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Zhrnutie
I Európska únia (EÚ) a jej členské štáty dostávajú príspevky od krajín mimo EÚ

na základe dohôd uzavretých s týmito krajinami. Príspevky, ktoré sú prevažne finančné,
sa poskytujú buď prostredníctvom všeobecného rozpočtu EÚ a rozpočtov agentúr EÚ,
alebo sa poskytujú priamo niektorým členským štátom. Prostredníctvom týchto dohôd
s EÚ získavajú krajiny mimo EÚ prístup k programom a činnostiam EÚ a/alebo
na vnútorný trh EÚ.

II Značné množstvo informácií o dohodách EÚ s krajinami mimo EÚ a súvisiacich

príspevkoch už existuje, ale je roztrieštené a neúplné. Toto preskúmanie sme preto
vykonali z nášho pohľadu externého audítora EÚ s cieľom poskytnúť ucelený prehľad
príspevkov a pravidiel, ktorými sa riadia.

III Nejde o audit, ale o preskúmanie informácií zhromaždených osobitne na tento

účel od orgánov EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu, ako aj zo štúdií, správ,
článkov, akademických publikácií a ďalších verejných informácií.

IV Príspevky krajín mimo EÚ do všeobecného rozpočtu EÚ dosiahli v roku 2019 výšku
1,5 mld. EUR, čo predstavovalo 1 % celkových príjmov EÚ. Poskytlo ich 18 krajín
a rozdelili sa medzi takmer 30 programov a činností. Okrem toho niektoré krajiny
mimo EÚ poskytujú príspevky priamo niektorým agentúram EÚ.

V Komisia a agentúry riadia príspevky decentralizovaným spôsobom a Komisia nemá

ústredný bod, ktorý by mal k dispozícii podrobný prehľad o týchto príspevkoch. Proces
riadenia je zložitý, najmä v prípade príspevkov poskytnutých v rámci dohody
o Európskom hospodárskom priestore. Východiskovým bodom pre výpočet výšky
príspevkov je vo väčšine prípadov relatívna veľkosť hrubého domáceho produktu
krajiny v porovnaní s hrubým domácim produktom EÚ. Následne sa výšky príspevkov
často upravujú od prípadu k prípadu.

VI Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ povedie k celkovému zvýšeniu príspevkov
poskytovaných krajinami mimo EÚ vzhľadom na jeho vplyv na výpočet jednotlivých
príspevkov (keďže hrubý domáci produkt EÚ bude nižší) a skutočnosť, že sa Spojené
kráľovstvo bude zúčastňovať na niektorých programoch EÚ ako krajina mimo EÚ.
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VII Okrem príspevkov na programy a činnosti EÚ poskytujú štáty, ktoré sú súčasťou

Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko)
aj finančné prostriedky priamo členským štátom EÚ, ktoré dosahujú celkovú výšku
0,5 mld. EUR ročne. Tieto finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom dvoch
príspevkových schém (granty Európskeho hospodárskeho priestoru/Nórska a príspevok
Švajčiarska), ktorých cieľom je dopĺňať politiku súdržnosti EÚ. Tieto príspevky možno
považovať za protislužbu za prístup štátov Európskeho združenia voľného obchodu
na vnútorný trh EÚ. Inštitúcie EÚ nie sú priamo zapojené do riadenia týchto finančných
prostriedkov a dohľadu nad nimi.

VIII Poukazujeme na tieto kľúčové výzvy súvisiace s riadením príspevkov krajín
mimo EÚ:
o

riešenie vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a vplyv na príspevky platené
krajinami mimo EÚ,

o

dosiahnutie rovnováhy medzi podporou jednotnosti postupov a umožnením
zohľadnenia osobitných okolností programov alebo krajín pri výpočte a riadení
príspevkov,

o

podpora transparentnosti a zodpovednosti prostredníctvom podrobného
vykazovania príspevkov do rozpočtu EÚ a rozpočtov agentúr,

o

v prípade príspevkov poskytovaných mimo rozpočtu EÚ priamo členským štátom,
využitie výhod vnútorného trhu pri rokovaniach o výške príspevkov
a zabezpečenie účinnej koordinácie s politikami EÚ.
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Úvod
01 EÚ dostáva približne 1 % svojich príjmov ako príspevky od krajín mimo EÚ. V roku
2019 to predstavovalo 1,5 mld. EUR prijatých od 18 krajín (krajiny európskeho
susedstva, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny a členovia Európskeho
združenia voľného obchodu – EZVO). Tieto príspevky umožňujú krajinám mimo EÚ
využívať programy EÚ, ako sú Horizont 2020 alebo Erasmus+, ako aj zúčastňovať sa
na činnostiach niektorých agentúr EÚ. EÚ otvára mnohé svoje vnútorné programy
a činnosti krajinám mimo EÚ ako súčasť svojej širšej stratégie zahraničnej politiky.
Zapojenie krajín mimo EÚ do programov EÚ môže tiež umožniť dôležitú spoluprácu
v strategických oblastiach pre EÚ (napr. vesmír alebo výskum a rozvoj).

02 Okrem toho štáty EZVO – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko –

poskytujú finančné prostriedky priamo niektorým členským štátom EÚ v celkovej výške
0,5 mld. EUR ročne. Cieľom týchto finančných prostriedkov je prispieť k zníženiu
sociálnych a hospodárskych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) a EÚ. Tieto príspevky možno považovať za protislužbu za prístup na vnútorný trh
EÚ.

03 Príspevky majú zvyčajne finančnú podobu, ale krajiny mimo EÚ môžu poskytovať

aj nepeňažné príspevky. Tento druh príspevkov je menej bežný a zvyčajne sa týka
vysielania expertov do Komisie alebo agentúr EÚ.

04 Proces schvaľovania výšky príspevkov, ich výpočtu a výberu od krajín mimo EÚ je

zložitý. Uplatňuje sa pri ňom niekoľko spoločných zásad a riadi sa decentralizovaným
spôsobom najmä generálnymi riaditeľstvami (GR) Komisie a agentúrami. Členské štáty
okrem toho zdieľajú zodpovednosť za správu finančných prostriedkov, ktoré im boli
pridelené priamo, s krajinami EZVO, ktoré tieto finančné prostriedky poskytujú. Na
ilustrácii 1 sú znázornené rôzne finančné príspevky krajín mimo EÚ.
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Ilustrácia 1 – Prehľad finančných príspevkov poskytnutých krajinami
mimo EÚ v roku 2019
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1

Decentralizované agentúry EÚ (pozri body 21 – 23).

2

Suma odhadnutá ako ročný priemer na základe celkových pridelených prostriedkov na príslušné
obdobia financovania (pozri bod 02).

Zdroj: EDA.

05 Podmienky účasti na konkrétnom programe EÚ, vrátane finančných príspevkov,
sú stanovené v medzinárodných dohodách uzavretých medzi EÚ a každou krajinou
mimo EÚ. V súčasnosti je v platnosti približne 100 takýchto dohôd, zatiaľ čo EÚ je
celkovo zmluvnou stranou viac ako 1 000 dohôd s viac ako 100 krajinami mimo EÚ
a viacerými medzinárodnými organizáciami 1

1

Úrad pre publikácie Európskej únie: EUR-Lex – Zoznam medzinárodných dohôd.
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06 Záujem verejnosti o vzťahy EÚ s krajinami mimo EÚ sa nedávno zvýšil

po nadobudnutí účinnosti obchodných dohôd s Kanadou a Japonskom 2, ako
aj po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ a rokovaniach o budúcej forme
vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vrátane účasti Spojeného kráľovstva
na programoch financovania EÚ.

