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Streszczenie 
I Unia Europejska (UE) i jej państwa członkowskie otrzymują od państw spoza UE 
wkłady na podstawie zawartych z tymi państwami umów. Wkłady te, mające 
w przeważającej mierze postać finansową, są kierowane do budżetu ogólnego UE lub 
budżetów agencji UE bądź też wnoszone bezpośrednio na rzecz niektórych państw 
członkowskich. Na mocy postanowień wspomnianych umów zawartych z UE państwa 
spoza UE zyskują prawo do uczestnictwa w programach i działaniach unijnych lub 
dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. 

II Wiele informacji na temat umów UE z państwami spoza UE i powiązanych wkładów 
jest już dostępnych, ale są to dane fragmentaryczne i niepełne, w związku z czym 
Trybunał przeprowadził niniejszy przegląd, opracowany z perspektywy zewnętrznego 
kontrolera UE. Jego celem było stworzenie kompleksowego opisu wspomnianych 
wkładów i regulujących je zasad. 

III Niniejszy dokument nie powstał w wyniku kontroli, lecz stanowi przegląd 
informacji zgromadzonych na potrzeby jego opracowania. Zostały one uzyskane od 
organów UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także pochodzą 
z badań, sprawozdań, artykułów, publikacji naukowych i innych publicznie dostępnych 
źródeł informacji. 

IV W 2019 r. wkłady wniesione do budżetu ogólnego UE przez państwa spoza UE 
wyniosły 1,5 mld euro, co stanowiło 1% łącznych dochodów UE. Zostały one wpłacone 
przez 18 państw w ramach niemal 30 programów i działań. Ponadto niektóre państwa 
spoza UE wnoszą również wkłady bezpośrednio na rzecz niektórych agencji UE. 

V Komisja i agencje UE zarządzają wkładami w sposób zdecentralizowany. W Komisji 
nie ma centralnej służby, która dysponowałaby ich szczegółowym zestawieniem. 
Proces zarządzania wkładami jest skomplikowany, szczególnie w przypadku wkładów 
wnoszonych w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Za 
podstawę do obliczeń wysokości wkładu przyjmuje się w większości przypadków 
stosunek relatywnej wielkości produktu krajowego brutto danego kraju do PKB UE. Na 
późniejszym etapie kwoty poszczególnych wkładów są często modyfikowane. 
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VI Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE spowoduje ogólne wzrost kwoty 
wkładów wnoszonych przez państwa spoza UE ze względu na to, że wpłynie ono na 
obliczenia wysokości poszczególnych wkładów (produkt krajowy brutto UE będzie 
bowiem niższy). Co więcej, Zjednoczone Królestwo będzie uczestniczyło w niektórych 
programach UE jako państwo spoza UE. 

VII Państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) nie tylko wnoszą wkłady na rzecz programów 
i działań unijnych, ale też przekazują fundusze bezpośrednio na rzecz państw 
członkowskich UE. Średnia łączna wartość tych środków sięga rocznie 0,5 mld euro. Są 
one przekazywane z wykorzystaniem dwóch mechanizmów wnoszenia wkładów 
(fundusze EOG / fundusze norweskie i wkład wnoszony przez Szwajcarię), a ich celem 
jest uzupełnienie unijnej polityki spójności. Fundusze te mogą być postrzegane jako 
wkład wnoszony w zamian za uczestnictwo państw Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu w unijnym rynku wewnętrznym. Instytucje unijne nie są bezpośrednio 
zaangażowane w zarządzanie tymi środkami i nadzór nad nimi. 

VIII Trybunał zwraca uwagę na następujące kluczowe wyzwania związane 
z zarządzaniem wkładami wnoszonymi przez państwa spoza UE: 

o sprostanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i wpływ tego 
wystąpienia na wysokość wkładów wnoszonych przez państwa spoza UE; 

o osiągnięcie równowagi między promowaniem spójności procedur 
a dopuszczeniem, by przy obliczaniu wysokości wkładów i zarządzaniu nimi 
uwzględniano specyfikę poszczególnych programów lub państw; 

o promowanie przejrzystości i rozliczalności za sprawą szczegółowej 
sprawozdawczości na temat wkładów wnoszonych na rzecz budżetu UE 
i budżetów agencji UE; 

o w odniesieniu do wkładów wnoszonych poza budżetem UE bezpośrednio na rzecz 
państw członkowskich – na etapie negocjowania wysokości wkładów 
zaakcentowanie korzyści płynących z rynku wewnętrznego, a także zapewnienie 
skutecznej koordynacji działań ze strategiami politycznymi UE. 
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Wstęp 
01 Około 1% dochodów UE stanowią wkłady wnoszone przez państwa spoza UE. 
W 2019 r. środki te odpowiadały łącznej kwocie 1,5 mld euro i zostały przekazane przez 
18 państw (kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa, kraje kandydujące do 
członkostwa, potencjalni kandydaci do członkostwa oraz członkowie Europejskie 
Stowarzyszenie Wolnego Handlu – EFTA). Wnoszone wkłady finansowe umożliwiają 
państwom spoza UE czerpanie korzyści z unijnych programów takich jak „Horyzont 
2020” czy „Erasmus+”. Mogą one także uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez 
niektóre agencje UE. UE zgadza się na udział tych państw w wielu organizowanych 
przez siebie wewnętrznych programach i działaniach w ramach strategii prowadzenia 
szerokiej polityki zagranicznej. Zaangażowanie państw spoza UE w programy unijne 
może także pozwolić na nawiązanie istotnej współpracy w strategicznych dla UE 
obszarach (np. w zakresie działań w przestrzeni kosmicznej lub badań i rozwoju). 

02 Ponadto państwa EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria – 
przekazują fundusze bezpośrednio na rzecz niektórych państw członkowskich UE, 
a średnia łączna wartość tych wkładów sięga rocznie 0,5 mld euro. Środki te mają 
przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji społeczno-gospodarczych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i UE. Mogą one być postrzegane jako 
wkład wnoszony w zamian za uczestnictwo w unijnym rynku wewnętrznym. 

03 Przekazywane wkłady zazwyczaj mają postać finansową, ale państwa spoza UE 
mogą także przekazywać wkłady niepieniężne. Wkłady takie są mniej powszechne 
i najczęściej polegają na oddelegowaniu ekspertów do Komisji lub agencji UE. 

04 Proces uzgadniania wysokości wkładów, ich obliczania oraz uzyskiwania od 
państw spoza UE jest złożony, przy czym reguluje go kilka wspólnych zasad. Procesem 
zarządzają w sposób zdecentralizowany przede wszystkim dyrekcje generalne Komisji 
oraz agencje. Ponadto państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za 
zarządzanie przydzielonymi im bezpośrednio funduszami wspólnie z państwami EFTA, 
które te środki przekazują. Na rys. 1 przedstawiono różne wkłady finansowe wnoszone 
przez państwa spoza UE. 
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Rys. 1 – Przegląd wkładów finansowych wniesionych przez państwa 
spoza UE w 2019 r. 

 
1 Agencje zdecentralizowane UE (zob. pkt 21–23). 
2 Szacunkowa średnia roczna kwota, określona na podstawie łącznych środków przydzielonych na 

poszczególne okresy finansowania (zob. pkt 02). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

05 Warunki uczestnictwa w konkretnym programie UE, w tym wkłady finansowe, są 
określane w umowach międzynarodowych zawieranych między UE a poszczególnymi 
państwami spoza UE. Obecnie obowiązuje około 100 takich umów, a UE jest łącznie 
stroną przeszło 1 000 umów zawartych z ponad 100 państwami spoza UE i szeregiem 
organizacji międzynarodowych1. 

                                                      
1 Urząd Publikacji Unii Europejskiej, EUR-Lex – zbiór umów międzynarodowych. 
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06 Stosunki UE z państwami spoza UE stały się ostatnio przedmiotem większego 
zainteresowania społecznego w następstwie wejścia w życie umów handlowych 
z Kanadą i Japonią2, a także w wyniku decyzji Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z UE 
i dyskusji o tym, jaką postać przyjmą przyszłe stosunki między tym państwem a UE. 
Dyskusja ta dotyczyła również uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w programach 
finansowanych ze środków unijnych. 

07 Jako zewnętrzny kontroler UE Europejski Trybunał Obrachunkowy ma możliwość 
spojrzenia na politykę, inicjatywy i finanse UE ze szczególnej perspektywy. Niniejszy 
przegląd powstał w odpowiedzi na zainteresowanie społeczne, a jego celem jest 
przedstawienie szerokiego omówienia wkładów wnoszonych na rzecz UE przez 
państwa spoza UE, obejmującego szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania 
wysokości tych wkładów, zarządzania nimi, prowadzenia sprawozdawczości i ich 
kontroli. 

  

                                                      
2 Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 23; Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 3. 
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Zakres przeglądu i podejście Trybunału 
08 Przedmiotem przeglądu są wkłady finansowe wnoszone przez państwa spoza UE 
do budżetu UE, budżetów agencji UE, a także fundusze przekazywane przez te państwa 
bezpośrednio na rzecz niektórych państw członkowskich i zarządzane w związku z tym 
poza budżetem UE. Uwzględniona została także kwestia wkładów niepieniężnych na 
rzecz UE przekazywanych w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG). Agencje stosują różnorodne mechanizmy, w związku z czym 
w przeglądzie opisano zasady obliczania wkładów wnoszonych na rzecz tych jednostek, 
ale nie poruszono kwestii odnośnego zarządzania, sprawozdawczości, kontroli 
wewnętrznej i audytu. 

09 Wszystkie wymienione wyżej wkłady są wnoszone w wyniku zawarcia przez UE 
i państwa spoza UE umów międzynarodowych (lub – w wyjątkowych przypadkach – 
podpisania protokołów ustaleń). Inne rodzaje należności przekazywane przez państwa 
spoza UE i niewynikające z tych umów (takie jak niewykorzystane środki finansowe na 
rzecz projektów, opłaty, kary i sankcje) nie wchodzą w zakres niniejszego przeglądu. 

10 Ogólnie rzecz biorąc, informacje na temat umów UE z państwami spoza UE 
i powiązanych wkładów są dostępne, ale dane te są fragmentaryczne i niepełne. Mając 
na uwadze obecne zainteresowanie społeczne tym zagadnieniem (zob. pkt 06), 
w niniejszym przeglądzie postawiono sobie za cel przedstawienie tych informacji 
w kompleksowy sposób, uzupełnienie brakujących dotąd wiadomości oraz zestawienie 
w jednej publikacji danych finansowych dotyczących wnoszonych wkładów, 
opatrzonych opisem regulujących je głównych przepisów i zasad. Obszar ten po raz 
pierwszy jest przedmiotem pogłębionej analizy Trybunału. 

11 Okres przeanalizowany na potrzeby niniejszego przeglądu informacji finansowych 
obejmuje lata 2014–2019. Na potrzeby analitycznego opisu mechanizmów wnoszenia 
wkładów kontrolerzy Trybunału przedstawili stan obowiązujący w momencie 
opracowywania przeglądu, chyba że zaznaczono inaczej. 

12 Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się na powszechnie 
dostępnych informacjach zgromadzonych w celu jego sporządzenia w okresie do 
grudnia 2020 r. Kontrolerzy uzyskali informacje od Komisji Europejskiej, agencji UE, 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i organów EFTA. Wykorzystali także 
informacje pochodzące z badań, sprawozdań, artykułów, publikacji naukowych i innych 
publicznie dostępnych źródeł dotyczących tematu tego przeglądu. 
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13 Aby przejrzyście ukazać, jak w praktyce działają mechanizmy wnoszenia wkładów,
Trybunał wybrał do analizy następujące przykłady: 

o wkłady na rzecz programów i działań UE:

o programy „Horyzont 2020” i „Erasmus+”, czyli programy na rzecz których
wnoszone jest najwięcej wkładów;

o wkłady przekazywane przez państwa EFTA, które sięgają znacznych kwot i są
regulowane przez odrębne mechanizmy;

o wkłady przekazywane bezpośrednio na rzecz państw członkowskich:

o fundusze EOG i fundusze norweskie oraz wkład Szwajcarii, czyli wszystkie
wkłady wnoszone niezależnie od budżetu UE.
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Przegląd informacji na temat wkładów 
Podstawa prawna 

14 Stosunki między UE a danym państwem spoza UE zazwyczaj regulowane są
w drodze umów międzynarodowych wysokiego szczebla, które wyznaczają ogólne 
ramy relacji. UE zawiera takie umowy zgodnie ze standardową procedurą 
przedstawioną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (zob. 
załącznik I). Są one bardzo różnorodne. W takich umowach międzynarodowych 
zazwyczaj nie określa się wkładów, które miałyby wnosić państwa spoza UE. 

15 Poza umowami wysokiego szczebla UE często zawiera z poszczególnymi
państwami spoza UE odrębną umowę ramową w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa 
w programach unijnych. Następnie strony zawierają pojedyncze umowy w sprawie 
konkretnych programów, które mogą zostać przyjęte na mocy decyzji Komisji, według 
procedury uproszczonej przedstawionej w TFUE3. W tych pojedynczych umowach 
określany jest wkład finansowy wnoszony przez dane państwo na rzecz UE oraz inne 
szczegółowe warunki uczestnictwa. 

16 Na rys. 2 pogrupowano państwa spoza UE na podstawie rodzaju umowy
wysokiego szczebla, jaką zawarły one z Unią. Najściślejsza współpraca prowadzona jest 
przez UE z państwami EFTA, państwami kandydującymi do członkostwa w UE 
i potencjalnymi kandydatami, a także państwami objętymi europejską polityką 
sąsiedztwa. Na rysunku wskazano ponadto 18 państw spoza UE, które wnoszą wkłady 
na rzecz unijnych programów i działań. 

3 Art. 218 ust. 7 TFUE. 
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Rys. 2 – Stosunki UE z państwami spoza UE 

 
Źródło:   Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji uzyskanych od Komisji (DG TRADE 

– informacje nt. umów wysokiego szczebla; DG BUDG – informacje nt. państw wnoszących 
wkłady). 
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Przegląd informacji finansowych 

17 Największe wkłady finansowe trafiają do budżetu ogólnego UE. Obecnie środki te 
pochodzą z 18 państw spoza UE i przeznaczane są na niemal 30 programów i działań 
(pełny przegląd informacji na ten temat można znaleźć w załączniku II i załączniku III). 

