в бюджета на ЕС.
Членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ: Трите държави от ЕАСТ, които участват
в Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
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Списък на съкращенията
БВП: Брутен вътрешен продукт
ВИС: Визова информационна система
ГД: Генерална дирекция
ГД „Бюджет“ (BUDG): Генерална дирекция „Бюджет“
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“: Генерална
дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
ГД „Образование и култура“: Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт
и култура“
ГД „Миграция и вътрешни работи“: Генерална дирекция „Миграция и вътрешни
работи“
ГД „Научни изследвания и иновации“: Генерална дирекция „Научни изследвания
и иновации“
ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз.
ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия
ЕИП: Европейско икономическо пространство
ЕСВД: Европейска служба за външна дейност
ЕИС: Европейски инструмент за съседство
ЕПС: Европейска политика за съседство
ИПП: Инструмент за предприсъединителна помощ
МР: Меморандум за разбирателство
СИР: Споразумение за институционална рамка
СФМ: Служба за финансовия механизъм
ШИС: Шенгенска информационна система
ICJ: Международен съд
ITER: Международен термоядрен експериментален реактор
SDC: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
SECO: Държавен секретариат по икономическите въпроси
SFAO: Федерална сметна палата на Швейцария
UNSCR: Резолюция на Съвета за сигурност на ООН
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Екип на ЕСП
Настоящият преглед беше приет от Одитен състав V „Финансиране
и административно управление на ЕС“, с ръководител Tony Murphy, член на ЕСП.
Задачата беше ръководена от François-Roger Cazala — член на ЕСП, със
съдействието на Dirk Pauwels — ръководител на кабинета, и Stéphanie Girard —
аташе в кабинета; Alberto Gasperoni — главен ръководител; Diana Voinea —
ръководител на задача; Jitka Benešová — заместник-ръководител на задача;
José Parente и Jesús Nieto Muñoz — одитори; Richard Moore — езикова подкрепа;
Alexandra Mazilu — графичен дизайн.
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АВТОРСКО ПРАВО
© European Union, 2021 г.
Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната
употреба на информация се изпълнява в съответствие с Решение № 6-2019 на
Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни
и повторната употреба на документи.
Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права),
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по „Creative
Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторната
употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните източници
и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва
да не изменя първоначалния смисъл или послание на документите. ЕСП не носи
отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторната употреба.
Уреждането на допълнителните права в случаите, когато дадено съдържание
изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на
ЕСП, или когато са използвани материали от трети страни, е Ваша отговорност.
В случаите, когато е получено разрешение, то отменя или заменя горепосоченото
общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС,
възможно е да трябва да поискате разрешение директно от носителите на
авторските права:
Фигура 8: Иконите са направени с Pixel perfect от https://flaticon.com.
Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са
изключени от политиката на ЕСП за повторно използване и не са Ви преотстъпени.
Всички уебсайтове на институциите на Европейския съюз, включени в домейна
europa.eu, съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не
контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за
поверителност на данните и с политиката за авторските права.
Използване на логото на Европейската сметна палата
Логото на Европейска сметна палата не може да бъде използвано без
предварително разрешение от нейна страна.

В настоящия документ се разглеждат
финансовите вноски от държави извън ЕС за
дейности на ЕС и неговите държави членки.
Вноските в ЕС позволяват на държави
извън Съюза да участват в негови програми
и дейности. Те са разпределени в близо
30 програми. Освен това държавите от
Европейската асоциация за свободна търговия
(ЕАСТ) предоставят средства директно на
няколко държави — членки на ЕС, като част от
общите договорености между държавите от
ЕАСТ и ЕС, уреждащи достъпа на тези държави
до вътрешния пазар на ЕС.
ЕСП подчерта някои ключови
предизвикателства, едно от които се отнася до
последиците от оттеглянето на Обединеното
кралство от ЕС и отражението му върху
вноските на държавите извън ЕС. Друго
предизвикателство пред ЕС е да стимулира
ползите от участието във вътрешния пазар при
бъдещо договаряне на размера на вноските
с държавите от ЕАСТ.
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