07 Ako externý audítor EÚ má Európsky dvor audítorov (EDA) jedinečný pohľad

na politiky, iniciatívy a financie EÚ. Cieľom tohto preskúmania je reagovať na verejný
záujem a poskytnúť ucelený prehľad o príspevkoch, ktoré EÚ a jej členským štátom
poskytujú krajiny mimo EÚ, vrátane podrobností o spôsobe stanovovania, riadenia,
vykazovania a auditu týchto príspevkov.

2

Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 23; Ú. v. EÚ L 330, 27.12.2018, s. 3.
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Rozsah a prístup k preskúmaniu
08 Toto preskúmanie sa týka finančných príspevkov krajín mimo EÚ do rozpočtu EÚ,

rozpočtov agentúr EÚ, ako aj finančných prostriedkov poskytovaných krajinami mimo
EÚ priamo niektorým členským štátom, a teda riadených mimo rozpočtu EÚ. Zahrnuté
sú aj nepeňažné príspevky poskytované EÚ v rámci Dohody o Európskom
hospodárskom priestore (EHP). Vzhľadom na rozdiely v mechanizmoch uplatňovaných
agentúrami sa v preskúmaní opíšu zásady výpočtu príspevkov pre tieto subjekty,
ale preskúmanie sa nebude vzťahovať na riadenie, vykazovanie, vnútornú kontrolu
a audit.

09 Všetky tieto príspevky vychádzajú z medzinárodných dohôd (alebo výnimočne

z memoránd o porozumení) uzavretých medzi krajinami mimo EÚ a EÚ. Ostatné druhy
pohľadávok voči krajinám mimo EÚ, ktoré nevyplývajú z týchto dohôd (napr. nevyužité
financovanie projektov, poplatky, pokuty a sankcie), nie sú súčasťou rozsahu tohto
preskúmania.

10 Informácie o dohodách EÚ s krajinami mimo EÚ a súvisiacich príspevkoch sú

všeobecne dostupné, ale sú roztrieštené a neúplné. Vzhľadom na súčasný verejný
záujem (pozri bod 06) je cieľom preskúmania predložiť tieto informácie uceleným
spôsobom, doplniť existujúce medzery a poskytnúť na jednom mieste finančný prehľad
príspevkov spolu s opisom hlavných pravidiel a zásad, ktorými sa riadia. EDA analyzuje
túto oblasť podrobne po prvýkrát.

11 Na účely tohto finančného prehľadu sme analyzovali obdobie 2014 – 2019. Pokiaľ
ide o analytický opis mechanizmov príspevkov, zhodnotili sme situáciu v čase
preskúmania, pokiaľ nie je uvedené inak.

12 Nejde o audítorskú správu, ale o preskúmanie, ktoré sa zakladá najmä na verejne

dostupných informáciách získaných osobitne na tento účel do decembra 2020. Tieto
informácie sme zhromaždili od Európskej komisie, agentúr EÚ, Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a orgánov EZVO. Preskúmanie vychádza aj zo štúdií, správ,
článkov, akademických publikácií a iných verejne dostupných informácií o tejto téme.
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13 S cieľom poskytnúť lepší prehľad o tom, ako mechanizmy príspevkov fungujú
v praxi, sme vybrali niekoľko príkladov:
o

o

Príspevky na programy a činnosti EÚ:
o

Horizont 2020 a Erasmus+, ktoré predstavujú najväčšie príspevky
na programy,

o

Príspevky krajín EZVO, ktoré predstavujú značné sumy a riadia sa osobitnými
mechanizmami,

Príspevky poskytované priamo členským štátom:
o

granty EHP/Nórska a príspevok Švajčiarska, ktoré predstavujú všetky
príspevky poskytované mimo rozpočtu EÚ.
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Prehľad príspevkov
Právny základ

14 Pri vymedzovaní svojho vzťahu s krajinou, ktorá nie je členom EÚ, EÚ zvyčajne

používa medzinárodné dohody na vysokej úrovni na stanovenie všeobecného rámca
vzťahov. EÚ uzatvára tieto dohody na základe štandardného postupu stanoveného
v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (pozri prílohu I). Existuje široká škála
takýchto dohôd. V týchto medzinárodných dohodách na vysokej úrovni sa zvyčajne
nestanovujú príspevky krajín mimo EÚ.

15 Okrem dohôd na vysokej úrovni EÚ často uzatvára samostatnú rámcovú dohodu

o všeobecných zásadách účasti na programoch EÚ s každou krajinou mimo EÚ. Na
základe toho zmluvné strany uzatvárajú individuálne dohody týkajúce sa konkrétnych
programov, ktoré možno prijať rozhodnutím Komisie, pričom sa použije zjednodušený
postup stanovený v ZFEÚ3. V týchto individuálnych dohodách sa vymedzujú finančné
príspevky, ktoré každá krajina platí EÚ, a ďalšie osobitné podmienky účasti.

16 Na ilustrácii 2 sú zoskupené krajiny mimo EÚ na základe typu dohody na vysokej

úrovni, ktorú uzavreli s EÚ. EÚ má najužšie vzťahy s krajinami EZVO, kandidátskymi
a potenciálnymi kandidátskymi krajinami na členstvo v EÚ a s krajinami európskej
susedskej politiky (ESP). Na ilustrácii je uvedených aj 18 krajín mimo EÚ, ktoré
prispievajú na programy a činnosti EÚ.

3

Článok 218 ods. 7 ZFEÚ.
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Ilustrácia 2 – Vzťahy EÚ s krajinami mimo EÚ

Zdroj: EDA na základe informácií Komisie (GR TRADE za dohody na vysokej úrovni a GR BUDG
za prispievajúce krajiny).
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Finančný prehľad

17 Príspevky hradené do všeobecného rozpočtu EÚ sú najvyššie. V súčasnosti ich

poskytuje 18 krajín mimo EÚ a sú rozdelené medzi takmer 30 programov a činností
(úplný prehľad pozri v prílohe II a prílohe III).

Príspevky na programy a činnosti EÚ
Príspevky do všeobecného rozpočtu EÚ

18 Na ilustrácii 3 je uvedená celková výška príspevkov krajín mimo EÚ do rozpočtu

EÚ v období 2014 – 2019 a päť najväčších zložiek tejto celkovej sumy. Príspevky
poskytované na základe Dohody o EHP sa vyberajú v jednej veľkej skupine pre všetky
programy (a tak sú aj uvedené na ilustrácii). Celkové zvýšenie príspevkov medzi rokmi
2016 a 2017 bolo spôsobené najmä zmenou účasti Švajčiarska na programe Horizont
2020 z čiastočného na úplné (podrobnejšie informácie pozri v bode 77).