Wkłady na rzecz programów i działań UE 

Wkłady do budżetu ogólnego UE 

18 Na rys. 3 przedstawiono łączną kwotę wkładów wniesionych do budżetu UE przez 
państwa spoza UE w latach 2014–2019 oraz pięć największych elementów składających 
się na tę kwotę. Wkłady przekazane w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym zostały zebrane we wspólną pulę obejmującą wszystkie programy 
(w taki też sposób przedstawiono je na wykresie). Łączne zwiększenie wartości 
wkładów w latach 2016–2017 wynikło w przeważającej mierze z przejścia Szwajcarii 
z częściowego uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” na pełne uczestnictwo 
(więcej informacji na ten temat można znaleźć w pkt 77). 
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Rys. 3 – Łączna wartość wkładów do budżetu UE w latach 2014–2019 

Uwaga:  pozycja „Horyzont 2020” obejmuje także wkłady wniesione przez Szwajcarię i Ukrainę na rzecz 
programu badawczo-szkoleniowego Euratomu oraz wkład Szwajcarii na rzecz działań 
prowadzonych w ramach projektu dotyczącego międzynarodowego eksperymentalnego 
reaktora termojądrowego (ITER). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji i Rady. 
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19 W wartościach bezwzględnych największe wkłady wnoszą Szwajcaria, Norwegia, 
Izrael i Turcja. Suma wkładów tych państw odpowiada 95% wszystkich rocznych 
wkładów przekazywanych przez państwa spoza UE. 99% wkładów jest zarządzanych 
przez pięć dyrekcji generalnych: DG ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD), DG ds. 
Budżetu (BUDG), DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC), DG ds. Rynku 
Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP4 (GROW)5 oraz DG ds. Migracji 
i Spraw Wewnętrznych (HOME). Na rys. 4 przedstawiono więcej szczegółowych 
informacji na temat wkładów przekazanych do budżetu UE w 2019 r. w rozbiciu na 
państwa spoza UE, które je wniosły, a także w podziale na programy i działania unijne, 
na które były przeznaczone, zarządzane przez wyżej wymienione dyrekcje generalne 
(pełny przegląd danych dotyczących okresu 2014–2019 znajduje się w załączniku II). 
Wkłady wnoszone przez państwa EOG są pobierane na szczeblu centralnym przez DG 
BUDG, która następnie rozdziela je między dyrekcje generalne odpowiadające za 
zarządzanie poszczególnymi programami i działaniami. 

  

                                                      
4 Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

5 Z dniem 1.1.2020 r. nowo utworzona DG DEFIS przejęła zadania w zakresie działań unijnych 
w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i obrony, wykonywane wcześniej przez DG GROW. 
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Rys. 4 – Przegląd głównych wkładów do budżetu UE w 2019 r. w rozbiciu 
na państwa, programy i odpowiedzialne DG 

 
Uwaga:  Dane na wykresie odnoszą się do wkładów, o jakie zwróciła się Komisja (należności). Kwoty 

faktycznie wpłacone w 2019 r. przez państwa spoza UE mogą się od nich nieznacznie różnić ze 
względu na procedury rozdzielania okresów rozliczeniowych lub opóźnienia w płatnościach. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję. 

Szwajcaria

Norwegia

Izrael

Turcja

Serbia
Islandia

Macedonia Północna
Ukraina

Bośnia i Hercegowina
Tunezja

Albania

Wyspy Owcze
Czarnogóra

Armenia
Gruzja

Liechtenstein
Mołdawia
Kosowo*

„Horyzont 2020”

Wkłady EOG

„Erasmus+”

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW)
Globalny system 
nawigacji satelitarnej UE 
(GNSS)
Program na rzecz 
konkurencyjności MŚP 
(COSME)

Europejski Korpus 
Solidarności

Kreatywna Europa

Wizowy system informacyjny 
(VIS) i system informacyjny 
Schengen (SIS II)

Inne programy

DG RTD

DG BUDG

DG EAC

DG GROW

DG HOME

859,9

395,8

160,8

39,6

33,9

w mln EUR



17 

20 Na rys. 5 przedstawiono wkłady EOG w rozbiciu na państwa oraz
programy/działania (więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć 
w załączniku III). 

Rys. 5 – Wkłady EOG w 2019 r. w rozbiciu na państwa oraz 
programy/działania 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów Komisji. 
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Wkłady na rzecz agencji UE 

21 Oprócz Komisji niektórymi programami i działaniami unijnymi zarządzają także
agencje. Istnieją trzy rodzaje agencji UE: agencje wykonawcze Komisji, agencje 
zdecentralizowane i inne organy o ściśle określonych uprawnieniach, przy czym 
spośród tych ostatnich jedynie Europejski Instytut Innowacji i Technologicznej 
otrzymuje wkłady od państw spoza UE. 

22 Agencje wykonawcze są w całości finansowane przez Komisję z budżetu UE, co
oznacza, że ewentualne odnośne wkłady wniesione przez państwa spoza UE zostały 
już uwzględnione w przeglądzie wkładów do budżetu ogólnego UE przedstawionym na 
rys. 4. Podobnie za pośrednictwem budżetu UE kierowane są wkłady państw spoza UE 
na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

23 W przypadku agencji zdecentralizowanych wkłady wnoszone przez państwa spoza
UE trafiają do nich za pośrednictwem budżetu ogólnego UE bądź są przekazywane 
bezpośrednio do budżetu tych agencji. Wartość tych wkładów bezpośrednich sięgnęła 
w 2019 r. kwoty 37 mln euro (zob. rys. 6). 
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Rys. 6 – Wkłady wniesione bezpośrednio na rzecz agencji 
zdecentralizowanych UE w 2019 r. 

Agencje: 
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) 
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) 
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) 
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

Uwaga:  Jako że powyższe wkłady nie wchodzą w skład budżetu ogólnego UE, nie zostały ujęte 
w przeglądzie zaprezentowanym na rys. 4. Dane oparto na kwotach należności za 2019 r. 
Niniejszy przegląd nie obejmuje wkładów niepieniężnych na rzecz agencji. 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie odpowiedzi agencji na kwestionariusz 
Trybunału. 
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24 W europejskich strategiach rozszerzenia i sąsiedztwa podkreślono, jak ważne jest
uczestnictwo państw spoza UE w programach i działaniach unijnych prowadzonych 
przez agencje UE6. Z myślą o wspieraniu współpracy z nimi w tym obszarze UE może 
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6 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa (COM(2006) 726 final); komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Strategia 
rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2008-2009” (COM(2008) 674 final). 
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II) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). Udział beneficjentów IPA
w programach unijnych i działaniach agencji UE ma na celu przygotowanie tych państw
do pełnego członkostwa w UE.

25 Państwa spoza UE najpierw wnoszą wkład w pełnej wysokości, a następnie
zwracają się o częściowy zwrot wpłaconej kwoty. W ramach IPA II w pierwszym roku 
uczestnictwa zazwyczaj zapewniany jest zwrot do 90% wkładu, przy czym w kolejnych 
latach odsetek ten stopniowo maleje. Wsparcie z ENI obejmuje najczęściej do 50% 
kwoty wkładu. 

26 Przed przyznaniem wsparcia w ramach IPA II na rzecz uczestnictwa w programach
unijnych Komisja analizuje specyfikę sytuacji danego kraju i określa logikę interwencji. 
Do oceny skuteczności wsparcia dla poszczególnych państw stosuje ona szereg 
wskaźników. Wskaźniki te mogą się znacznie różnić w poszczególnych przypadkach, 
przy czym informacje na temat powodów tych różnic nie były dostępne. Liczba 
wskaźników nie ma wpływu na wysokość zwracanej kwoty (przykładowe wskaźniki 
można znaleźć w ramce 1). 

Ramka 1 

Wskaźniki wykorzystywane do analizy wsparcia udzielanego 
Czarnogórze i Serbii w ramach IPA II w związku z wnoszonymi przez 
nie wkładami 

Komisja zapewnia częściowy zwrot wkładów wnoszonych przez Czarnogórę 
sięgający kwoty około 1 mln euro rocznie. Do analizy uczestnictwa tego kraju 
w programach unijnych posługuje się ona sześcioma wskaźnikami: 

o liczba programów, na które podpisano umowę;
o liczba podmiotów w pełni korzystających z programów i inicjatyw unijnych;
o terminowy zwrot wkładów;
o poziom zaangażowania i aktywności Czarnogóry w ramach uczestnictwa

w programach unijnych, także pod względem finansowym;
o poziom wiedzy na temat unijnych programów wśród obywateli Czarnogóry;
o poziom zaangażowania mniejszości i stopień upowszechnienia informacji

wśród tych grup społecznych.

W przypadku Serbii wsparcie udzielane przez Komisję wynosi około 16 mln euro 
rocznie. Bierze ona pod uwagę dwa następujące wskaźniki: 

o liczba programów, na które podpisano umowę;
o stopień uczestnictwa Serbii w różnych programach unijnych.
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27 Komisja przedstawia dane na temat poszczególnych krajów, w tym informacje na
temat wysokości wkładów i kwot zwróconych w ramach IPA II, w dotyczących tych 
krajów dokumentach programowych. Nie opracowuje ona kompleksowego przeglądu 
wszystkich zwrotów dokonanych danego roku w ramach dwóch wyżej wymienionych 
unijnych instrumentów finansowych w podziale na kraje oraz w rozbiciu na 
programy/działania unijne. 

Wkłady wnoszone bezpośrednio na rzecz państw członkowskich 

28 Państwa należące do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) wnoszą
dodatkowe środki finansowe na rzecz projektów i programów realizowanych 
– w większości przypadków – bezpośrednio przez niektóre państwa członkowskie UE.
Fundusze te są niezależne od budżetu UE i wdraża się je na innych zasadach (zob.
pkt 78–107). Wkłady te sięgają łącznie średnio 0,5 mld euro rocznie i są przekazywane
bezpośrednio do państw członkowskich, w oparciu o umowy zawarte pomiędzy
państwami EFTA a UE. Ich celem jest uzupełnienie unijnej polityki spójności przez
zmniejszenie dysproporcji społeczno-ekonomicznych.
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Wkłady na rzecz programów i działań 
UE 

Ustalanie wysokości wkładów, zarządzanie nimi, 
sprawozdawczość i kontrola 

Podział zadań 

29 Po stronie UE zasadniczą rolę w zarządzaniu wkładami pełni Komisja. Na rys. 7
opisano najważniejsze obowiązki różnych podmiotów unijnych obsługujących wkłady 
wnoszone przez państwa spoza UE. 

Rys. 7 – Podział zadań w zakresie obsługi wkładów państw spoza UE 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji z ogólnodostępnych źródeł oraz 
danych przekazanych przez Komisję i ESDZ. 
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Ustalanie wysokości wkładów 

30 Podstawą do ustalenia wysokości wkładów jest dokonanie obliczeń polegających
na pomnożeniu kwot przydzielonych w danym roku na rzecz danego programu lub 
działania UE przez współczynnik nazywany współczynnikiem proporcjonalności. Kwoty 
przydzielone na dany program lub działanie UE są określane na podstawie kwot 
przewidzianych w budżecie lub faktycznie poniesionych wydatków. 

31 Współczynnik proporcjonalności jest ustalany w umowie zawartej między UE
i państwem spoza UE. Ma on odzwierciedlać względną wielkość gospodarki danego 
państwa w stosunku do wielkości gospodarki UE (lub gospodarek wszystkich państw 
uczestniczących w danym programie) na podstawie produktu krajowego brutto (PKB)7. 

32 Współczynnik proporcjonalności oblicza się zazwyczaj według jednego z trzech
poniższych wzorów: 

o wzór A (nazywany także „wzorem opartym na PKB”):

PKB państwa spoza UE
PKB UE

o wzór B (nazywany także „wzorem EOG”, gdyż jest wykorzystywany w ramach
Porozumienia EOG):

PKB państwa spoza UE
PKB UE + PKB państwa spoza UE

 

o wzór C (wykorzystywany tylko w szczególnych przypadkach):

PKB państwa spoza UE
PKB wszystkich państw uczestniczących w danym programie lub działaniu

 

33 Najczęściej stosowane są wzory A i B. Podstawowym wzorem wykorzystywanym
do obliczania wysokości wkładów państw spoza UE jest wzór A. Jako że we wzorze B 
mianownik jest wyższy niż w przypadku wzoru A, jest on korzystniejszy dla państw 
spoza UE. Stosuje się go zatem w odniesieniu do państw, z którymi UE prowadzi 
ściślejszą współpracę (zazwyczaj w przypadku państw EOG–EFTA, a także państw 
kandydujących do UE lub potencjalnych kandydatów do członkostwa). 

7 Wykorzystywane w tym celu dane dotyczące PKB według cen rynkowych pochodzą ze statystyk 
Eurostatu. Są one dostępne na stronie internetowej Eurostatu: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 Wzór C jest stosowany rzadziej. Wykorzystuje się go na przykład do obliczenia
wysokości wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen8 (Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), wnoszonych na rzecz wielkoskalowych 
systemów informatycznych, których działanie ma istotne znaczenie dla płynnego 
funkcjonowania strefy Schengen, takich jak System Informacyjny Schengen (SIS) 
i wizowy system informacyjny (VIS). Mianownik przyjęty w tym wzorze odzwierciedla 
fakt, że wszystkie uczestniczące państwa powinny składać się na pokrycie kosztów 
działania systemów. W przeciwieństwie do obliczeń wysokości wkładów w przypadku 
innych programów UE, opartych na kwotach przewidzianych w budżecie, obliczenia 
wkładów na rzecz systemów SIS i VIS są dokonywane na podstawie kwoty płatności 
dokonanych na rzecz funkcjonowania przedmiotowego systemu informatycznego 
w danym roku. 

35 W niektórych przypadkach – w szczególności w odniesieniu do państw EFTA –
wynik obliczeń dokonanych na podstawie jednego z trzech opisanych powyżej wzorów 
przekłada się bezpośrednio na kwotę wkładu. Z kolei w innych przypadkach obliczone 
w ten sposób kwoty stanowią raczej punkt wyjścia do negocjacji. Komisja może 
uzgodnić z państwem spoza UE, że kwota zostanie zmodyfikowana. W konsekwencji 
takich modyfikacji teoretyczne kwoty uzyskane w wyniku zastosowania wzorów mogą 
się znacząco zmienić. 

36 Przykładowo Komisja uzgodniła z dwoma państwami spoza UE, że ich pierwszy
wkład na rzecz programu „Kreatywna Europa” wyniesie symboliczne 1 euro, tak aby 
państwa te miały czas na zbudowanie zdolności do czerpania korzyści z tego programu. 
W innym przypadku jedno z państw spoza UE zaproponowało, że wniesie większy 
wkład niż wynikało z zastosowania wzoru B. Skorygowana kwota miała odzwierciedlać 
duże zainteresowanie, z jakim spotkał się w tym kraju udział w danym programie UE 
(zob. ramka 3). 

37 Nie istnieją żadne ustandaryzowane metody ani procedury regulujące
modyfikowanie kwot wkładów. Przyjmowane przez Komisję podejście zależy od 
programu, którego modyfikacja dotyczy, i konkretnego państwa spoza UE wnoszącego 
wkład. W celu ustalenia ostatecznej wysokości wkładu bierze ona pod uwagę szereg 
aspektów, takich jak korzyści płynące dla państwa spoza UE z udziału w programie, 

8 Zob. umowy o uczestnictwie w dorobku prawnym Schengen. Norwegia i Islandia są stronami tej 
samej umowy zawartej z Radą (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36), natomiast Liechtenstein przystąpił do 
umowy podpisanej przez UE i Szwajcarię na mocy osobnego protokołu (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52 
i Dz. U. 160 z 18.6.2011, s. 21). 
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szczególny polityczno-gospodarczy kontekst negocjacji i bardziej ogólne cele polityki 
zagranicznej UE. 

38 Większość wkładów wnoszonych bezpośrednio do agencji zdecentralizowanych
oblicza się przy pomocy wzoru A lub wzoru B. W przypadku Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych wkład państw EFTA uczestniczących w działaniach tych urzędów jest 
obliczany na podstawie odrębnego wzoru, w którym współczynnik proporcjonalności 
określa się na podstawie wagi głosów poszczególnych państw spoza UE zestawionej 
z wagą głosów państw członkowskich UE. Waga głosów danego państwa jest określana 
na podstawie jego liczby ludności. 

39 W niektórych przypadkach wysokość wkładów państw spoza UE ustala się na
podstawie kosztów działań operacyjnych agencji, w których uczestniczy dane państwo. 
Tak określona została na przykład wysokość wkładów Norwegii i Szwajcarii na rzecz 
konkretnego badania ankietowego przeprowadzonego przez Eurofound czy też 
wysokość wkładu Norwegii przekazanego do budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych w związku z pewnym projektem informatycznym. 

Zarządzanie wkładami 

40 Po uzgodnieniu kwot odpowiednie dyrekcje generalne Komisji zwracają się
o wniesienie wkładów na rzecz poszczególnych programów. Zazwyczaj w odniesieniu
do każdego programu kierują one do poszczególnych państw spoza UE jedno wezwanie
do wpłaty rocznie. Istnieją wyjątki od tej zasady, na przykład wezwania do wpłaty na
rzecz programu „Horyzont 2020” wysyłane są dwa razy do roku, a w przypadku
wkładów państw EOG wydawane jest jedno wezwanie dotyczące wszystkich
programów.

41 Wszystkie wkłady wniesione przez państwa spoza UE na określony program mogą
wprawdzie zostać wykorzystane wyłącznie do celów tego programu, jednak 
niewykorzystane wkłady z ostatniego roku realizacji danego programu można 
przenieść na program, który go zastępuje. 
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42 W sytuacji gdy państwa spoza UE nie dokonają płatności przed upływem
ustalonego terminu, Komisji przysługuje prawo do pobrania odsetek od zaległych 
wpłat, zgodnie z postanowieniami odnośnych umów. Na rys. 8 przedstawiono 
standardową procedurę, z której korzysta Komisja, aby odzyskać należne wpłaty9. 

Rys. 8 – Procedura odzyskiwania zaległych wkładów 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie decyzji C(2018) 5119 final i podręcznika 
rachunkowości Komisji. 

43 W 2019 r. około 25% wkładów wniesiono po terminie. Średnie opóźnienie
wyniosło 51 dni, przy czym około jedna trzecia tych płatności była opóźniona o ponad 
21 dni, co oznacza, że dokonano ich po wysłaniu przez Komisję przypomnienia 
z informacją o tym, że należna kwota zostanie powiększona o odsetki. Uzyskane przez 
Komisję wpływy z odsetek z tytułu opóźnienia we wniesieniu tych wkładów wyniosły 
110 180 euro. 

Mechanizmy sprawozdawcze 

44 Nie wprowadzono konkretnych mechanizmów sprawozdawczych dotyczących
wnoszonych wkładów. Każda dyrekcja generalna Komisji prowadzi wewnętrzne 
zestawienie wkładów, którymi zarządza, lub stosuje inne podobne narzędzia, przy 
pomocy których przygotowuje obliczenia na potrzeby wezwań do wpłaty. Niektóre 
dyrekcje generalne prowadzą także sprawozdawczość na temat uczestnictwa państw 
spoza UE w zarządzanych przez nie programach i działaniach unijnych. 

9 Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wewnętrznej procedury odzyskiwania należności 
wynikających z zarządzania bezpośredniego oraz odzyskiwania kar pieniężnych i płatności 
ryczałtowych zgodnie z Traktatami, C(2018) 5119 final; podręcznik rachunkowości Komisji. 

Termin płatności

W wezwaniu do wpłaty 
środków podany jest 

termin, w którym 
państwo trzecie ma 

dokonać wpłaty.

Przypomnienie

W przypomnieniu podana 
jest informacja, że do 

należnej kwoty zostaną 
doliczone odsetki za zwłokę.

Oficjalne wezwanie do 
dokonania wpłaty

Oficjalne wezwanie do 
dokonania wpłaty w terminie 

15 dni

Skierowanie sprawy do 
sądu

Służby prawne Komisji mogą 
wystąpić na drogę sądową, 
aby wyegzekwować należną 

kwotę.

Brak płatności w terminie 15 dni, 
Komisja nie może potrącić należnej 

płatności od kwot, które mają zostać 
wypłacone państwu zalegającemu 

z płatnością
Brak płatności w terminie 

21 dni
Brak płatności w terminie 

21 dni
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45 Komisja wykazuje łączną kwotę wkładów wniesionych przez państwa spoza UE
w budżecie ogólnym UE i w rocznym sprawozdaniu finansowym. Pewne dodatkowe 
informacje, takie jak dane na temat wkładów wniesionych przez poszczególne państwa 
EOG–EFTA, a także zestawienie wkładów w rozbiciu na programy i poszczególne 
kategorie państw spoza UE, można znaleźć w odnośnych załącznikach i dokumentach 
roboczych Komisji10. 

46 Komisja nie publikuje systematycznie szczegółowego przeglądu wkładów,
w którym ujmowałaby kwoty wpłacone przez poszczególne państwa spoza UE na rzecz 
każdego programu lub działania UE, w którym dane państwo uczestniczy. Przedstawiła 
jednak taki przegląd wkładów wniesionych do budżetu UE w odpowiedzi na dwa 
pytania zgłoszone w 2017 r. przez posłów do Parlamentu Europejskiego11. 

Kontrola wewnętrzna i audyt 

47 Wkłady wnoszone przez państwa spoza UE są objęte takimi samymi
mechanizmami kontroli wewnętrznej i audytu jak wszystkie dochody UE, zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym12. Do czasu przeprowadzenia przeglądu przez Trybunał 
Służba Audytu Wewnętrznego Komisji nie przeprowadziła żadnego szczegółowego 
audytu w tym obszarze. 

48 Europejski Trybunał Obrachunkowy obejmuje wnoszone wkłady kontrolą na
potrzeby wydania poświadczenia wiarygodności dotyczącego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego UE. Ustalenia wynikające z tych prac kontrolnych są 
publikowane w sprawozdaniach rocznych Trybunału. Przykładowo w odniesieniu do 
2015 i 2016 r. Trybunał wykrył kilka pomniejszych błędów związanych z obliczaniem 
wysokości wkładów EOG13. 

10 Załączniki do budżetu ogólnego „Europejski Obszar Gospodarczy” i „Lista pozycji i artykułów budżetu 
otwartych dla krajów kandydujących oraz w stosownych przypadkach dla potencjalnych kandydatów 
z Bałkanów Zachodnich i dla niektórych krajów partnerskich”, dokument roboczy V towarzyszący 
projektowi budżetu oraz załącznik A do rocznego sprawozdania finansowego „Dochody”. 

11 Pytania nr 1199/2017 i 7891/2017. 

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 
z 30.7.2018, s. 1–222). 

13 Zob. pkt 4.20 sprawozdania rocznego za 2015 r. i pkt 4.19 sprawozdania rocznego za 2016 r.(Dz.U. 
C 375 z 13.10.2016, s. 136 i Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 142). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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Wybrane przykłady wkładów na rzecz programów unijnych – 
programy „Horyzont 2020” i „Erasmus+” 

49 W poniższych punktach Trybunał przedstawił konkretne rozwiązania przyjęte dla
wybranych przykładowych wkładów. 

Wkłady na rzecz programu „Horyzont 2020” 

50 „Horyzont 2020” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji14

realizowany w latach 2014–2020, którego budżet wynosił 77 mld euro. 

51 W programie „Horyzont 2020” mogły uczestniczyć państwa spoza UE, jednak nie
zawsze mogły one ubiegać się o finansowanie ze środków unijnych. Pod tym względem 
w programie stosowano rozróżnienie na państwa stowarzyszone i niestowarzyszone. 

o Podmioty z państw stowarzyszonych uczestniczyły w programie na tych samych
warunkach co podmioty z państw członkowskich UE. Państwa stowarzyszone
wnosiły wkłady finansowe na rzecz programu, na poziomie określonym
w zawartej z UE umowie szczegółowej dotyczącej uczestnictwa danego państwa
w programie „Horyzont 2020”.

o Państwa niestowarzyszone natomiast mogły uczestniczyć w niemalże wszystkich
częściach programu, ale zasadniczo nie otrzymywały finansowania unijnego15 i nie
wnosiły wkładów. Ogólnie rzecz biorąc, w programie „Horyzont 2020”
uczestniczyło ponad 100 państw niestowarzyszonych, przy czym najbardziej
aktywnym członkiem były Stany Zjednoczone.

52 Status kraju stowarzyszonego był ograniczony do krajów kandydujących
i potencjalnych kandydatów do członkostwa, krajów objętych europejską polityką 
sąsiedztwa i krajów EFTA, a także krajów stowarzyszonych w siódmym programie 
ramowym, poprzedzającym „Horyzont 2020”. W 2020 r. 16 państw spoza UE miało 
status kraju stowarzyszonego w ramach programu. Najbardziej aktywne z nich pod 

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–
2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104–173). 

15 Więcej informacji można znaleźć w następującym dokumencie: Komisja Europejska, dokument pt. 
„From Horizon 2020 to Horizon Europe” opublikowany w ramach serii „Monitoring flash” jako 
publikacja nr 3 dotycząca współpracy międzynarodowej, luty 2019 r. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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względem liczby wniosków, którym przyznano dofinansowanie, były: Szwajcaria, 
Norwegia i Izrael. 

Ustalanie wysokości wkładów 

53 Komisja określała wysokość wkładów na rzecz programu „Horyzont 2020” 
z wykorzystaniem współczynnika proporcjonalności obliczonego przy pomocy wzoru 
A albo wzoru B (zob. pkt 32). Wzór B miał zastosowanie do państw EOG–EFTA, krajów 
kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa. Wzór A stosowano 
w przypadku pozostałych państw stowarzyszonych. 

54 Współczynnik proporcjonalności obliczano w oparciu o kwoty przewidziane na 
program w budżecie. W przypadku krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów 
do członkostwa, a także niektórych państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, 
otrzymana w ten sposób kwota była pomniejszana przez zastosowanie wskaźników 
korygujących. Wskaźniki te nie były stosowane w odniesieniu do państw 
stowarzyszonych o rozbudowanych możliwościach naukowych i technologicznych, 
takich jak kraje EFTA czy Izrael. 

55 Wskaźniki korygujące były określane w poszczególnych umowach w sprawie 
uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”. Komisja ustalała je na podstawie 
dotychczasowych wyników poszczególnych państw stowarzyszonych i ich szacowanej 
zdolności do czerpania korzyści z programu, mając na uwadze szersze cele unijnej 
polityki w zakresie rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa. Nie wprowadzono 
standardowej metody ani procedury obliczania wskaźników korygujących dla 
poszczególnych państw, w związku z czym stosowany mechanizm pozwalał Komisji 
ustalać je w każdym przypadku oddzielnie w toku negocjacji z danym państwem. 

56 Wskaźniki korygujące mieściły się w przedziale od 0 do 1 i wskazywały, jaką część 
kwoty obliczonej w oparciu o współczynnik proporcjonalności miało faktycznie zapłacić 
konkretne państwo spoza UE. Jeżeli wskaźnik ten wynosił przykładowo 0,15, państwo 
spoza UE płaciło tylko 15% kwoty obliczonej przy pomocy współczynnika 
proporcjonalności. Im niższy był wskaźnik korygujący, tym mniej wynosiła ostateczna 
kwota wkładu. 

57 Komisja przyjęła wyjątkowo niskie wskaźniki korygujące – na poziomie 0,05 – dla 
Ukrainy i Tunezji (ich wkład wyniósł więc 5% obliczonej kwoty). Chciała tym samym 
wyrazić wsparcie UE dla tych krajów w szczególnym dla nich momencie, tj. po aneksji 
Krymu przez Rosję i atakach terrorystycznych w Tunezji. W tabeli 1 przedstawiono 
przegląd wszystkich współczynników proporcjonalności i wskaźników korygujących 
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odnoszących się do wkładów na rzecz programu „Horyzont 2020” (według stanu na 
październik 2020 r.). 

Tabela 1 – Wzory na obliczenie współczynników proporcjonalności 
i wskaźniki korygujące w ramach programu „Horyzont 2020” 

Państwa/terytoria 
stowarzyszone w ramach 

programu „Horyzont 2020” 

Współczynnik 
proporcjonalności 

Wskaźnik korygujący 

Albania Wzór B 0,15 

Armenia Wzór A 0,25 

Bośnia i Hercegowina Wzór B 0,15 

Szwajcaria Wzór A Nie dotyczy 

Wyspy Owcze Wzór A Nie dotyczy 

Gruzja Wzór A 0,15 

Izrael Wzór A Nie dotyczy 

Islandia Wzór B Nie dotyczy 

Mołdawia Wzór A 0,25 

Czarnogóra Wzór B 0,50 

Macedonia Północna Wzór B 0,50 –> 0,15 

Norwegia Wzór B Nie dotyczy 

Serbia Wzór B 0,50 

Tunezja Wzór A 0,05 

Turcja Wzór B 0,14 –> 0,00 

Ukraina Wzór A 0,05 

Uwaga:  w przypadku Macedonii Północnej począwszy od 2018 r. wskaźnik korygujący został zmieniony 
z poziomu 0,5 na 0,15, a wskaźnik korygujący dla Turcji zmieniono w 2020 r. z poziomu 0,14 na 
0 (zob. ramka 2). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

58 W umowach w sprawie uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” zazwyczaj 
przewidziany był przegląd śródokresowy wskaźników korygujących i kwot wkładów, 
który miał się odbyć w czwartym roku realizacji programu. W 2017 r. Komisja 
przeprowadziła przeglądy w ramach okresu programowania 2014–2020. 
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59 Nie pociągały one za sobą automatycznej zmiany kwoty wkładów, ale w Komisja
mogła rozważyć taką zmianę w oparciu o wyraźny wniosek w tej sprawie ze strony 
państwa stowarzyszonego. W następstwie przeglądów z 2017 r. wnioski takie 
przedłożyły dwa państwa, a Komisja rozpatrzyła je pozytywnie (więcej szczegółów 
w ramce 2). 