Ilustrácia 3 – Celkové príspevky do rozpočtu EÚ v rokoch 2014 – 2019
mil. EUR
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Poznámka: Horizont 2020 zahŕňa aj príspevky Švajčiarska a Ukrajiny na program Euratomu v oblasti
výskumu a odbornej prípravy a príspevok Švajčiarska na činnosti v rámci projektu medzinárodného
termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER).
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie a Rady.
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19 V absolútnych číslach sú najväčšími prispievateľmi Švajčiarsko, Nórsko, Izrael

a Turecko, ktorých spoločné príspevky predstavujú približne 95 % všetkých ročných
príspevkov krajín mimo EÚ. Päť GR vyberá 99 % príspevkov: GR pre výskum a inovácie
(RTD), GR pre rozpočet (BUDG), GR pre v vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (EAC),
GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 4 (GROW) 5 a GR pre migráciu
a vnútorné záležitosti (HOME). Na ilustrácii 4 sú uvedené ďalšie podrobnosti
o rozdelení príspevkov do rozpočtu EÚ na rok 2019 podľa krajín mimo EÚ
a konkrétnych programov a činností EÚ riadených týmito GR (úplný prehľad obdobia
2014 – 2019 pozri v prílohe II). GR pre rozpočet centrálne zhromažďuje príspevky EHP
a následne ich prerozdeľuje medzi GR zodpovedné za riadenie príslušných programov
a činností.

4

Malé a stredné podniky.

5

Od 1.1.2020 sa zodpovednosť za vesmírne a obranné činnosti EÚ presunula z GR GROW na nové GR
DEFIS.

16

Ilustrácia 4 – Prehľad hlavných príspevkov do rozpočtu EÚ v roku 2019
podľa krajiny, programu a zodpovedného GR

Poznámka: Údaj sa vzťahuje na príspevky, ako ich požadovala Komisia (nároky). Sumy, ktoré krajiny
mimo EÚ skutočne uhradili v roku 2019, sa môžu mierne líšiť v dôsledku postupov rozdelenia účtovných
období alebo oneskorení platieb.
Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých Komisiou.
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20 Rozdelenie príspevkov EHP podľa krajiny a programu alebo činnosti je uvedené

na ilustrácii 5 (ďalšie podrobnosti pozri v prílohe III).

Ilustrácia 5 – Príspevky EHP podľa krajiny a programu alebo činnosti
v roku 2019
mil. EUR
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Zdroj: EDA na základe dokumentov Komisie.
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Ďalšie programy a činnosti

17
Príspevky pre agentúry EÚ

21 Okrem Komisie aj agentúry riadia niektoré programy a činnosti EÚ. Existujú tri

typy agentúr EÚ: výkonné agentúry Komisie, decentralizované agentúry a iné orgány
s osobitnými mandátmi, z ktorých iba Európsky inovačný a technologický inštitút
dostáva príspevky od krajín mimo EÚ.

22 Výkonné agentúry v plnej miere financuje Komisia z rozpočtu EÚ, čo znamená,

že všetky príspevky od krajín mimo EÚ sú už zahrnuté do prehľadu príspevkov
do všeobecného rozpočtu uvedeného v ilustrácii 4. Európsky inovačný a technologický
inštitút tiež dostáva príspevky od krajín mimo EÚ prostredníctvom rozpočtu EÚ.

23 Decentralizované agentúry dostávajú príspevky od krajín mimo EÚ

buď zo všeobecného rozpočtu EÚ alebo priamo do ich rozpočtov. Tieto priame
príspevky v roku 2019 dosiahli výšku 37 mil. EUR (pozri ilustráciu 6).
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Ilustrácia 6 – Príspevky prijaté priamo decentralizovanými agentúrami
EÚ v roku 2019

Krajiny EZVO
(Island, Lichtenštajnsko,
Nórsko, Švajčiarsko)

0,1
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0,6
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5,3

22,8

Turecko

0,3
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Agentúry:
Európska chemická agentúra (ECHA)
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

Poznámka: Keďže tieto príspevky nie sú súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ, nie sú zahrnuté
do prehľadu uvedenom na ilustrácii 4. Údaje vychádzajú z nárokov za rok 2019. Toto preskúmanie sa
nevzťahuje na nepeňažné príspevky pre agentúry.
Zdroj: EDA na základe odpovedí agentúr na dotazník EDA.
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Podpora EÚ na financovanie príspevkov

24 Európska stratégia rozširovania a stratégia susedstva zdôrazňujú význam účasti

krajín mimo EÚ na programoch a činnostiach agentúr EÚ6. Na podporu spolupráce
s krajinami mimo EÚ v tejto oblasti môže EÚ čiastočne preplatiť ich príspevky z dvoch
nástrojov vonkajšej činnosti: z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) a nástroja
európskeho susedstva (ENI). Cieľom účasti príjemcov pomoci z nástroja IPA
na programoch a agentúrach EÚ je pripraviť krajiny na úplné členstvo v EÚ.

25 Krajina mimo EÚ musí najprv zaplatiť príspevok v plnej výške a potom požiadať
o čiastočnú úhradu zaplatenej sumy. V rámci IPA II sa v prvom roku účasti uhrádza
zvyčajne až 90 % príspevku krajiny s postupným znižovaním v nasledujúcich rokoch.
V rámci ENI sa zvyčajne poskytuje podpora až do výšky 50 % príspevkov.

26 Pred poskytnutím podpory v rámci IPA II na účasť na programoch EÚ Komisia

posúdi konkrétnu situáciu krajiny a stanoví intervenčnú logiku. Komisia používa
niekoľko ukazovateľov na posúdenie účinnosti podpory poskytovanej pre každú
krajinu. Tieto ukazovatele sa môžu medzi jednotlivými krajinami výrazne líšiť, dôvody,
pre ktoré neboli k dispozícii, a počet použitých ukazovateľov nie je spojený so sumami,
ktoré sa majú uhradiť (pozri príklad v rámčeku 1).

6

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní európskej susedskej politiky
[KOM(2006) 726 v konečnom znení]; oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu Stratégia
rozširovania a hlavné výzvy na roky 2008 – 2009 [KOM(2008) 674 v konečnom znení].
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Rámček 1
Ukazovatele použité na posúdenie podpory v rámci IPA II
pre príspevky Čiernej Hory a Srbska
Komisia poskytuje približne 1 mil. EUR ročne na čiastočné preplatenie príspevkov
Čiernej Hory. Na posúdenie účasti tejto krajiny na programoch EÚ používa týchto
šesť ukazovateľov:
o
o
o
o
o
o

počet programov, v prípade ktorých bola uzatvorená dohoda,
počet subjektov, ktoré v plnej miere využívajú programy a iniciatívy EÚ,
včasná úhrada príspevkov,
miera zapojenia a záväzku Čiernej Hory zúčastňovať sa na programoch EÚ,
a to aj z finančného hľadiska,
miera informovanosti o programoch EÚ v krajine,
miera zapojenia a oslovenia menšinových komunít.

Komisia poskytuje Srbsku podporu vo výške približne 16 mil. EUR ročne.
Zohľadňuje tieto dva ukazovatele:
o
o

počet programov, v prípade ktorých bola uzatvorená dohoda,
miery účasti Srbska na rôznych programoch EÚ.

27 Komisia predkladá údaje o jednotlivých krajinách, vrátane informácií

o príspevkoch a sumách preplatených v rámci IPA II, v programových dokumentoch
za každú krajinu. Neexistuje ucelený prehľad všetkých úhrad poskytovaných každý rok
z týchto dvoch finančných nástrojov EÚ podľa jednotlivých krajín a programov alebo
činností EÚ.