Ramka 2 

Zmiana wskaźników korygujących po przeglądzie śródokresowym 

Turcja 

W przypadku Turcji przegląd wykazał, że tureccy pracownicy naukowi złożyli 
stosunkowo małą liczbę wniosków o dofinansowanie, a w wielu obszarach liczba 
wniosków, które uzyskały środki na realizację, była poniżej średniej dla programu. 
Według szacunków Komisji w całym okresie trwania programu „Horyzont 2020” 
Turcja otrzymałaby około 240 mln euro dofinansowania, podczas gdy jej łączny 
wkład na rzecz tego programu miał wówczas wynieść 436 mln euro (przy czym 
w przybliżeniu 28% wkładu zostało zwrócone w ramach IPA II). 

W następstwie przeglądu Turcja zwróciła się o obniżenie wskaźnika korygującego 
w 2020 r. z poziomu 0,14 do 0 i tym samym zwolnienie jej z obowiązku wniesienia 
wkładu w tym roku. Komisja przychyliła się do tego wniosku16. Po uwzględnieniu 
dokonanej zmiany płatność Turcji na rzecz uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020” w okresie programowania 2014–2020 wyniosła 359,5 mln euro. 

Macedonia Północna 

Podobne przyczyny skłoniły Komisję do zaakceptowania wniosku Macedonii 
Północnej, która zwróciła się o obniżenie wskaźnika korygującego na lata 2018–
2020 z poziomu 0,5 do 0,15. Według szacunków Komisji w całym okresie trwania 
programu Macedonia Północna miała otrzymać finansowanie w kwocie około 
8 mln euro, natomiast wniesione przez nią wkłady wyniosłyby w przybliżeniu 
22 mln euro17. Także i wkłady Macedonii Północnej były częściowo sfinansowane 
ze środków IPA II (90% w 2014 r., przy czym odsetek zwrotu obniżał się stopniowo, 
aby w 2020 r. osiągnąć 40%). 

60 W odniesieniu do okresu programowania 2021–2027 Komisja zaproponowała,
aby automatycznie korygować wszelkie znaczne rozbieżności między wkładem 
wniesionym przez państwa spoza UE a otrzymanymi przez nie środkami finansowymi. 

16 C(2019) 7623 final z 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final z 13.6.2018. 
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Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wprowadzania zmian w umowach w sprawie 
uczestnictwa w programie. 

Wkłady na rzecz programu „Erasmus+” 

61 „Erasmus+” to program UE stwarzający możliwości mobilności i współpracy
w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży i sportu. Jego łączny budżet na lata 
2014–2020 wyniósł 14,7 mld euro. 

62 Podobnie jak w programie „Horyzont 2020”, w programie „Erasmus+”
wprowadzono rozróżnienie na dwa rodzaje państw uczestniczących. Były to: 

o kraje programu – kraje te mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach w ramach
programu „Erasmus+” i wnosiły one wkład finansowy na jego rzecz. Do tej grupy
należały wszystkie państwa członkowskie UE oraz sześć państw spoza UE: Islandia,
Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja;

o kraje partnerskie, w tym kraje sąsiadujące z UE i kraje z całego świata – mogły one
uczestniczyć tylko w niektórych działaniach podejmowanych w ramach
programu18, a ich uczestnictwo podlegało szczegółowym warunkom. Cztery kraje
partnerskie wnosiły wkłady na rzecz programu. Były to: Albania, Bośnia
i Hercegowina, Czarnogóra i Kosowo*.

Ustalanie wysokości wkładów 

63 Wysokość wkładów obliczano według wzoru B (zob. pkt 32). W przypadku krajów
kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa, mogących uczestniczyć 
w całości lub części programu, wysokość wkładów obliczona na podstawie wzoru była 
jednak w poszczególnych przypadkach modyfikowana. 

64 Sposób ustalania wysokości wkładów przedstawiono bardziej szczegółowo na
przykładzie Turcji i Czarnogóry (zob. ramka 3). Turcja była jednym z krajów programu 
i wnosiła największy wkład ze wszystkich państw spoza UE biorących w nim udział. 
Z kolei Czarnogóra była krajem partnerskim, który uczestniczył jedynie w niektórych 
działaniach, a jej wkład był na najniższym poziomie. 

18 Więcej informacji – zob.: Komisja Europejska, „Erasmus+. Przewodnik po programie”, sierpień 
2020 r., s. 8–9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_pl.pdf
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Ramka 3 

Wkład Turcji na rzecz programu „Erasmus+” 

Począwszy od 2003 r. Turcja uczestniczy w szeregu unijnych programów 
edukacyjnych. W tym okresie wnoszony przez nią wkład wzrósł znacznie, by na 
koniec okresu programowania 2007–2013 sięgnąć 134 mln euro. Kwota ta 
stanowiła około 10,8% budżetu UE przeznaczonego na dwa programy, w których 
Turcja brała udział i które obecnie składają się na program „Erasmus+”. W związku 
z tym Komisja zaproponowała, aby do obliczenia wkładu finansowego tego 
państwa na rzecz programu „Erasmus+” w kolejnym okresie programowania 
(2014–2020) zastosować ten sam odsetek budżetu (zamiast obliczać współczynnik 
proporcjonalności na podstawie PKB). 

Budżet programu „Erasmus+” był jednak znacznie większy niż budżet poprzednich 
programów, zatem zastosowanie odsetka 10,8% do obliczenia wkładu Turcji 
sprawiłoby, że wyniósłby on niemal 1,6 mld euro (10,8% * 14,7 mld euro). Po 
negocjacjach z Turcją Komisja zgodziła się na obniżenie wysokości wkładu do 
połowy tej kwoty (tj. 800 mln euro), co stanowi 5,4% łącznego budżetu programu. 
Odsetek ten był wyższy niż teoretyczny współczynnik proporcjonalności, który 
otrzymano by po zastosowaniu wzoru B (4,51%). W związku z tym Komisja uznała 
przyjętą kwotę wkładu za zadowalającą. Ponadto Turcja wnosiła corocznie wkład 
w wysokości 9 mln euro na rzecz międzynarodowego komponentu programu, 
który finansował mobilność i współpracę uczelni wyższych z krajami partnerskimi 
spoza Europy. 

W pierwotnej wersji umowy nie zamieszczono klauzuli przeglądowej, jednak 
w 2014 r., ze względu na popularność programu, Turcja wyraziła gotowość 
podniesienia swojego wkładu finansowego. W rezultacie zmieniono umowę 
i podniesiono wkład finansowy do poziomu 870 mln euro (126 mln euro rocznie 
począwszy od 2015 r.). W 2018 r. w ramach 1 417 tureckich projektów 44 930 
osób wzięło udział w działaniach programu „Erasmus+”, a łączna kwota 
przyznanych dotacji wyniosła 84 mln euro19. 

Wkład Czarnogóry na rzecz programu „Erasmus+” 

Czarnogóra bierze udział w programie na tych samych zasadach co państwa 
członkowskie UE jedynie w przypadku niektórych działań. Są to: platformy 
wsparcia informatycznego i wsparcie w reformowaniu polityk. 

Wysokość wkładu Czarnogóry ustalono na poziomie 50 000 euro, co stanowiło 
kwotę o około 40% wyższą niż kwota obliczona na podstawie wzoru B. 
Rozwiązanie to zostało zaproponowane przez Komisję, aby uwzględnić fakt, że 
koszt uczestnictwa w platformach informatycznych nie jest proporcjonalny do PKB 
tego państwa. 
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Wkłady państw EFTA wnoszone do budżetu UE 

65 Cztery państwa EFTA wnoszą wkłady do budżetu UE na podstawie dwóch różnych 
rodzajów porozumień prawnych: Islandia, Liechtenstein i Norwegia – w oparciu 
o Porozumienie EOG, Szwajcaria z kolei, która nie uczestniczy w tym porozumieniu – na 
podstawie umów dwustronnych z UE. 

Wkłady EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) 

66 Porozumienie EOG przewiduje, że wszystkie państwa EOG–EFTA (Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia) uczestniczą w działaniach UE na tych samych zasadach. 
Państwa te uczestniczyły (jedno z nich lub więcej) w 15 z 60 unijnych programów na 
lata 2014–2020 i wnosiły coroczny wkład w wysokości około 400 mln euro. 

Ustalanie wysokości wkładów 

67 Państwa EOG–EFTA wnoszą wkład na rzecz dwóch rodzajów wydatków unijnych: 
wydatków operacyjnych (na które przeznaczana jest zasadnicza część wpłacanych 
przez te państwa środków) i wydatków na administrację publiczną UE. 

Wkład na rzecz wydatków operacyjnych 

68 Wydatki operacyjne to środki wydatkowane na określone przedsięwzięcia 
realizowane w ramach unijnych działań i programów. Roczny wkład finansowy państw 
EOG–EFTA na ten cel jest obliczany jako iloczyn współczynnika proporcjonalności dla 
danego państwa EOG–EFTA (zgodnie ze wzorem B) i odpowiedniej kwoty z linii 
budżetowej UE. Kwota do wpłaty jest ustalana na podstawie środków finansowych 
zarezerwowanych w budżecie UE na roczne wydatki dotyczące projektów 
realizowanych w ramach programów UE (środki na płatności). Inne państwa spoza UE 
wnoszą wkłady, których wysokość określana jest na podstawie wszystkich przyszłych 
wydatków dotyczących nowych projektów zatwierdzonych w danym roku (środki na 
zobowiązania). W pierwszych latach wdrażania programów kwota środków na 
zobowiązania jest zazwyczaj wyższa niż kwota środków na płatności20. 

                                                      
19 Nota faktograficzna Komisji Europejskiej pt. „Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey”, 2019. 

20 Biuletyn EFTA wydawany przez Sekretariat EFTA pt. „Activities and financial contributions under the 
EEA Agreement”, listopad 2002 r., s. 34–36. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Jako że środki na płatności stanowią tylko szacunkową kwotę przewidywanych
wydatków w ramach projektów będących w toku, rzeczywiste wydatki w danym roku 
mogą się od nich różnić. Co roku Komisja informuje państwa EOG–EFTA o tym, ile 
wyniosły rzeczywiście poniesione wydatki w roku N-2, co może prowadzić do korekty 
wkładu wniesionego za dany rok. 

Wkład na rzecz administracji publicznej UE 

70 Wkład na rzecz administracji publicznej jest przeznaczany na pokrycie kosztów
wynagrodzeń, emerytur, utrzymania budynków, wyposażenia, a także na pokrycie 
kosztów informatycznych. Jego wysokość jest negocjowana z państwami EOG–EFTA na 
podstawie budżetu poszczególnych programów i działań. 

71 Wkład państw EOG–EFTA na rzecz administracji publicznej UE ma zazwyczaj
w dwóch trzecich postać wkładu niepieniężnego, związanego z oddelegowaniem 
ekspertów krajowych do Komisji, a w jednej trzeciej jest to wkład finansowy. Poziom 
wkładu niepieniężnego jest określany na podstawie szacunków Komisji dotyczących 
średniego rocznego kosztu oddelegowania eksperta, niezależnie od kosztów 
wynagrodzenia faktycznie ponoszonych przez państwa EOG–EFTA. W 2020 r. kwota 
wkładu niepieniężnego wyniosła 125 000 euro w przeliczeniu na jednego eksperta 
(z wyłączeniem personelu tymczasowego Eurostatu, w którego przypadku wkład jest 
określany na podstawie faktycznych kosztów). W ramach Porozumienia EOG 
oddelegowano w tym roku 26 ekspertów krajowych, głównie z Norwegii, co stanowiło 
wkład niepieniężny o wartości 3,25 mln euro. 

72 Wysokość wkładu finansowego jest określana na podstawie szacunkowych
kosztów ogólnych i dodatkowych kosztów powiązanych z działalnością każdego 
eksperta oddelegowanego (wydatki biurowe, podróże służbowe, spotkania, udział 
w posiedzeniach komisji i konferencjach, publikacje bezpośrednio związane 
z uczestnictwem państw EOG–EFTA w danym działaniu). Wkład finansowy na rok 2020 
wyniósł w przybliżeniu 1,6 mln euro. 

Zarządzanie wkładami 

73 Wprawdzie ESDZ ponosi ogólną odpowiedzialność za stosunki między UE
a państwami EFTA, lecz Komisja (DG BUDG) odpowiada za zarządzanie sprawami 
budżetowymi związanymi z wkładami państw EOG: opracowanie załącznika do budżetu 
UE dotyczącego EOG (w którym podane są odpowiednie kwoty odnoszące się do 
państw EOG) i wystosowanie wezwania do wpłaty środków (zob. rys. 9). Wkłady 
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poszczególnych państw EOG są zarządzane przez DG BUDG w sposób scentralizowany 
ze względu na to, że obejmuje je jedno porozumienie (Porozumienie EOG). 

Rys. 9 – Orientacyjny rozkład w czasie procesu wnoszenia przez państwa 
EOG–EFTA wkładów do budżetu UE 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie protokołu 32 do Porozumienia EOG 
i wewnętrznych wytycznych Komisji. 
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Wkłady Szwajcarii 

74 Inaczej niż w przypadku pozostałych państw sąsiadujących z UE nie zawarto 
żadnej nadrzędnej umowy regulującej stosunki pomiędzy UE a Szwajcarią. Strony 
stosują zamiast tego system licznych umów dwustronnych zawieranych dla 
poszczególnych sektorów, w których prowadzona jest współpraca. Obecnie obowiązuje 
około 20 najważniejszych umów, uzupełnionych przez około 100 innych porozumień21. 
Większość z tych najważniejszych umów dwustronnych została pogrupowana w dwa 
pakiety: umowy dwustronne I (1999) i umowy dwustronne II (2004). 

75 Od 2008 r. Rada wielokrotnie informowała, że dotychczasowy system umów 
dwustronnych stał się niewydolny, gdyż jest złożony i niekompletny22. W konsekwencji 
w maju 2014 r. rozpoczęto negocjacje ze Szwajcarią dotyczące nadrzędnej umowy 
o ramach instytucjonalnych. Jej celem miałoby być ustanowienie jednych ram 
instytucjonalnych skupiających wszystkie obowiązujące i przyszłe umowy o dostępie do 
rynku zawierane między UE i Szwajcarią. W grudniu 2018 r. Szwajcarska Rada 
Federalna postanowiła przeprowadzić w Szwajcarii publiczne konsultacje 
z zainteresowanymi stronami dotyczące treści projektowanej umowy23. W wyniku 
konsultacji strona szwajcarska zwróciła się o dodatkowe wyjaśnienia i obie strony 
prowadziły dalszą korespondencję24. Władze szwajcarskie poinformowały, że 
w listopadzie 2020 r. Szwajcarska Rada Federalna zajęła stanowisko względem 
koniecznych wyjaśnień i strony wznowiły rozmowy. 