Príspevky poskytované priamo členským štátom

28 Štáty EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) prispievajú

dodatočnými finančnými prostriedkami na projekty a programy realizované zväčša
priamo niektorými členskými štátmi EÚ oddelene od rozpočtu EÚ a s odlišnými
vykonávacími pravidlami (pozri body 78 — 107). Tieto príspevky, ktoré dosahujú výšku
v priemere 0,5 mld. EUR ročne, sa poskytujú priamo členským štátom na základe
dohôd uzavretých medzi štátmi EZVO a EÚ a sú určené na doplnenie politiky súdržnosti
EÚ znižovaním sociálnych a hospodárskych rozdielov.
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Príspevky na programy a činnosti EÚ
Stanovenie, riadenie, vykazovanie a kontrola príspevkov
Rozdelenie zodpovedností

29 Komisia zohráva najväčšiu úlohu pri riadení príspevkov na strane EÚ. Na

ilustrácii 7 sú opísané hlavné zodpovednosti rôznych subjektov EÚ, ktoré sa zaoberajú
príspevkami krajín mimo EÚ.

Ilustrácia 7 – Rozdelenie zodpovedností za príspevky krajín mimo EÚ
Rokovania o dohodách
o účasti na programoch
a činnostiach EÚ

Európska služba pre
vonkajšiu činnosť
(ESVČ)
zapojená do rokovaní
o dohodách v prípade
väčšiny geografických
oblastí s výnimkou
západného Balkánu
a Turecka, pri ktorých je
len konzultovaná

Riadenie príspevkov
(výpočet, výber)

Vykazovanie príspevkov

Vnútorná kontrola
a audit príspevkov

GR Komisie /
agentúry EÚ

Komisia
GR BUDG

Komisia /
agentúry EÚ

zodpovedné za
programy a činnosti EÚ

Všeobecný rozpočet EÚ

GR, Útvar pre vnútorný
audit, agentúry a ich
audítori

GR BUDG

GR Komisie /
agentúry EÚ

Ročná účtovná závierka
EÚ

za príspevky EHP

Európsky úrad pre boj
proti podvodom
(OLAF)

zodpovedné za
programy a činnosti EÚ

Komisia
GR NEAR
čiastočné preplatenie
príspevkov

Agentúry EÚ

vyšetrovatelia podvodov

ročné rozpočty agentúr
ročné účtovné závierky
agentúr

Európsky dvor
audítorov (EDA)
externý audítor

Koordinácia všetkých aspektov vonkajšej činnosti EÚ riadenej príslušnými GR
Generálny sekretariát Komisie

Zdroj: EDA na základe informácií z verejných zdrojov a poskytnutých Komisiou a ESVČ.

Stanovenie výšky príspevkov

30 Východiskovým bodom pre stanovenie príspevkov je výpočet, ktorý zahŕňa

vynásobenie súm vyčlenených každý rok na príslušný program alebo činnosť EÚ
pomerom, ktorý sa označuje ako „faktor proporcionality“. Sumy pridelené na príslušný
program alebo činnosť EÚ sa určujú buď na základe rozpočtovaných súm alebo
na základe skutočných výdavkov.
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31 Faktor proporcionality je stanovený v dohode medzi krajinou mimo EÚ a EÚ. Jeho
cieľom je zohľadniť relatívnu veľkosť hospodárstva krajiny mimo EÚ v porovnaní
s hospodárstvom EÚ (alebo všetkých krajín zapojených do programu) na základe ich
hrubého domáceho produktu (HDP) 7.

32 Na výpočet faktora proporcionality sa zvyčajne používa jeden z nasledujúcich

troch vzorcov:
o

Vzorec A (označovaný aj ako „vzorec HDP“):
HDP krajiny mimo EÚ
HDP EÚ

o

Vzorec B (označovaný aj ako „vzorec EHP“, pretože sa používa v Dohode o EHP):
HDP krajiny mimo EÚ
HDP EÚ + HDP krajiny mimo EÚ

o

Vzorec C (používa sa len pre špecifické prípady):
HDP krajiny mimo EÚ
HDP všetkých krajín zapojených do programu alebo činnosti

33 Najpoužívanejšie sú vzorce A a B. Vzorec A je štandardný vzorec, ktorý sa

uplatňuje na príspevky krajín mimo EÚ. Keďže má vzorec B vyšší menovateľ než
vzorec A, je pre krajiny mimo EÚ výhodnejší a uplatňuje sa na krajiny, s ktorými má EÚ
užší vzťah (zvyčajne štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a kandidátske a potenciálne
kandidátske krajiny).

34 Vzorec C sa používa menej často. Uplatňuje sa napríklad na výpočet príspevkov
krajín pridružených k schengenskému priestoru 8 (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
a Švajčiarsko) na prevádzku rozsiahlych informačných systémov, ktoré majú zásadný
význam pre hladké fungovanie schengenského priestoru, ako je Schengenský
informačný systém (SIS) alebo vízový informačný systém (VIS). Osobitný menovateľ
vzorca odráža skutočnosť, že všetky zúčastnené krajiny by mali uhradiť svoj podiel
na nákladoch na prevádzku systému. Na rozdiel od výpočtu príspevkov na iné

7

Použitie údajov o HDP v trhových cenách zo štatistík Eurostatu. Údaje o HDP sú k dispozícii
na webovom sídle Eurostatu:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en

8

Pozri schengenské dohody o pridružení: Nórsko a Island sú zmluvnými stranami tej istej dohody
uzatvorenej s Radou (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36), zatiaľ čo Lichtenštajnsko pristúpilo k dohode
medzi EÚ a Švajčiarskom na základe osobitného protokolu (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52 a Ú. v. EÚ
L 160, 18.6.2011, s. 21).
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programy EÚ, pri ktorom sa používajú rozpočtované sumy, je výpočet príspevkov na SIS
a VIS založený na výške platieb vykonaných na fungovanie každého informačného
systému v konkrétnom roku.

35 V niektorých prípadoch, najmä v prípade štátov EZVO, sumy príspevkov vyplývajú

priamo z výpočtu založeného na jednom z troch uvedených vzorcov. V iných prípadoch
sú však vypočítané sumy skôr základom pre rokovania. Komisia sa môže dohodnúť
s krajinou mimo EÚ na úpravách, ktoré môžu významne zmeniť teoretické sumy
získané vzorcami.

36 Komisia sa napríklad dohodla s dvomi krajinami mimo EÚ na symbolickej sume

1 EUR ako ich prvých príspevkoch na program Kreatívna Európa, aby im poskytla čas
na vybudovanie ich kapacít na jeho využitie. V inom prípade krajina mimo EÚ ponúkla,
že zaplatí vyšší príspevok, ako je príspevok vyplývajúci z uplatnenia vzorca B, čo odráža
úspešnosť jej účasti na príslušnom programe EÚ (pozri rámček3).

37 Pre tieto úpravy neexistujú štandardizované metódy ani postupy a prístup

Komisie sa líši v závislosti od programu a príslušnej krajiny mimo EÚ. Pri stanovení
konečnej výšky príspevku Komisia zohľadňuje niekoľko aspektov, ako sú prínosy, ktoré
krajina mimo EÚ získa svojou účasťou na programe, osobitný politický a hospodársky
kontext rokovaní a širšie ciele zahraničnej politiky EÚ.

38 Väčšina príspevkov poskytovaných priamo decentralizovaným agentúram EÚ sa

vypočíta podľa vzorca A alebo vzorca B. V prípade Európskeho orgánu
pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy sa príspevok štátov
EZVO, ktoré sa zúčastňujú na ich činnostiach, vypočítava pomocou iného vzorca,
pričom faktor proporcionality je založený na váhe hlasov krajiny mimo EÚ v porovnaní
s váhou hlasov členských štátov EÚ. Váha hlasov každej krajiny je založená na počte jej
obyvateľov.

39 V niektorých prípadoch sa príspevky krajín mimo EÚ stanovujú na základe

prevádzkových nákladov na činnosti agentúry, na ktorých sa zúčastňuje krajina mimo
EÚ. Týka sa to napríklad príspevkov Nórska a Švajčiarska na konkrétny prieskum, ktorý
uskutočnila nadácia Eurofound, alebo príspevku Nórska do rozpočtu Európskeho
orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s konkrétnym IT projektom.
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Riadenie príspevkov

40 Po schválení súm príslušné GR Komisie požiadajú o príspevky na každý program.

Vo všeobecnosti to má podobu jednej výzvy na úhradu finančných prostriedkov za rok
za každý program a každú krajinu mimo EÚ. Existujú výnimky, napríklad pre príspevky
na program Horizont 2020, ktoré sú rozdelené na dve výzvy za rok, a pre príspevky
EHP, ktoré sa vyberajú prostredníctvom jednej výzvy na úhradu finančných
prostriedkov pre všetky programy.

41 Všetky príspevky krajín mimo EÚ súvisiace s programom sa môžu použiť výlučne

na daný program. Nevyužité príspevky z posledného roka programu sa však môžu
preniesť do nasledujúceho programu.

42 V prípadoch, keď krajiny mimo EÚ neuhradia platbu pred uplynutím termínu, je
Komisia oprávnená vyberať úroky zo splatných súm, ako sa uvádza v príslušných
dohodách. Na ilustrácii 8 je znázornený štandardný postup, ktorý Komisia uplatňuje
pri vymáhaní splatných súm 9.

Ilustrácia 8 – Postup výberu splatných príspevkov
Platba nebola uhradená
do 21 dní

Platba nebola uhradená
do 21 dní

Platba nebola uhradená do 15 dní
a Komisia nemôže kompenzovať túto
sumu sumami, ktoré sa majú uhradiť
dlžníkovi

Termín

Pripomienka

Oficiálna výzva

Právne opatrenia

Vo výzve na úhradu
finančných prostriedkov
sa stanovuje termín na
zaplatenie príspevku
tretej krajiny

V pripomienke sa poukazuje
na to, že k splatnej sume
bude pripočítaný úrok
z omeškania

Vo výzve sa požaduje platba
do 15 dní

Právne služby Komisie
môžu prijať právne
opatrenia na vymoženie
splatnej sumy

Zdroj: EDA na základe dokumentu C(2018) 5119 final a účtovnej príručky Komisie.

9

Rozhodnutie Komisie z 3. augusta 2018 o ustanoveniach o vnútornom postupe pri vymáhaní
pohľadávok vyplývajúcich z priameho hospodárenia a vymáhaní pokút, jednorazových platieb
a penále podľa zmlúv, C(2018) 5119 final; účtovná príručka Komisie.
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43 V roku 2019 bola po uplynutí termínu uhradená približne štvrtina príspevkov

s priemerným oneskorením 51 dní. Približne jedna tretina z nich bola zaplatená
s oneskorením viac než 21 dní, teda po upomienke zaslanej Komisiou, v ktorej sa
uvádza, že k splatnej sume sa pripočítajú úroky. Komisia vybrala za tieto príspevky
úroky z omeškania vo výške 110 180 EUR.

Mechanizmy vykazovania

44 V súvislosti s vybranými príspevkami neexistujú osobitné mechanizmy

vykazovania. Každé GR Komisie sleduje príspevky, ktoré spravuje, prostredníctvom
interného prehľadu alebo iných podobných nástrojov, ktoré sa používajú na prípravu
výpočtov pre výzvy na úhradu finančných prostriedkov. Niektoré GR tiež vykazujú účasť
krajín mimo EÚ na programoch a činnostiach EÚ, ktoré riadia.

45 Komisia vykazuje celkovú výšku príspevkov krajín mimo EÚ vo všeobecnom

rozpočte EÚ a v ročnej účtovnej závierke. Niektoré ďalšie informácie, napríklad
príspevky poskytnuté jednotlivými štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, a príspevky podľa
programov a skupín krajín mimo EÚ sa nachádzajú v príslušných prílohách
a pracovných dokumentoch Komisie 10.

46 Komisia neuverejňuje pravidelne podrobný prehľad príspevkov s cieľom uviesť

sumy prijaté od každej krajiny mimo EÚ za každý program alebo činnosť EÚ, na ktorej
sa zúčastňuje. Napriek tomu poskytla takýto prehľad príspevkov do rozpočtu EÚ
vo svojej odpovedi na dve otázky poslancov Európskeho parlamentu v roku 2017 11.

10

Prílohy „Európsky hospodársky priestor“, „Zoznam rozpočtových okruhov otvorených
pre kandidátske krajiny a v náležitých prípadoch pre potenciálnych kandidátov zo západného Balkánu
a niektoré partnerské krajiny“ k všeobecnému rozpočtu, pracovný dokument V priložený k návrhu
rozpočtu a príloha A Príjmy k ročnej účtovnej závierke.

11

Otázky 1199/2017 a 7891/2017.
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Vnútorná kontrola a audit

47 Vnútorná kontrola a audit príspevkov krajín mimo EÚ sú mechanizmy, ktoré sa

uplatňujú na všetky príjmy EÚ v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách 12.
K dátumu tohto preskúmania Útvar Komisie pre vnútorný audit nevykonal žiadny
konkrétny audit na túto tému.

48 EDA vykonáva audit týchto príspevkov na účely vyhlásenia o vierohodnosti

ku konsolidovanej účtovnej závierke EÚ. Zistenia vyplývajúce z tejto práce sa
uverejňujú vo výročných správach EDA. Napríklad v rokoch 2015 a 2016 EDA zistil
niekoľko menších chýb súvisiacich s výpočtom príspevkov EHP 13.

Vybrané príklady príspevkov na programy EÚ: Horizont 2020
a Erasmus+

49 V nasledujúcich bodoch uvádzame osobitné opatrenia zavedené pre vybrané
príklady príspevkov.

Príspevky na program Horizont 2020

50 Horizont 2020 bol programom EÚ na financovanie výskumu a inovácií14
na obdobie rokov 2014 – 2020 s rozpočtom 77 mld. EUR.

51 Program Horizont 2020 bol vo všeobecnosti otvorený pre účasť krajín mimo EÚ,

hoci neboli vždy oprávnené získať financovanie EÚ. V tomto zmysle sa v programe
Horizont 2020 rozlišuje medzi pridruženými a nepridruženými krajinami.
o

Subjekty z pridružených krajín mali rovnaké podmienky ako subjekty z členských
štátov EÚ. Pridružené krajiny museli platiť finančné príspevky na program
vymedzené v osobitných dohodách o účasti na programe Horizont 2020
uzatvorených s EÚ.

12

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222).

13

Pozri bod 4.20 výročnej správy za rok 2015 a bod 4.19 výročnej správy za rok 2016 (Ú. v. EÚ C 375,
13.10.2016, s. 136 a Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 142).

14

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje
rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104 – 173).
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o

Nepridružené krajiny sa mohli zúčastňovať na takmer všetkých častiach programu,
ale zvyčajne nedostávali financovanie EÚ 15 a neplatili príspevky. Celkovo sa
na programe zúčastnilo viac než 100 nepridružených krajín, pričom najaktívnejším
partnerom boli Spojené štáty.