Ustalanie wysokości wkładów 

76 Do obliczenia wskaźnika proporcjonalności stosuje się wszystkie trzy wzory (zob. 
pkt 31–33), a także szereg dodatkowych formuł, dostosowanych na potrzeby 
konkretnych działań. Wskaźniki korygujące ani podobne rodzaje modyfikacji nie są 
wykorzystywane. W tabeli 2 pokazano programy i działania z odpowiadającymi im 
wkładami wniesionymi w 2019 r. 

                                                      
21 Komisja Europejska (DG TRADE), sekcja „Państwa i regiony: Szwajcaria”. 

22 Konkluzje Rady o stosunkach UE z Konfederacją Szwajcarską, komunikat prasowy nr 116/19 
z 19.2.2019 r., pkt 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 – wersja końcowa. 

24 Pismo Szwajcarskiej Rady Federalnej do przewodniczącego Komisji Europejskiej, 7 czerwca 2019 r.; 
pismo przewodniczącego Komisji Europejskiej do Szwajcarskiej Rady Federalnej, 11 czerwca 2019 r., 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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Tabela 2 – Wkłady Szwajcarii do budżetu UE w 2019 r. 

Program/działanie Wkład 
(w mln euro) 

Współczynnik 
proporcjonalności 

„Horyzont 2020” (w tym Euratom i ITER) 511,0 Wzór A i wzór B 

Globalny System Nawigacji Satelitarnej UE 27,1 Wzór A 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) 

22,4 Wzór C 

Wizowy system informacyjny (VIS) 0,7 Wzór C 

System informacyjny Schengen (SIS) 0,5 Wzór C 

Schengen – koszty administracyjne 
(komitety) 

0,02 Wzór C 

Schengen – koszty administracyjne 
(Sekretariat Schengen) 

0,7 specjalny wzór 

Współpraca w dziedzinie statystyki 4,8 specjalny wzór 

Europejska Agencja Środowiska 1,4 specjalny wzór 

CCN/CSI 0,1 specjalny wzór 

Ogółem 568,7  
Uwaga:  Wzór B służy wyłącznie do obliczania wysokości wkładów na rzecz części programu badawczo-

szkoleniowego Euratomu i działań w ramach projektu ITER. CCN/CSI to wspólna sieć łączności 
i wspólny system połączeń stosowane w obszarze ceł. Szwajcaria wnosi dodatkowe wkłady na 
rzecz systemów SIS, VIS i Eurodac bezpośrednio do agencji eu-LISA (zob. rys. 6). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych księgowych Komisji i Rady. 

77 Największy wkład wnoszony przez Szwajcarię jest przeznaczony na program 
„Horyzont 2020”. Szwajcaria była jednym z pierwszych w historii krajów 
stowarzyszonych w ramach unijnych programów badawczych, przy czym w latach 
2014–2016 była ona stowarzyszona w ramach programu „Horyzont 2020” częściowo. 
Oznacza to, że podmioty ze Szwajcarii kwalifikowały się do finansowania ze środków 
unijnych tylko w przypadku ograniczonej liczby działań programu. Aby wyrównać 
zaistniały brak finansowania, spowodowany tym, że ilość środków dostępnych 
w ramach programu „Horyzont 2020” spadła, rząd Szwajcarii ustanowił alternatywny 
krajowy program finansowania. Jednocześnie częściowe stowarzyszenie Szwajcarii 
poskutkowało także przejściowym zmniejszeniem wkładów wnoszonych przez 
Szwajcarię na rzecz UE. 



39 

Wkłady wnoszone bezpośrednio 
na rzecz państw członkowskich 
78 Dla funduszy, które państwa EFTA przekazują bezpośrednio na rzecz państw
członkowskich poza budżetem UE, przyjęto odrębne mechanizmy obliczeniowe, a także 
rozwiązania w zakresie zarządzania, sprawozdawczości, kontroli wewnętrznej i audytu 
inne od tych, które mają zastosowanie do wkładów do budżetu ogólnego UE. 
Rozwiązania te opisano bardziej szczegółowo w punktach poniżej. 

Fundusze norweskie i EOG na rzecz państw członkowskich 

79 Państwa EOG–EFTA przekazują państwom członkowskim UE środki finansowe
w celu zmniejszenia dysproporcji społeczno-ekonomicznych w obrębie EOG 
i zacieśnienia stosunków z państwami będącymi beneficjentami. Fundusze te mogą być 
postrzegane jako wkład wnoszony w zamian za uczestnictwo Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w unijnym rynku wewnętrznym (zob. pkt 84). Podstawowe zasady 
regulujące przekazywanie tych środków ustalono w Porozumieniu EOG25 i w umowie 
między Norwegią a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

80 Fundusze są zarządzane niezależnie od siebie w oparciu o dwa systemy
finansowania. Fundusze EOG są finansowane wspólnie przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię (państwa będące darczyńcami), natomiast fundusze norweskie są 
finansowane wyłącznie przez Norwegię. Fundusze EOG funkcjonują od 1994 r., przy 
czym przekazywane wkłady znacznie wzrosły po rozszerzeniu UE z 2004 r., kiedy to 
utworzono dodatkowy mechanizm finansowania w postaci funduszy norweskich. 

81 Wsparcie w ramach funduszy EOG uzyskuje 15 państw członkowskich UE
(określanych jako beneficjenci), które korzystają także ze środków unijnego Funduszu 
Spójności26. Środki z funduszy norweskich z kolei trafiają do 13 państw członkowskich, 
które dołączyły do UE w 2004 r. i w kolejnych latach. W ramach obu rodzajów funduszy 
część środków jest szczególnie ukierunkowana na współpracę regionalną i promowanie 

25 Mechanizmy finansowe EOG opisano w części VIII Porozumienia EOG (art. 115–117) oraz 
w protokołach 38, 38a, 38b i 38c. 

26 Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowenia i Słowacja. 
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zatrudnienia ludzi młodych. Mogą one także służyć do wsparcia projektów 
realizowanych z udziałem innych państw członkowskich UE. 

82 Łączna kwota wkładów wniesionych w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia
2021 r. wynosi 2,8 mld euro. Do głównych obszarów objętych wsparciem należą: 
badania naukowe i edukacja, ograniczanie ubóstwa i ochrona środowiska (zob. rys. 10). 
Fundusze udostępniane są organizacjom pozarządowym, instytucjom badawczym 
i akademickim oraz podmiotom z sektora publicznego i prywatnego. 

83 Do końca 2020 r. państwa będące darczyńcami i beneficjentami oficjalnie
zatwierdziły 96 programów i dwa fundusze regionalne w ramach okresu finansowania 
2014–2021. Na 2021 r. zaplanowano podpisanie około 8 kolejnych programów. 
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Rys. 10 – Przydział środków z funduszy norweskich i EOG na lata 2014–
2021 (w mln euro) 

 
Uwaga:  według stanu na koniec 2019 r. nie zakończono jeszcze przydziału środków do poszczególnych 

obszarów wsparcia. 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji ze sprawozdania na temat stanu 
wdrożenia funduszy norweskich i EOG za 2019 r. oraz z Porozumienia EOG. 
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Ustalanie wysokości wkładów 

84 Wysokość wkładów była owocem porozumienia politycznego między UE
a państwami będącymi darczyńcami i do ich obliczenia nie wykorzystano żadnej 
określonej metodyki. Według Komisji27 punktem wyjścia do negocjacji z perspektywy 
UE było założenie, że państwa EOG–EFTA będą czerpały korzyści z uczestnictwa we 
wspólnym rynku w takim samym stopniu, w jakim państwa członkowskie skorzystają 
z poszerzenia wspólnego rynku. Powinny one zatem włączyć się w działania na rzecz 
zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tego rynku poprzez zaangażowanie na 
rzecz zmniejszenia dysproporcji społeczno-ekonomicznych w obrębie UE i EOG. 
W 2016 r. UE i państwa będące darczyńcami porozumiały się co do zwiększenia kwoty 
funduszy w porównaniu z okresem 2009–2014, kiedy to przekazane środki sięgnęły 
kwoty 1,8 mld euro. Kwota uzgodniona na okres od maja 2014 r. do kwietnia 2021 r. 
wyniosła 2,8 mld euro (1,55 mld euro z funduszy EOG i 1,25 mld euro z funduszy 
norweskich). Są to środki na zobowiązania przekazywane w postaci rocznych transz 
o równej wysokości. Przydział środków dla poszczególnych państw członkowskich
został dokonany przez Komisję na podstawie metody alokacji stosowanej na potrzeby
unijnego Funduszu Spójności28. Część wkładu wnoszona przez trzy poszczególne
państwa będące darczyńcami jest określona w oparciu o to, jak rozkłada się ich PKB:
Norwegia pokrywa 95,8% łącznego wkładu, Islandia – 3%, a Liechtenstein – 1,2%.

Zarządzanie wkładami 

85 Państwa EOG–EFTA są odpowiedzialne za zapewnienie, aby rozwiązania
w zakresie wdrażania obu mechanizmów finansowych były zasadniczo identyczne. 
Wydały one dwie regulacje w sprawie wdrażania odpowiednio fundusze EOG 
i funduszy norweskich29, a także podpisały odrębny protokół ustaleń z każdym 
państwem beneficjentem („Memorandum of Understanding”)30. 

27   Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie dostosowania 
następujących umów w związku z rozszerzeniem UE o Chorwację: Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, […] (COM(2012) 255 final). 

28 Pkt 5 załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469). 

29 Regulacja w sprawie wdrażania funduszy EOG w latach 2014–2021; regulacja w sprawie wdrażania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2014–2021. 

30 Wszystkie protokoły ustaleń na bieżący okres finansowania są dostępne na stronie internetowej 
dotyczącej funduszy EOG: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/pl/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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86 W protokołach ustaleń określane są przepisy ramowe dotyczące środków
przydzielonych dla poszczególnych krajów (w tym zamieszczany jest podział środków 
finansowych na programy) oraz ustanawiane są struktury zarządzania funduszami i ich 
kontroli. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedzialność za wdrożenie protokołów ustaleń 
ponoszą krajowe punkty kontaktowe wyznaczone przez każde państwo będące 
beneficjentem. 

87 Za zarządzanie funduszami współodpowiedzialne są państwa EOG–EFTA
i państwa będące beneficjentami (zob. rys. 11). 

Rys. 11 – Zarządzanie funduszami norweskimi i EOG 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rocznego dotyczącego 
funduszy norweskich i EOG za lata 2015–2016. 

88 Biuro Mechanizmów Finansowych, należące do struktur Sekretariatu EFTA,
odpowiada za zarządzanie i wdrażanie tych mechanizmów finansowych. Pełni ono 
funkcję punktu kontaktowego między darczyńcą a państwami będącymi 
beneficjentami. Koszty zarządzania leżące po stronie państw EOG–EFTA są pokrywane 
z wkładu finansowego uzgodnionego na stałym poziomie 7,5% łącznej wartości 
funduszy. 

89 Komisja pełni funkcję doradczą we wdrażaniu funduszy. W latach 2004–2009
dokonała ona przeglądu wszystkich wniosków projektowych, natomiast w latach 2009–
2014 analizę tę przeprowadzono na poziomie programów. W obecnym okresie 
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https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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finansowania (2014–2021) Komisja (DG REGIO) formułuje opinię na temat treści 
protokołów ustaleń na szczeblu strategicznym. Przykładowo Komisja poinformowała, 
że w uwagach dotyczących protokołu ustaleń podpisanego ze Słowenią wskazała 
sposoby na zwiększenie synergii i komplementarności niektórych programów 
z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Zaleciła także 
skonsultowanie się z krajowymi instytucjami zarządzającymi tymi funduszami, aby 
uniknąć nakładania się zakresów programów w niektórych obszarach finansowania. 

Mechanizmy sprawozdawcze 

90 Odpowiedzialność za sprawozdawczość w zakresie funduszy spoczywa przede
wszystkim na państwach będących beneficjentami. Szczegółowe ustalenia w tym 
zakresie określono w odpowiednich regulacjach (zob. pkt 85). Obejmują one wielorakie 
wymogi sprawozdawcze, takie jak opracowywanie rocznych strategicznych sprawozdań 
z wdrażania, sprawozdań programowych i sprawozdań finansowych, w tym informacji 
na temat postępów w osiąganiu wyników. 

91 W obecnym okresie finansowania państwa EOG–EFTA powinny do końca 2020 r.
przeprowadzić przegląd śródokresowy w celu rozdysponowania wszelkich dostępnych 
funduszy, które nie zostały wykorzystane, w ramach przydziałów przypadających na 
poszczególne państwa będące beneficjentami31. Biuro Mechanizmów Finansowych 
oszacowało, że jeśli chodzi o okres finansowania 2009–2014, w przybliżeniu 15% 
przydzielonych środków budżetowych nie zostałoby wykorzystane przez państwa 
członkowskie, co w praktyce przełożyłoby się na obniżenie wysokości funduszy 
norweskich i EOG na ten okres. 

Kontrola wewnętrzna i audyt 

92 Instytucje audytu w każdym państwie będącym beneficjentem publikują coroczne
sprawozdania dotyczące skuteczności systemu zarządzania i kontroli oraz legalności 
i prawidłowości wydatków poniesionych w ramach funduszy. Biuro Mechanizmów 
Finansowych stosuje własną strategię audytową, podnoszącą poziom pewności 
uzyskany przez krajowe instytucje audytu. Z opublikowanego przez to biuro 
sprawozdania32 na temat nieprawidłowości w okresie 2009–2014 wynika, że większość 
z 1 010 stwierdzonych nieprawidłowości wynikała z błędu, podczas gdy 29 
nieprawidłowości było związanych z nadużyciami finansowymi. Do 30 września 2020 r. 

31 Art. 8 protokołu 38c i odpowiednie ustalenia w umowie z Norwegią. 

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

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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kwota funduszy przeznaczonych na projekty została ze względu na nieprawidłowości 
obniżona o 14,6 mln euro. 

93 Ponadto Komisja Audytorów EFTA (w przypadku funduszy EOG) i norweski 
najwyższy organ kontroli (w przypadku funduszy norweskich) mogą przeprowadzać 
szczegółowe przeglądy lub zapewniać usługi atestacyjne w odniesieniu do funduszy 
norweskich i EOG. Instytucje unijne nie mają uprawnień do kontroli ani audytu tych 
funduszy. 