52 Pridruženie k programu bolo obmedzené na kandidátske a potenciálne

kandidátske krajiny, krajiny ESP a krajiny EZVO, ako aj na krajiny pridružené k jeho
predchodcovi – siedmemu rámcovému programu. V roku 2020 bolo k programu
Horizont 2020 pridružených 16 krajín mimo EÚ. Najaktívnejšími spomedzi nich
z hľadiska počtu úspešných žiadostí o financovanie boli Švajčiarsko, Nórsko a Izrael.
Stanovenie výšky príspevkov

53 Komisia vypočítala príspevky na program Horizont 2020 buď na základe

vzorca A alebo vzorca B pre faktor proporcionality (pozri bod 32). Vzorec B sa vzťahuje
na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny.
Vzorec A sa vzťahuje na ostatné pridružené krajiny.

54 Faktor proporcionality sa uplatňoval na sumy zahrnuté do rozpočtu na program.

V prípade kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a niektorých krajín ESP
sa takto získaná suma upravila smerom nadol o korekčné faktory. Korekčné faktory sa
neuplatňovali na pridružené krajiny so silnou vedeckou a technologickou kapacitou,
ako sú krajiny EZVO alebo Izrael.

55 Korekčné faktory boli vymedzené v jednotlivých dohodách o účasti na programe
Horizont 2020. Komisia ich určila na základe výkonnosti každej pridruženej krajiny
v minulosti a jej odhadovanej schopnosti využívať program, pričom zohľadnila širšie
politické ciele EÚ v rámci politík rozširovania a ESP. Neexistovala štandardizovaná
metóda ani postup výpočtu konkrétneho korekčného faktora za každú krajinu.
Mechanizmus tak Komisii umožňoval stanoviť korekčné faktory v jednotlivých
prípadoch v rámci rokovaní s každou krajinou mimo EÚ.

15

Ďalšie informácie pozri: Európska komisia, From Horizon 2020 to Horizon Europe, monitorovací
prehľad č. 3 – Medzinárodná spolupráca, február 2019.
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56 Korekčné faktory sa pohybovali od 0 do 1 a udávali časť sumy vypočítanej

na základe faktora proporcionality, ktorú krajina mimo EÚ skutočne zaplatila. Napríklad
ak je korekčný faktor 0,15, znamená to, že príslušná krajina mimo EÚ zaplatí len 15 %
sumy vypočítanej na základe faktora proporcionality. Čím je korekčný faktor nižší, tým
nižšia bude aj konečná výška príspevku.

57 Komisia udelila Ukrajine a Tunisku mimoriadne nízke korekčné faktory vo výške
0,05 (príspevok len vo výške 5 % vypočítanej sumy) na preukázanie podpory EÚ
pre tieto krajiny v danom čase – po anexii Krymu Ruskom a teroristických útokoch
v Tunisku. V tabuľke 1 sa uvádza prehľad všetkých faktorov proporcionality
a korekčných faktorov pre príspevky na program Horizont 2020 (k októbru 2020).

Tabuľka 1 – Výpočty faktora proporcionality programu Horizont 2020
a korekčné faktory
Pridružená krajina / územie
programu Horiziont 2020

Faktor proporcionality

Korekčný faktor

Albánsko

Vzorec B

0,15

Arménsko

Vzorec A

0,25

Bosna a Hercegovina

Vzorec B

0,15

Švajčiarsko

Vzorec A

Nevzťahuje sa

Faerské ostrovy

Vzorec A

Nevzťahuje sa

Gruzínsko

Vzorec A

0,15

Izrael

Vzorec A

Nevzťahuje sa

Island

Vzorec B

Nevzťahuje sa

Moldavsko

Vzorec A

0,25

Čierna Hora

Vzorec B

0,50

Severné Macedónsko

Vzorec B

0,50 -> 0,15

Nórsko

Vzorec B

Nevzťahuje sa

Srbsko

Vzorec B

0,50

Tunisko

Vzorec A

0,05

Turecko

Vzorec B

0,14 -> 0,00

Ukrajina

Vzorec A

0,05

Poznámka: korekčný faktor pre Severné Macedónsko bol zmenený z 0,5 na 0,15 od roku 2018
a korekčný faktor pre Turecko bol zmenený z 0,14 na 0 za rok 2020 (pozri rámček 2).
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.

29

58 V dohodách o účasti na programe Horizont 2020 sa vo všeobecnosti predpokladá

preskúmanie korekčných faktorov a výšky príspevkov v polovici trvania vo štvrtom roku
programu. Komisia vykonala preskúmania za programové obdobie 2014 – 2020 v roku
2017.

59 Tieto preskúmania neznamenali automatickú revíziu výšky príspevkov,

ale Komisia ju mohla zvážiť na základe výslovnej žiadosti pridruženej krajiny.
V nadväznosti na preskúmania z roku 2017 predložili takéto žiadosti dve krajiny
a Komisia sa rozhodla ich prijať (podrobnejšie informácie sú uvedené v rámčeku 2).

Rámček 2
Revízia korekčných faktorov po preskúmaní v polovici trvania
Turecko
V prípade Turecka z preskúmania vyplynulo, že tureckí výskumní pracovníci
predložili pomerne nízky počet návrhov na financovanie a miera úspešnosti týchto
návrhov bola v mnohých oblastiach pod priemerom programu. Komisia odhadla,
že by Turecko dostalo približne 240 mil. EUR z programu Horizont 2020 na celé
obdobie trvania programu v porovnaní so 436 mil. EUR odhadovanými v tom čase
ako celkové príspevky Turecka na program (približne 28 % týchto príspevkov sa
uhradilo z IPA II).
V nadväznosti na preskúmanie Turecko požiadalo o zmenu korekčného faktora
z 0,14 na nulu za rok 2020, čím sa upustí od finančného príspevku za daný rok.
Komisia túto žiadosť schválila 16. Vzhľadom na túto zmenu Turecko zaplatilo
359,5 mil. EUR za svoju účasť na programe Horizont 2020 v období rokov 2014 –
2020.
Severné Macedónsko
Podobné dôvody viedli Komisiu k prijatiu žiadosti Severného Macedónska o zmenu
korekčného faktora z 0,50 na 0,15 na roky 2018 – 2020. Komisia odhadla,
že Severné Macedónsko by dostalo finančné prostriedky vo výške približne 8 mil.
EUR na celé obdobie trvania programu, pričom by uhradilo príspevky vo výške
približne 22 mil. EUR17. Časť týchto príspevkov bola krytá aj z finančných
prostriedkov IPA II (90 % v roku 2014, postupne klesajúc na 40 % v roku 2020).

16

C(2019) 7623 final z 28.10.2019.

17

C(2018) 3719 final z 13.6.2018.
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60 V programovom období 2021 – 2027 Komisia navrhla vykonať automatické

korekcie akejkoľvek významnej nerovnováhy medzi vyplatenými príspevkami
a finančnými prostriedkami prijatými krajinami mimo EÚ. Tým sa odstráni potreba
zmien a doplnení dohôd o účasti na programe.

Príspevky na program Erasmus+

61 Erasmus+ je program EÚ, ktorý ponúka príležitosti na mobilitu a spoluprácu

v sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s rozpočtom 14,7 mld.
EUR na obdobie rokov 2014 – 2020.

62 Podobne ako pri programe Horizont 2020 sa v programe rozlišovali dve skupiny
zúčastnených krajín.
o

Programové krajiny: mohli sa zúčastňovať na všetkých akciách programu
Erasmus+ a finančne prispievali na tento program. Išlo o všetky členské štáty EÚ
a šesť krajín mimo EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko,
Srbsko a Turecko.

o

Partnerské krajiny vrátane krajín susediacich s EÚ a z celého sveta: mohli sa
zúčastňovať len na niektorých akciách v rámci programu 18 a ich účasť podliehala
osobitným kritériám. Príspevky poskytovali štyri partnerské krajiny: Albánsko,
Bosna a Hercegovina, Kosovo* a Čierna Hora.

Stanovenie výšky príspevkov

63 Príspevky sa vypočítali na základe vzorca B (pozri bod 32). V prípade

kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín, ktoré sa mohli úplne alebo
čiastočne zúčastniť na programe, sa však príspevky vyplývajúce z uplatnenia vzorca
upravovali od prípadu k prípadu.

64 S cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie o stanovení výšky príspevkov sme

vybrali príklady Turecka a Čiernej Hory (pozri rámček 3). Turecko bolo programovou
krajinou a poskytlo najväčší príspevok zo všetkých krajín mimo EÚ, ktoré sa zúčastnili
na programe, zatiaľ čo Čierna Hora bola partnerskou krajinou, ktorá sa zúčastňovala
len na niektorých činnostiach a poskytla najmenší príspevok.

18

Ďalšie informácie pozri: Európska komisia, Sprievodca programom Erasmus+, august 2020, s. 8 – 9.
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Rámček 3
Príspevok Turecka na program Erasmus+
Turecko sa zúčastňuje na viacerých vzdelávacích programoch EÚ od roku 2003.
Finančný príspevok krajiny na tieto programy sa odvtedy výrazne zvýšil a ku koncu
programového obdobia 2007 – 2013 dosiahol 134 mil. EUR. To zodpovedá
približne 10,8 % rozpočtu EÚ na dva programy, na ktorých sa zúčastnilo a ktoré sú
teraz súčasťou programu Erasmus+. Komisia preto navrhla zachovať rovnaký
pomer (namiesto faktora proporcionality založeného na HDP) na výpočet
finančného príspevku krajiny na program Erasmus+ v nasledujúcom programovom
období (2014 – 2020).
Keďže rozpočet programu Erasmus+ bol podstatne vyšší ako rozpočet
predchádzajúcich programov, uplatnenie pomeru 10,8 % by viedlo k finančnému
príspevku vo výške takmer 1,6 mld. EUR (10,8 % * 14,7 mld. EUR). Po rokovaniach
s Tureckom sa Komisia dohodla, že príspevok sa zníži na polovicu tejto sumy
(800 mil. EUR). To predstavuje 5,4 % celkového rozpočtu programu, čo je
nad teoretickým faktorom proporcionality, ktorý by vyplynul z uplatnenia vzorca B
(4,51 %). Komisia preto považovala výšku príspevku za uspokojivú. Okrem toho
Turecko platilo ročný príspevok vo výške 9 mil. EUR na medzinárodný rozmer
programu, z ktorého sa financuje mobilita a spolupráca v oblasti vysokoškolského
vzdelávania s partnerskými krajinami mimo Európy.
Pôvodná dohoda neobsahovala doložku o preskúmaní. Vzhľadom na úspech
programu však Turecko v roku 2014 vyjadrilo svoju pripravenosť zvýšiť finančný
príspevok. Dohoda bola preto zmenená a finančný príspevok bol aktualizovaný
na 870 mil. EUR (126 mil. EUR ročne od roku 2015). V roku 2018 využilo činnosti
programu Erasmus+ 44 930 účastníkov v rámci 1 417 tureckých projektov
s celkovou výškou grantov 84 mil. EUR 19.

Príspevok Čiernej Hory na program Erasmus+
Čierna Hora sa za rovnakých podmienok ako členské štáty EÚ zúčastňuje len
na niektorých činnostiach: podporné platformy IT a podpora reformy politiky.
Príspevok Čiernej Hory bol stanovený na 50 000 EUR, čo je približne o 40 % viac
ako suma vypočítaná na základe vzorca B. Komisia navrhla túto vyššiu sumu,
aby sa odrazila skutočnosť, že náklady na účasť na platformách IT nie sú úmerné
HDP krajiny.

19

Európska komisia, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019.
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Príspevky EZVO do rozpočtu EÚ

65 Štyri štáty EZVO poskytujú príspevky do rozpočtu EÚ na základe dvoch rôznych

druhov právnych dojednaní: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispievajú na základe
Dohody o EHP, zatiaľ čo Švajčiarsko sa nezúčastňuje na EHP a má samostatné
dvojstranné dohody s EÚ.

Príspevky EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko)

66 Dohoda o EHP poskytuje jediný základ pre účasť troch štátov EZVO, ktoré sú

členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) na činnostiach EÚ. Jeden alebo viac
štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa zúčastnilo 15 zo 60 programov EÚ na obdobie
2014 – 2020 a poskytlo ročný príspevok vo výške približne 400 mil. EUR.
Stanovenie výšky príspevkov

67 Existujú dva druhy výdavkov EÚ, na ktoré prispievajú štáty EZVO, ktoré sú členmi

EHP: prevádzkové výdavky (ktoré predstavujú hlavnú časť príspevku štátov EZVO, ktoré
sú členmi EHP) a výdavky na verejnú správu EÚ.

Príspevok na prevádzkové výdavky

68 Prevádzkové výdavky sa týkajú súm vynaložených na konkrétne akcie, ktoré sú

súčasťou programov a činností EÚ. Ročný finančný príspevok štátov EZVO, ktoré sú
členmi EHP, na prevádzkové výdavky sa vypočíta vynásobením faktora proporcionality
(vzorec B) každého štátu EZVO, ktorý je členom EHP, sumou v príslušnom rozpočtovom
riadku EÚ. Suma, ktorá sa má uhradiť, sa určuje na základe finančných prostriedkov,
ktoré sú v rozpočte EÚ vyhradené na ročné výdavky projektov prebiehajúcich v rámci
programov EÚ (platobné rozpočtové prostriedky). Ostatné krajiny mimo EÚ prispievajú
na základe finančných prostriedkov vyhradených na všetky budúce výdavky na nové
projekty schválené v danom roku (viazané rozpočtové prostriedky), ktoré sú zvyčajne
vyššie ako platobné rozpočtové prostriedky v prvých rokoch vykonávania programu 20.

20

Sekretariát EZVO, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement,
november 2002, s. 34 – 36.
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69 Keďže platobné rozpočtové prostriedky predstavujú len odhad očakávaných

výdavkov prebiehajúcich projektov, skutočné výdavky za každý rok môžu mať rôzne
údaje o platbách. Komisia každý rok oznamuje štátom EZVO, ktoré sú členmi EHP,
skutočné výdavky za rok N-2, čo môže viesť k oprave príspevku uhradeného za daný
rok.
Príspevok na verejnú správu EÚ

70 Príspevok na verejnú správu EÚ pokrýva mzdy, dôchodky, budovy, vybavenie

a náklady na IT. O príspevku sa rokuje so štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, na základe
rozpočtu každého programu a činnosti.