Wkład Szwajcarii na rzecz państw członkowskich (tzw. fundusze 
szwajcarskie) 

94 Podobnie jak państwa EOG–EFTA Szwajcaria wnosi bezpośrednio na rzecz państw 
członkowskich UE wkład finansowy, który ma na celu zmniejszanie różnic 
gospodarczych i społecznych w UE. Wkład ten regulowany jest przez niewiążący 
protokół ustaleń33 podpisany przez UE i władze Szwajcarii w lutym 2006 r. oraz 
addenda do protokołu. Władze szwajcarskie zaznaczyły, że Szwajcaria przekazuje 
środki finansowe w sposób niezależny, zgodnie z tradycją wspierania przemian 
demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej34. Jak stwierdził Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
i wiceprzewodniczący Komisji, wkład ten jest prawnie uzasadniony i wnoszony 
w zamian za dostęp Szwajcarii do rynku wewnętrznego35. 

95 Od 2007 r. Szwajcaria przekazała kwotę 1,3 mld franków szwajcarskich 
(w przybliżeniu 1,2 mld euro) jako pierwszy wkład na rzecz rozszerzonej UE (zob. rys. 
12). Beneficjentami tych środków jest 13 państw członkowskich UE, które przystąpiły 
do UE od 2004 r. Podobnie jak w przypadku funduszy norweskich i EOG, nie są one 
kierowane do budżetu UE. Środkami tymi zarządza bezpośrednio Szwajcaria we 
współpracy z krajami będącymi beneficjentami. 

                                                      
33 Protokół ustaleń między Przewodniczącym Rady Unii Europejskiej i Szwajcarską Radą Federalną, 

27 lutego 2006 r. 

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

35 Pytania poselskie, odpowiedź udzielona przez wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego 
Josepa Borrela w imieniu Komisji Europejskiej, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Rys. 12 – Przydział środków przekazanych w ramach wkładu Szwajcarii 
od 2007 r. (w mln euro) 

Uwaga:  Informacje na temat przydziału środków w podziale na obszary wsparcia opierają się na danych 
dotyczących projektów ukończonych. Kwoty w euro podano w przybliżeniu, jako że 
przydzielone środki są denominowane we frankach szwajcarskich. 

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie publikacji SDC–SECO pt. „Switzerland’s 
contribution to the enlarged EU: Results of country programmes completed in the EU-12 
countries”, maj 2020, s. 4. 
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96 Ogólne zasady dotyczące wkładu i przydziału tych środków finansowych są
określone w protokole ustaleń między UE a władzami szwajcarskimi, natomiast 
dodatkowe warunki szczegółowe ustalono w umowach ramowych zawartych między 
Szwajcarią a poszczególnymi państwami będącymi beneficjentami. 

97 W 2018 r. Szwajcarska Rada Federalna przedstawiła parlamentowi
szwajcarskiemu wniosek, aby kontynuować nawiązaną współpracę, wnosząc drugi 
wkład na tym samym poziomie co dotychczasowy. W 2019 r. Parlament Europejski 
przypomniał, że Szwajcaria czerpie spore korzyści z uczestnictwa w jednolitym rynku, 
oraz zauważył, że przyszły wkład Szwajcarii w spójność UE należałoby istotnie 
zwiększyć36. Rada UE zaznaczyła ze swojej strony, że wkład ten powinien być 
proporcjonalny do istotnych korzyści, jakie Szwajcaria czerpie z uczestnictwa 
w jednolitym rynku37. W grudniu 2019 r. parlament szwajcarski zatwierdził wniosek 
w sprawie drugiego wkładu, przy czym postanowił uwarunkować go spełnieniem 
konkretnego warunku, dotyczącego głównie przedłużenia okresu obowiązywania 
decyzji Komisji w sprawie równoważności szwajcarskich giełd papierów wartościowych 
i unijnych rynków regulowanych38. W grudniu 2020 r. strony nadal toczyły dyskusje na 
temat protokołu ustaleń dotyczącego drugiego wkładu. 

Ustalanie wysokości wkładów 

98 Ogólne zasady przydziału środków w ramach pierwszego wkładu Szwajcarii były
rezultatem politycznego porozumienia między UE a Szwajcarią, a do obliczeń nie 
zastosowano żadnej konkretnej metody. Sposób określenia wysokości przydziałów dla 
poszczególnych państw był podobny do metody alokacji stosowanej w przypadku 
unijnego Funduszu Spójności. 

99 Wpłata środków została rozłożona na łączny okres 10 lat i podzielona na dwa
etapy: pięcioletni okres zaciągania zobowiązań, w czasie którego Szwajcaria i państwa 
będące beneficjentami uzgodniłyby, które projekty mają zostać zrealizowane i w jaki 
sposób, oraz pokrywający się z nim częściowo okres wdrażania trwający maksymalnie 

36 Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej 
Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
(2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, ust. 1 lit. o). 

37 Konkluzje Rady o stosunkach UE z Konfederacją Szwajcarską, komunikat prasowy nr 116/19 
z 19.2.2019, pkt 11. 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_PL.html
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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10 lat, przeznaczony na realizację projektów. Czas trwania obu tych etapów został 
odpowiednio dostosowany w przypadku Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do UE 
w 2007 r. (okres wdrażania trwał w ich przypadku do 2019 r.), a także Chorwacji, która 
przystąpiła do UE w 2013 r. (okres wdrażania do 2024 r.)39. 

100 Według stanu na grudzień 2020 r. wykorzystano 92% środków przydzielonych 
12 państwom członkowskim, które przystąpiły do UE w latach 2004 oraz 2007 
i w których etap wdrażania zakończył się w latach 2017 i 2019, natomiast nadal 
realizowano projekty w Chorwacji. 

Zarządzanie wkładami 

101 Szwajcaria zarządza wnoszonym przez siebie wkładem we współpracy 
z państwami będącymi beneficjentami. Władze tego kraju zatwierdzają projekty 
i programy, a państwa będące beneficjentami odpowiadają za wskazywanie projektów, 
ich realizację, kontrolę wewnętrzną i audyt. Obie strony powinny skoordynować swoje 
działania w taki sposób, aby projekty realizowane z tych środków nie powielały działań 
wdrażanych w projektach finansowanych w ramach unijnej polityki spójności40. 

102 Komisja (DG REGIO) jest odpowiedzialna za ocenę, czy proponowane projekty 
i programy są zgodne z celami UE, np. celami polityki spójności41. Przeprowadziła ona 
ogólną analizę projektów i programów na podstawie wykazu przedstawionego przez 
Szwajcarię. 

103 Na rys. 13 przedstawiono strukturę organizacyjną przyjętą na potrzeby 
zarządzania wdrażaniem wkładu i najważniejsze procesy, które zarządzanie to 
obejmuje. Szwajcaria może zatrzymać 5% całkowitej wartości wkładu na pokrycie 
kosztów zarządczych. 

                                                      
39 Więcej informacji – zob.: SDC–SECO, „Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key points 

in brief”, marzec 2016; szwajcarski Federalny Urząd Kontroli, „Switzerland’s enlargement 
contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?”, 
sprawozdanie z kontroli, 20.3.2015. 

40 Art. 6 umów ramowych zawartych z państwami będącymi beneficjentami. 

41 Art. 5 protokołu ustaleń. 
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Rys. 13 – Zarządzanie wkładem Szwajcarii 

 
Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie publikacji szwajcarskiego Federalnego 

Urzędu Kontroli pt. „Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with 
EU partner countries allow efficient implementation?”, sprawozdanie z kontroli, 20.3.2015, 
s. 27. 
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Mechanizmy sprawozdawcze 

104 Monitorowanie i nadzór leżą w gestii organów krajowych państw będących
beneficjentami, natomiast zdecentralizowane biura ds. wkładu Szwajcarii uczestniczą 
z ramienia Szwajcarii w monitorowaniu wdrażania projektów w terenie. 

105 Szwajcaria regularnie publikuje roczne sprawozdania dotyczące wyników
osiąganych na poziomie programów, które są uzupełnieniem sprawozdań 
poszczególnych państw opracowywanych na szczeblu krajowym. W 2017 r., po upływie 
dziesięcioletniego okresu wdrażania dla dziesięciu państw członkowskich, które 
dołączyły do UE w 2004 r., a także w 2020 r. – po upływie okresu wdrażania dla państw 
członkowskich, które dołączyły do UE w 2007 r., Szwajcaria opublikowała sprawozdania 
na temat ogólnych wyników uzyskanych w państwach będących beneficjentami. 

Kontrola wewnętrzna i audyt 

106 Większość zadań z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu zostało powierzonych
przez Szwajcarię organom krajowym państw będących beneficjentami. Najpóźniej 
w momencie zakończenia każdego z projektów należało przeprowadzić audyt 
finansowy42. Szwajcaria zachowała prawo do przeprowadzenia wizyty na miejscu, 
monitorowania, dokonania audytu i ewaluacji wszystkich działań i procedur 
związanych z realizacją projektów finansowanych z przekazanych przez nią środków43. 
Instytucje UE – podobnie jak w przypadku funduszy norweskich i EOG przekazywanych 
bezpośrednio państwom członkowskim – nie są uprawnione do kontroli ani audytu 
wkładu wniesionego przez Szwajcarię. 

107 Wkład Szwajcarii był przedmiotem szeregu kontroli przeprowadzonych
zarówno przez szwajcarski Federalny Urząd Kontroli, jak i najwyższe organy kontroli 
państw będących beneficjentami. Instytucje te przeprowadziły także wspólne 
kontrole44. W ostatnich latach w wyniku kontroli wykryto pewne przypadki 

42 Aneks II do umów ramowych. 

43 Art. 6 ust. 5 umów ramowych. 

44 Zob. na przykład: 
- szwajcarski Federalny Urząd Kontroli, „Switzerland’s enlargement contributions – does the division

of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?”, sprawozdanie z kontroli,
20.3.2015;

- szwajcarski Federalny Urząd Kontroli i najwyższy organ kontroli Czech, wspólne sprawozdanie pt.
„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”,
sprawozdanie z kontroli, kwiecień 2015 r.
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nieskutecznego wykorzystania funduszy i sformułowano przykładowo następujące 
uwagi: 

o z powodu złożonej, wielopoziomowej struktury organizacyjnej konieczne były
większe nakłady czasu i nakłady kadrowe;

o procedury wyboru projektów są długotrwałe, co niesie za sobą niepewność oraz
znaczne obciążenie administracyjne i finansowe.
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Uwagi końcowe i wyzwania 
108 W niniejszej sekcji zawarto uwagi podsumowujące przegląd przeprowadzony
przez Trybunał. Podkreślono także niektóre najważniejsze wyzwania w zakresie 
zarządzania wkładami wnoszonymi przez państwa spoza UE, zaobserwowane w toku 
prac związanych z przeglądem. Kontrolerzy Trybunału omówili je z odpowiednimi 
służbami Komisji i w stosownych przypadkach zamieścili odniesienia do opinii tych 
służb. 

109 Wkłady wnoszone przez państwa spoza UE stanowią obecnie około 1%
dochodów w budżecie UE, a zaangażowanie tych państw w programy unijne może 
ponadto umożliwić nawiązanie istotnej współpracy w strategicznych dla UE obszarach 
(np. w zakresie działań w przestrzeni kosmicznej lub badań i rozwoju). Co więcej, 
wkłady państw spoza UE są ważnym źródłem bezpośredniego finansowania dla 
niektórych państw członkowskich. Celem wsparcia tego rodzaju jest uzupełnienie 
unijnej polityki spójności (zob. pkt 01, 02 i 28). 

110 W większości wzorów służących do obliczania wysokości wkładów na rzecz
programów i działań UE wykorzystuje się współczynnik proporcjonalności oparty na 
stosunku między PKB państwa spoza UE a PKB UE (zob. pkt 30–39). W rezultacie, jeżeli 
obecne wzory będą nadal stosowane, wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE 
doprowadzi do zwiększenia współczynników proporcjonalności, gdyż PKB obliczany 
dla UE bez Zjednoczonego Królestwa (mający wpływ na mianownik 
w wykorzystywanych wzorach) będzie niższy. Jednocześnie należy zauważyć, że 
Zjednoczone Królestwo będzie uczestniczyło w niektórych przyszłych programach 
i działaniach UE jako państwo spoza UE, a zatem wniesie powiązane wkłady na ich 
rzecz. W umowie o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE, 
obowiązującej tymczasowo od 1 stycznia 2021 r., przewidziano udział Zjednoczonego 
Królestwa w szeregu programów unijnych. Powyższe zmiany sprawią, że łączna kwota 
wkładów wnoszonych przez państwa spoza UE wzrośnie. 

111 W wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE Komisja może stanąć
przed nowymi wyzwaniami przy ustalaniu ram przyszłego uczestnictwa państw spoza 
UE w programach i działaniach unijnych. Wyzwania te mogą być następujące: 

o określenie zasad ewentualnego uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa
w dodatkowych programach i działaniach UE;

o negocjowanie z państwami spoza UE nowych umów w sprawie uczestnictwa.
Państwa te mogą dążyć do zmniejszenia kwoty wkładu, jaki prawdopodobnie
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powinny wnieść w wyniku zastosowania zmienionych współczynników 
proporcjonalności (po wyłączeniu z obliczeń PKB Zjednoczonego Królestwa). 
Przypadek państw kandydujących do członkostwa i potencjalnych kandydatów do 
członkostwa jest szczególny, bowiem uczestnictwo w programach UE stanowi 
narzędzie edukacyjne przygotowujące do przyszłego członkostwa – zatem 
w negocjacjach dotyczących poziomu wnoszonych przez te kraje wkładów 
konieczne może być przyjęcie zindywidualizowanego podejścia. 

112 Wkłady wnoszone przez państwa spoza UE są zarządzane w sposób 
zdecentralizowany, a zadania w tym zakresie podzielono między dyrekcje generalne 
Komisji oraz agencje UE odpowiadające za dane programy i działania unijne, do których 
przypisane są poszczególne wkłady. Wyjątek stanowią wkłady wnoszone przez państwa 
EOG–EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia), którymi w przypadku wszystkich 
programów zarządza w sposób scentralizowany DG BUDG (zob. pkt 04 i 29). 
Zarządzanie to jest złożonym procesem, dotyczy wielu programów i działań unijnych, 
w których uczestniczy co najmniej jedno państwo EOG–EFTA, i obejmuje różne metody 
dokonywania obliczeń (w zależności od tego, czy dany wkład jest przeznaczony na 
pokrycie wydatków operacyjnych czy wydatków na rzecz administracji publicznej UE), 
a także wprowadzanie modyfikacji będących wynikiem różnic między wydatkami 
przewidzianymi w budżecie i wydatkami faktycznie poniesionymi (zob. pkt 66–73). 

113 Nie istnieje jeden domyślny wzór służący do ustalania kwot wkładów 
wnoszonych do budżetu UE i budżetów agencji, nie ma też ujednoliconych metod 
modyfikowania tych kwot. Ostateczna wysokość wkładu jest w większości przypadków 
wynikiem negocjacji z państwem spoza UE, w ramach których uwzględnia się liczne 
czynniki, w tym interesy polityczne oraz ocenę uczestnictwa tego państwa w danym 
programie lub działaniu. W rezultacie powstaje rozbudowany system ustaleń 
dotyczących wysokości wkładów (zob. pkt 32–39). 

114 Zdecentralizowane zarządzanie pozwala wprawdzie na odpowiednie 
dostosowanie podejścia w zależności od programu UE i państwa spoza UE, które wnosi 
wkład, jednak utrudnia równocześnie Komisji i agencjom UE zachowanie spójności 
między podobnymi przypadkami, a także zmniejsza efektywność w obliczaniu 
wysokości wkładów i gromadzeniu tych środków. Wyzwanie w tym zakresie polega na 
znalezieniu właściwej równowagi między spójnością procedur oraz efektywnością 
w zarządzaniu wkładami wnoszonymi przez państwa spoza UE, z jednej strony, 
i uwzględnieniem specyfiki poszczególnych programów i państw, z drugiej strony. 

115 Komisja dąży do zwiększenia spójności na potrzeby kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, w związku z czym przyjęła przekrojowe wytyczne dotyczące wkładów 
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państw spoza UE na rzecz programów Unii, w których określono niektóre podstawowe 
parametry w tym obszarze. Komisja podkreśliła przy tym, że nowe wytyczne mogą 
mieć zastosowanie wyłącznie do nowych umów międzynarodowych, a zatem nie będą 
stosowane do zarządzania wkładami określonymi w ramach obowiązującego obecnie 
Porozumienia EOG czy umów dotyczących dorobku prawnego Schengen. 

116 Komisja regularnie publikuje ogólne informacje na temat wkładów wniesionych 
przez państwa spoza UE do budżetu UE, a także pewną ilość informacji dotyczących 
zwrotu wkładów poszczególnych krajów w ramach IPA II. W odpowiedzi na dwa 
pytania zgłoszone w 2017 r. przez posłów do Parlamentu Europejskiego przedstawiła 
ona szczegółowy przegląd wkładów wniesionych do budżetu UE. Komisja nie publikuje 
jednak systematycznie szczegółowego zestawienia, w którym ukazywałaby wkłady 
poszczególnych państw spoza UE wniesione na rzecz konkretnych programów lub 
działań unijnych, ani też nie zamieszcza danych na temat łącznej pomocy finansowej 
UE mającej postać zwrotu wniesionych wkładów (zob. pkt 27 i 44–46). 

117 Wobec konieczności promowania przejrzystości i rozliczalności z korzyścią dla 
zainteresowanych obywateli i władz budżetowych Komisja powinna sprostać wyzwaniu 
i regularnie przedstawiać szczegółowy wykaz wkładów wnoszonych przez państwa 
spoza UE do budżetu UE. 

118 Wkłady wnoszone przez państwa EFTA bezpośrednio na rzecz państw 
członkowskich UE (fundusze norweskie/EOG i wkład Szwajcarii na rzecz rozszerzonej 
UE) są częścią ogólnego porozumienia między UE a państwami EFTA, które reguluje 
dostęp tych państw do rynku wewnętrznego UE. Fundusze te mogą być postrzegane 
jako wkład wnoszony w zamian za uczestnictwo w unijnym rynku wewnętrznym. 
W ramach negocjacji dotyczących wkładów uwzględniane są do pewnego stopnia 
czerpane przez państwa EFTA korzyści z uczestnictwa w rynku wewnętrznym, jednak 
ogólna wysokość wkładów jest wynikiem porozumienia politycznego i nie istnieje 
żadna konkretna metodyka leżąca u podstaw obliczeń (zob. pkt 79, 84, 94 i 98). 
Uzyskanie i wykorzystanie szczegółowych danych pozwalających ocenić te korzyści 
może przysporzyć trudności, ale są to informacje, które mogłyby być przydatne na 
etapie negocjacji. Wyzwanie, przed którym stoi UE, polega na zaakcentowaniu 
korzyści płynących z rynku wewnętrznego w przyszłych negocjacjach z tymi 
państwami dotyczących wysokości wkładów finansowych. 

119 Jeśli chodzi o wykorzystywanie środków z wkładów wnoszonych poza budżetem 
UE bezpośrednio na rzecz państw członkowskich, do tego celu stosuje się odrębne 
ramy prawne oraz dwa niezależne mechanizmy zarządzania, prowadzenia 
sprawozdawczości, kontroli wewnętrznej i audytu (na potrzeby funduszy norweskich 



 55 

 

i EOG oraz wkładu Szwajcarii na rzecz rozszerzonej UE). Celem tych wkładów jest 
uzupełnienie unijnej polityki spójności, która działa w oparciu o osobny, trzeci zbiór 
regulacji i procedur. Tym samym w niektórych państwach członkowskich do realizacji 
podobnych celów polityki wykorzystuje się trzy różne mechanizmy zarządcze (zob. 
pkt 78–107). 

120 Komisja przeprowadziła wprawdzie analizę na szczeblu strategicznym, aby 
ocenić, czy działania, które mają być wspierane finansowo z wkładów wnoszonych 
poza budżetem UE, są zgodne z celami unijnymi, jednak – mimo związku między 
przedmiotowymi wkładami a polityką spójności – instytucje unijne nie są 
bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad tymi środkami (zob. pkt 89, 93, 102 i 106). 

121 Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o złożone współistnienie trzech 
mechanizmów zarządczych, jest zaspokojenie potrzeby skutecznej koordynacji 
działań, maksymalizacja ich komplementarności i ograniczenie ryzyka podwójnego 
finansowania. 

Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę V, której przewodniczy Tony Murphy, 
członek Trybunału Obrachunkowego, w Luksemburgu w dniu 23 marca 2021 r. 

 W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I – Standardowa procedura prawna przyjmowania 
umów międzynarodowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 218 TFUE. 
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Załącznik II – Przegląd wkładów wniesionych przez państwa spoza UE do budżetu UE w latach 2014–2019 
(w EUR) 

 

Dyrekcja 
generalna / 
instytucja

Program / państwo Albania Czarnogóra
Macedonia 
Północna

Serbia Turcja
Bośnia 

i Hercegowina
Kosowo* Szwajcaria Islandia Liechtenstein Norwegia

BUDG Wkłady EOG 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Program „Horyzont 2020” 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC „Erasmus+” 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Program „Kreatywna Europa” 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Europejski Korpus Solidarności 100 000 7 300 000
HOME Wizowy system informacyjny (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME System Informacyjny Schengen (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125

HOME
Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787

HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Rada 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Europa dla obywateli 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Inicjatywy antynarkotykowe 12 000 12 000

GROW
Globalny System Nawigacji 
Satelitarnej UE 299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Współpraca w dziedzinie statystyki 25 472 386
ENV Europejska Agencja Środowiska 18 762 000 7 769 542
TAXUD Program „Cła 2020” 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553

TAXUD Współpraca w dziedzinie podatku VAT 40 000

EMPL
Zatrudnienie i innowacje społeczne 
(EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Program „Sprawiedliwość” 111 908 27 085
JUST Prawa, równość i obywatelstwo 227 570
JUST Agencja Praw Podstawowych Unii 386 250 228 000

SANTE
Program działań Unii w dziedzinie 
zdrowia 500 860 164 829

DIGIT Program ISA2 10 373
Ogółem na państwo 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

Państwa kandydujące Potencjalni kandydaci do Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)

Schengen – koszty administracyjne
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Uwaga: Dane w tabeli podano na podstawie należności za poszczególne lata. Do wkładu Szwajcarii na rzecz programu „Horyzont 2020” wliczono także wkłady na rzecz 
programu badawczo‐szkoleniowego Euratomu oraz działań związanych z ITER. Wkład Ukrainy na rzecz programu „Horyzont 2020” obejmuje też wkład na rzecz 
programu badawczo‐szkoleniowego Euratom. W przypadku systemów SIS, VIS i Eurodac dodatkowe wkłady państw stowarzyszonych w ramach Schengen są 
wnoszone bezpośrednio do agencji eu‐LISA (zob. też rys 6). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych księgowych Komisji i Rady. 

Inne

Dyrekcja 

generalna / 

instytucja

Program / państwo Armenia Gruzja Izrael Mołdawia Tunezja Ukraina
Wyspy 

Owcze
Ogółem na program

BUDG Wkłady EOG 2 201 913 936

RTD Program „Horyzont 2020” 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250

EAC „Erasmus+” 842 805 000

EAC Program „Kreatywna Europa” 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003

EAC Europejski Korpus Solidarności 7 400 000

HOME Wizowy system informacyjny (VIS) 4 206 737

HOME System Informacyjny Schengen (SIS II) 3 727 309

HOME Eurodac 47 557

HOME Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 168 824 983

HOME 189 351

Rada 7 169 945

HOME Europa dla obywateli 700 000

HOME Inicjatywy antynarkotykowe 24 000

GROW Globalny System Nawigacji Satelitarnej UE 299 091 663

GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636

ESTAT Współpraca w dziedzinie statystyki 25 472 386

ENV Europejska Agencja Środowiska 26 531 542

TAXUD Program „Cła 2020” 4 335 000

TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000

TAXUD CCN/CSI 1 170 606

TAXUD Współpraca w dziedzinie podatku VAT 40 000

EMPL Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) 3 800 000

ECHO Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 1 810 416

JUST Program „Sprawiedliwość” 138 993

JUST Prawa, równość i obywatelstwo 227 570

JUST Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 614 250

SANTE Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 94 648 760 337

DIGIT Program ISA2 10 373

Ogółem na państwo 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Europejska polityka sąsiedztwa

Schengen – koszty administracyjne
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Załącznik III – Szczegółowe zestawienie wkładów EOG w 2019 r. (w EUR) 

Uwaga: „Erasmus+” obejmuje wkłady na rzecz unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego (ENI, IPA II itd.) przeznaczonych na ten program. 
Kwota przeznaczona na instrument „Łącząc Europę” obejmuje wkład w ramach części tego instrumentu dotyczącej sektora transportu na rzecz Agencji 
Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) na poziomie 18 637 euro. 
Kwota przeznaczona na Europejski Korpus Solidarności obejmuje wkład na rzecz tego działania wniesiony w ramach podprogramów działań na rzecz środowiska 
i klimatu należących do programu LIFE (2 100 euro). 

Źródło:   Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów Komisji (załącznik do budżetu UE dotyczący EOG). Linie budżetowe przypisano programom 
i działaniom na podstawie kodów programów stosowanych przez Komisję.

Program / państwo EOG Islandia Liechtenstein Norwegia
Ogółem 

na program

Program „Horyzont 2020” 14 212 734 236 011 457 250 224 191

„Erasmus+”  3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362

Globalny system nawigacji satelitarnej UE (GNSS) 20 675 200 20 675 200

Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120

Agencje zdecentralizowane 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784

Program „Kreatywna Europa” 263 311 4 372 453 4 635 764

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) 206 034 276 3 421 311 3 627 621

Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920

Inne działania i programy 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 99 814 1 610 982 1 710 796

Wydatki administracyjne 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972

Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 81 178 1 348 012 1 429 190

COSME 307 329 307 329

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji 44 247 11 694 734 189 790 130

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 649 600 649 600

Program na rzecz konsumentów 31 914 529 956 561 870

Europejski Korpus Solidarności 169 471 169 471

Prawa, równość i obywatelstwo 81 938 12 772 94 710

Ukończenie programów z poprzednich wieloletnich ram finansowych 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Ogółem na państwo 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Załącznik IV – Wykaz programów i działań unijnych, na rzecz których państwa spoza UE wnoszą wkłady 

Programy Opis 
Właściwa 
dyrekcja 

generalna 

Budżet 2014–2020 
(w mld euro) 

„Horyzont 2020” 

Program „Horyzont 2020” – unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji – zapewnia wspólne ramy 
strategiczne unijnego finansowania doskonałych badań naukowych i innowacji. RTD 77,0 

Program badawczo-szkoleniowy 
Euratomu 

Program badawczo-szkoleniowy Euratomu stanowi uzupełnienie programu „Horyzont 2020”. Ma na celu dalsze prowadzenie 
działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej z naciskiem na ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa jądrowego, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej. 

DG RTD 2,1 

Międzynarodowy Eksperymentalny 
Reaktor Termojądrowy (ITER) 

ITER to szeroko zakrojony projekt międzynarodowy, którego celem jest budowa największego na świecie urządzenia do syntezy 
jądrowej wykorzystującego pole magnetyczne. Ma ono dowieść, że możliwe jest przeprowadzenie syntezy w oparciu o zasadę, 
zgodnie z którą wytwarzana jest energia we wnętrzu słońca i gwiazd. UE jest jednym z głównych partnerów projektu. 

DG RTD / 
DG ENER 2,7 

Instrument „Łącząc Europę” 

Instrument „Łącząc Europę” to unijny instrument finansowania inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim. Z jego 
środków wspierany jest rozwój transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. DG MOVE 30,4 

„Erasmus+” 

„Erasmus+” to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Stwarza możliwości mobilności 
i współpracy w tych dziedzinach. DG EAC 14,7 

„Kreatywna Europa” „Kreatywna Europa” to unijny program ramowy zapewniający wsparcie na rzecz sektora kultury i sektora audiowizualnego. DG EAC 1,5 

Europejski Korpus Solidarności Europejski Korpus Solidarności stwarza młodzieży możliwość uczestnictwa w wolontariacie lub zaangażowania się we własnym 
kraju lub za granicą w projekty, które niosą korzyści dla społeczności i obywateli w całej Europie. DG EAC 0,4 

Globalny system nawigacji satelitarnej 
UE (GNSS) 
Galileo i EGNOS 

Galileo to unijny GNSS, który zapewnia dokładne informacje na temat położenia i czasu. Program ten jest kontrolowany przez 
służby cywilne, a uzyskane dzięki niemu dane mogą mieć szeroki zestaw zastosowań. 

DG 
GROW 

6,3 
Europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) to regionalny system wspomagający oparty na wyposażeniu satelitarnym 
SBAS, wykorzystywany do poprawy funkcjonowania GNSS takich jak Galileo. 

DG 
GROW 

Copernicus Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, ukierunkowany na planetę i jej środowisko. Zapewnia usługi informacyjne na 
podstawie obserwacji satelitarnych Ziemi, a także danych innych niż satelitarne. 

DG 
GROW 3,8 

Program na rzecz konkurencyjności MŚP 
(COSME) 

COSME to unijny program na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jego celem jest zapewnienie 
łatwiejszego dostępu do finansowania, a także wspieranie umiędzynarodowienia, konkurencyjności i kultury przedsiębiorczości. 

DG 
GROW 2,3 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstał w celu promowania wdrażania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, 
współpracy w zakresie ścigania przestępstw oraz zarządzania granicami zewnętrznymi Unii. DG HOME 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
https://www.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
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Programy Opis 
Właściwa 
dyrekcja 

generalna 

Budżet 2014–2020 
(w mld euro) 

Europa dla Obywateli Celem programu „Europa dla Obywateli” jest przyczynienie się do zwiększenia wiedzy obywateli na temat UE, jej historii 
i różnorodności oraz zachęcenie ich do zaangażowania w demokrację na szczeblu unijnym. 

DG HOME 
/ DG JUST 0,2 

Współpraca w dziedzinie statystyki 

Współpraca w dziedzinie statystyki umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie spójnych i porównywalnych informacji 
statystycznych we wszystkich obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. DG ESTAT 0,5 

Cła 2020 

Program „Cła 2020” to unijny program współpracy, który umożliwia krajowym administracjom celnym tworzenie i wymianę 
informacji oraz wiedzy fachowej. Dzięki programowi możliwe jest wspólne rozwijanie i obsługa transeuropejskich systemów 
informatycznych. 

DG 
TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Fiscalis 2020 to unijny program współpracy, który umożliwia krajowym administracjom podatkowym tworzenie i wymianę 
informacji oraz wiedzy fachowej. Dzięki programowi możliwe jest wspólne rozwijanie i obsługa transeuropejskich systemów 
informatycznych. 

DG 
TAXUD 0,2 

Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) 

Program EASI służy promowaniu zrównoważonego zatrudnienia o dobrej jakości oraz zagwarantowaniu odpowiednich warunków 
zabezpieczenia społecznego, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawie warunków pracy. DG EMPL 0,9 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

Ogólnym celem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jest zacieśnienie współpracy w obszarze ochrony ludności z myślą 
o skuteczniejszym zapobieganiu klęskom żywiołowym i katastrofom, poprawie gotowości na wypadek ich wystąpienia 
i reagowania na nie. 

DG ECHO 0,6 

Program na rzecz konsumentów Program na rzecz konsumentów to program finansowania stworzony w celu wspierania wzrostu i konkurencyjności w UE. Ogólnym 
celem programu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. DG JUST 0,2 

Program „Prawa, równość 
i obywatelstwo”

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” przyczynia się do dalszego rozwoju obszaru, w którym równość i prawa osób są 
promowane, chronione i skutecznie wdrażane. DG JUST 0,4 

Program „Sprawiedliwość” i inicjatywy 
antynarkotykowe

Program „Sprawiedliwość” ustanowiono w celu zagwarantowania pełnego i spójnego stosowania prawa UE. W ramach programu 
promowana jest współpraca sądowa w sprawach karnych i cywilnych, a także wspierane są unijne inicjatywy antynarkotykowe. 

DG JUST / 
DG HOME 0,4 

Program działań Unii w dziedzinie 
zdrowia

W programie działań Unii w dziedzinie zdrowia nakreślono strategię na rzecz zapewnienia dobrego stanu zdrowia obywateli 
i opieki zdrowotnej. Jest to instrument finansowania współpracy między państwami UE, służący do wspierania i rozwijania unijnych 
działań w dziedzinie ochrony zdrowia. 

DG SANTE 0,4 

Program ISA2
 

Program ISA² wspiera rozwój rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają administracji publicznej, przedsiębiorstwom i obywatelom 
korzystanie z interoperacyjnych transgranicznych i międzysektorowych usług publicznych. DG DIGIT 0,1 

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Inne działania Opis 

Właściwa 
dyrekcja 

generalna 
/ 

instytucja 

System Informacyjny Schengen  
(SIS II) 

System informacyjny Schengen to najpowszechniej wykorzystywany i największy system wymiany informacji do celów bezpieczeństwa 
i zarządzania granicami w Europie. Umożliwia on wymianę informacji między krajowymi organami kontroli granicznej, policją, służbami 
celnymi i imigracyjnymi. Zapewnia tym samym bezpieczne warunki do swobodnego przepływu osób na terenie UE. 

eu-LISA / 
DG HOME 

Wizowy system informacyjny (VIS) 

System VIS służy państwom strefy Schengen do wymiany danych wizowych. Przetwarza on dane i decyzje dotyczące wniosków 
o krótkoterminową wizę pobytową lub tranzytową do strefy Schengen. 

eu-LISA / 
DG HOME 

Eurodac 

Eurodac to europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych, która jest wykorzystywana w obsłudze wniosków o udzielenie 
azylu w Europie. Jest to scentralizowana baza danych, w której gromadzone są i przetwarzane cyfrowe odciski palców. 

eu-LISA/ 
DG HOME 

Schengen – koszty administracyjne W ramach pozycji kosztów administracyjnych na rzecz Schengen pokrywane są koszty związane z prowadzeniem przez Radę Sekretariatu 
Schengen oraz funkcjonowaniem komitetów wspierających Komisję we wprowadzaniu w życie, stosowaniu i rozwoju dorobku Schengen. 

HOME / 
Rada 

CCN/CSI Wspólna sieć łączności i wspólny system połączeń (CCN/CSI) to środek komunikacji między systemami informatycznymi DG TAXUD 
a systemami informatycznymi krajowych organów administracji państw uczestniczących. DG TAXUD 

Współpraca w zakresie podatku od 
wartości dodanej (VAT) Działania w dziedzinie VAT obejmują współpracę administracyjną, zwalczanie nadużyć finansowych oraz dochodzenie roszczeń. DG TAXUD 

Działania finansowane w ramach 
prerogatyw Komisji Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym lub wykonywane w ramach projektów pilotażowych i działań 

przygotowawczych, zgodnie z art. 58 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Środki przeznaczone na te działania można wydatkować bez 
aktu podstawowego, o ile działania te podlegają kompetencjom UE. 

różne DG 
Projekty pilotażowe i działania 
przygotowawcze 

Uwaga: podano historyczne dane budżetowe, na podstawie wartości zawartych w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne programy. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: 
o art. 16 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 

z 20.12.2013, s. 884), 
o rozporządzeń ustanawiających dany program/działanie; 
o publikacji Komisji Europejskiej pt. „Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014-2020”, Unia Europejska 2019; 
o strony internetowej europa.eu. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Załącznik V – Dodatkowe źródła 
W niniejszym załączniku przedstawiono wybrane dodatkowe źródła informacji 
dotyczące tematyki tego przeglądu. Celem nie jest przy tym zapewnienie 
wyczerpującego wykazu pozycji bibliograficznych, tylko przedstawienie propozycji 
lektur dla czytelników zainteresowanych dalszym zgłębieniem tego tematu. 

Pozycje książkowe, badania, artykuły, dokumenty analityczne 
Polityka zagraniczna UE 

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

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

Budżet UE 

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

DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Bruksela: Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Parlament Europejski, 
Departament Tematyczny ds. Budżetu, PE 603.795, wrzesień 2017 r. 

MATHIS, A., „Other Revenue” In The European Union Budget, Parlament Europejski, 
Departament Tematyczny ds. Budżetu, PE 603.810, listopad 2017 r. 

Wkłady wnoszone przez państwa spoza UE 

ALMÅS, H. i in. (Sekretariat EFTA), „Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010”, biuletyn EFTA nr 1, grudzień 2010 r. 

BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit, badanie dla Komisji ITRE, Parlamentu 
Europejskiego, DG ds. Polityk Wewnętrznych, Departamentu Tematycznego ds. Polityki 
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, PE 602.057, 2017. 

DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. 
Stosunków Zewnętrznych, PE 639.315, luty 2020 r. 

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

GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (Sekretariat EFTA), „Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement”, biuletyn EFTA nr 2, listopad 2002 r. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library, 
dokument analityczny nr 7957, 28 kwietnia 2017 r. 

MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, dokument analityczny nr 8645, 
13 sierpnia 2019 r. 

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

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

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

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

Bazy danych dotyczących umów międzynarodowych 
Komisja Europejska (TRADE): negocjacje i umowy. 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych: baza danych Biura ds. Traktatów. 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej: EUR-Lex – zbiór umów międzynarodowych. 

Inne strony internetowe 
Komisja Europejska: sprawozdanie roczne 
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en). 

Komisja Europejska: budżet UE (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en). 

Komisja Europejska: europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie 
rozszerzenia (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA): Europejski Obszar Gospodarczy 
(EOG) / stosunki z UE (https://www.efta.int/eea). 

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej: wkład Szwajcarii na rzecz rozszerzonej UE 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej: polityka europejska Szwajcarii 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Biuro Mechanizmów Finansowych: fundusze norweskie i EOG (https://eeagrants.org/). 
  

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=pl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
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Glosariusz 
Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) – polityka UE na rzecz wzmocnienia stabilności, 
bezpieczeństwa i dobrobytu w państwach sąsiadujących z nią na południu i wschodzie, 
które nie są kandydatami do członkostwa w UE. 

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) – główny sposób zapewniania przez UE 
wsparcia finansowego w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – państwa członkowskie UE oraz Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia. 

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) – organizacja międzyrządowa 
powołana w celu wspierania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla 
jej państw członkowskich. Obecnie organizacja liczy czterech członków. Są to: Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – za jego pośrednictwem UE udziela 
pomocy finansowej i technicznej na rzecz reform w państwach, które są kandydatami 
lub potencjalnymi kandydatami do członkostwa w UE. 

Państwa EOG–EFTA – trzy państwa EFTA, które są stronami Porozumienia EOG 
(Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

Polityka rozszerzenia – polityka dotycząca stosunków UE z państwami kandydującymi 
lub potencjalnymi kandydatami do członkostwa w UE. 

Porozumienie EOG – porozumienie zawarte między UE, państwami członkowskimi UE 
i trzema państwami EFTA (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w celu ustanowienia 
dynamicznego i jednorodnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego 
funkcjonowanie byłoby oparte na wspólnych zasadach i równych warunkach 
konkurencji. 

Produkt krajowy brutto (PKB) – podstawowa miara zamożności kraju: pieniężna 
wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie 
(zwykle w okresie jednego roku). 

Protokół ustaleń – porozumienie między co najmniej dwiema stronami o współpracy 
w konkretnej sprawie. Nie nakłada ono na strony zobowiązań prawnych. 

Wkłady wnoszone przez państwa spoza UE – wkłady finansowe lub rzeczowe 
wnoszone przez państwa spoza UE na rzecz budżetu ogólnego UE, budżetów agencji 
UE i państw członkowskich. 
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Wskaźnik korygujący – wskaźnik stosowany przez Komisję przy obliczaniu wysokości 
wkładów wnoszonych do budżetu UE przez państwa spoza UE. Jego wysokość 
określana jest na podstawie indywidualnej oceny poszczególnych przypadków. 

Współczynnik proporcjonalności – współczynnik stosowany do obliczenia wysokości 
wkładów, które państwa spoza UE mają wnieść do budżetu UE. 
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Wykaz akronimów 

DG – dyrekcja generalna 

DG BUDG – Dyrekcja Generalna ds. Budżetu 

DG EAC – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury 

DG GROW – Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP 

DG HOME – Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych 

DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji 

EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

ENI – Europejski Instrument Sąsiedztwa 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

EPS – europejska polityka sąsiedztwa 

ESDZ – Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

IPA – Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 

ITER – międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy 

MTS – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

PKB – produkt krajowy brutto 

SDC – Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy 

SECO – Sekretariat Stanu do Spraw Gospodarczych 

SIS – System Informacyjny Schengen 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

VIS – wizowy system informacyjny 
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Zespół Trybunału 
Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę V, zajmującą się obszarami finansowania 
Unii i administracji, której przewodniczy członek Trybunału Tony Murphy. Pracami 
kierował członek Trybunału François-Roger Cazala, a w działania zaangażowani byli: 
Dirk Pauwels, szef gabinetu; Stéphanie Girard, attaché; Alberto Gasperoni, kierownik; 
Diana Voinea, koordynatorka zadania; Jitka Benešová, zastępczyni koordynatora 
zadania; José Parente i Jesús Nieto Muñoz, kontrolerzy, a także Richard Moore, 
zapewniający wsparcie językowe, i Alexandra Mazilu, opracowująca materiały 
graficzne. 
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Prawa autorskie 

© Unia Europejska, 2021. 

Polityka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego 
wykorzystywania dokumentów jest realizowana na podstawie decyzji Trybunału 
nr 6/2019 w sprawie polityki otwartych danych oraz ponownego wykorzystywania 
dokumentów.  

O ile nie wskazano inaczej (np. nie zamieszczono szczegółowych adnotacji o prawach 
autorskich), treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE 
objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe 
(CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że 
dokumenty zostaną odpowiednio oznaczone i zostaną wskazane dokonane w nich 
zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania niedozwolone jest zmienianie 
oryginalnego znaczenia albo przesłania dokumentów. Trybunał nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego ich wykorzystania.  

Jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną – tak 
jak w przypadku zdjęć, na których widoczni są pracownicy Trybunału – lub zawiera 
prace stron trzecich, wymagane jest zweryfikowanie dodatkowych praw autorskich. 
W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na ponowne wykorzystanie określonej treści 
unieważnia i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w nim 
wyraźnie opisane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści. 

W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE może być 
konieczne wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich. 
Rys. 8: ikony wykonane przez Pixel perfect, pochodzące z https://flaticon.com. 

Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak 
patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte 
polityką Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego 
wykorzystania i nie jest udostępniana licencja na nie. 

Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie 
europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie kontroluje 
ich zawartości i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym zakresie 
zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw autorskich 
obowiązującymi na tych stronach. 

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być 
wykorzystywany bez uprzedniej zgody Trybunału. 
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Tematem niniejszego przeglądu są wkłady 
finansowe wnoszone przez państwa spoza UE na 
rzecz UE i państw członkowskich. 
Dzięki wkładom wnoszonym na rzecz UE państwa 
spoza UE mogą uczestniczyć w programach  
i działaniach unijnych – dotyczy to niemal  
30 programów. Ponadto państwa Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
przekazują fundusze bezpośrednio na rzecz 
niektórych państw członkowskich UE. Jest to 
jedno z ogólnych ustaleń między tymi państwami 
a UE dotyczących dostępu państw EFTA do rynku 
wewnętrznego UE.
W przeglądzie zwrócono uwagę na pewne 
kluczowe wyzwania, przed którymi stoi UE. 
Należą do nich kwestie związane z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii i wpływem tego 
faktu na wysokość wkładów wnoszonych przez 
państwa spoza UE oraz zaakcentowanie korzyści 
płynących z rynku wewnętrznego w przyszłych 
negocjacjach z państwami EFTA dotyczących 
wysokości wkładów finansowych. 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

Formularz kontaktowy:  
eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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