71 Príspevok štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, na výdavky verejnej správy EÚ je

približne z dvoch tretín nepeňažný v podobe vyslania národných expertov do Komisie
a z jednej tretiny finančný. Nepeňažný príspevok sa stanovuje na základe odhadu
Komisie priemerných ročných nákladov na vyslaného experta bez ohľadu na skutočné
mzdové náklady štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP. V roku 2020 to bolo 125 000 EUR
na jedného experta (s výnimkou dočasných zamestnancov Eurostatu, kde príspevok
vychádza zo skutočných nákladov). V roku 2020 bolo v rámci Dohody o EHP vyslaných
26 národných expertov, väčšinou z Nórska. To predstavuje nepeňažný príspevok
vo výške 3,25 mil. EUR.

72 Finančný príspevok je založený na odhadovaných režijných nákladoch

a dodatočných súvisiacich nákladoch na činnosť každého vyslaného experta
(na kancelárske priestory, cestovanie, zasadnutia, výbory, konferencie a publikácie
priamo súvisiace s účasťou štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, na danej činnosti).
Finančný príspevok na rok 2020 predstavuje približne 1,6 mil. EUR.
Riadenie príspevkov

73 Zatiaľ čo ESVČ nesie celkovú zodpovednosť za vzťahy EÚ so štátmi EZVO, Komisia

(GR BUDG) je zodpovedná za riadenie rozpočtových záležitostí súvisiacich
s príspevkami EHP: vypracovanie prílohy EHP k rozpočtu EÚ (ktorá obsahuje príslušné
rozpočtové prostriedky EHP) a vydanie výzvy na úhradu finančných prostriedkov (pozri
ilustráciu 9). Dôvodom, prečo GR BUDG riadi príspevky EHP centralizovaným
spôsobom, je skutočnosť, že sú súčasťou jednej dohody (Dohoda o EHP).
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Ilustrácia 9 – Orientačný harmonogram príspevkov štátov EZVO, ktoré sú
členmi EHP, do rozpočtu EÚ
Rok N-1

31. január (najneskôr)
Komisia zasiela štátom EZVO,
ktoré sú členmi EHP,
informácie
o programoch/činnostiach EÚ

Rok N

15. február (najneskôr)

apríl/máj

Štáty EZVO, ktoré sú členmi
EHP, vyjadria svoj záujem
o činnosti EÚ počnúc rokom N

Komisia zasiela štátom EZVO, ktoré sú členmi
EHP:
- skutočné výdavky od roku N-2
- faktor proporcionality za rok N
- návrh príspevku pre verejnú správu EÚ
za rok N

apríl/máj

december/január

1. júl(najneskôr)

Uverejnenie prijatého
rozpočtu EÚ a EÚ a štáty
EZVO, ktoré sú členmi EHP,
potvrdia prostredníctvom
výmeny listov príspevok pre
verejnú správu EÚ

Prijatie rozpočtu EÚ na
rok N a sekretariát EZVO
aktualizuje interný
všeobecný rozpočet
štátov EZVO, ktoré sú
členmi EHP

Štáty EZVO, ktoré sú
členmi EHP, môžu
požiadať o korekcie
prílohy EHP

do 1. júna (najneskôr)

do 10. júla (najneskôr)

do 15. augusta (najneskôr)

Štáty EZVO, ktoré sú členmi
EHP, oznámia Komisii
rozdelenie príspevku medzi
štátmi EZVO, ktoré sú členmi
EHP

Spoločný výbor EHP
prijíma rozhodnutia
o účasti štátov EZVO,
ktoré sú členmi EHP, na
činnostiach EÚ v roku N

Komisia pripravuje výzvy
na úhradu finančných
prostriedkov štátmi EZVO,
ktoré sú členmi EHP, na
základe konečnej prílohy
EHP

máj
Komisia predkladá návrh
rozpočtu EÚ na rok N Rade
a Európskemu parlamentu
a zasiela štátom EZVO,
ktoré sú členmi EHP,
príslušnú prílohu EHP
k rozpočtu

do 31. augusta (najneskôr)
Štáty EZVO, ktoré sú
členmi EHP, musia
zaplatiť splatné sumy

Zdroj: EDA na základe protokolu 32 k Dohode o EHP a interných usmernení Komisie.
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Príspevky Švajčiarska

74 Na rozdiel od ostatných susedných krajín EÚ neexistuje zastrešujúca dohoda,

ktorá by upravovala vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom. Zmluvné strany namiesto toho
používajú systém početných dvojstranných dohôd uzatvorených pre každý konkrétny
sektor spolupráce. V súčasnosti existuje približne 20 hlavných dohôd, ktoré dopĺňa
približne 100 ďalších dohôd 21. Väčšina hlavných dvojstranných dohôd sa skladá z dvoch
veľkých balíkov – dvojstranných dohôd I (1999) a dvojstranných dohôd II (2004).

75 Rada od roku 2008 opakovane vyhlásila, že súčasný systém dvojstranných dohôd

dosiahol svoje hranice z dôvodu zložitosti a neúplnosti 22. V nadväznosti na to sa v máji
2014 začali rokovania o zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci (IFA)
so Švajčiarskom. Cieľom IFA je vytvoriť jednotný inštitucionálny rámec pre všetky
existujúce a budúce dohody o prístupe na trh medzi EÚ a Švajčiarskom. V decembri
2018 sa Švajčiarska federálna rada rozhodla uskutočniť verejnú konzultáciu o návrhu
znenia 23 IFA so švajčiarskymi zainteresovanými stranami. Po konzultácii švajčiarska
strana požiadala o ďalšie objasnenia a korešpondencia medzi oboma stranami
pokračovala 24. Podľa švajčiarskych orgánov švajčiarska federálna rada v novembri 2020
zaujala stanovisko k potrebným objasneniam a rokovania medzi oboma stranami sa
obnovili.
Stanovenie výšky príspevkov

76 Na výpočet faktora proporcionality sa používajú všetky tri vzorce (pozri body 31 –
33), ako aj niekoľko ďalších, ktoré sú prispôsobené konkrétnym činnostiam.
Neuplatňujú sa žiadne korekčné koeficienty ani podobné úpravy. V tabuľke 2 sú
uvedené programy a činnosti s príspevkami prijatými v roku 2019.

21

Európska komisia (GR TRADE), Countries and regions:Švajčiarsko.

22

Závery Rady o vzťahoch EÚ so Švajčiarskou konfederáciou, tlačová správa 116/19 z 19.2.2019, bod 8.

23

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

24

Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 7. jún 2019;
Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 11. jún 2019,
Ares(2019)4158773.
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Tabuľka 2 — Príspevky Švajčiarska do rozpočtu EÚ na rok 2019
Program / činnosť
Horizont 2020 (vrátane Euratomu a ITER)

Príspevok
(mil. EUR)

Faktor
proporcionality
511,0

Vzorec A a vzorec
B

Globálny navigačný satelitný systém EÚ

27,1

Vzorec A

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)

22,4

Vzorec C

Vízový informačný systém (VIS)

0,7

Vzorec C

Schengenský informačný systém (SIS)

0,5

Vzorec C

Schengenské administratívne náklady
(výbory)

0,02

Vzorec C

Schengenské administratívne náklady
(Schengenský sekretariát)

0,7

špecifický

Spolupráca v oblasti štatistiky

4,8

špecifický

Európska agentúra pre životné prostredie

1,4

špecifický

CCN/CSI

0,1

špecifický

Spolu

568,7

Poznámky: vzorec B sa používa len na výpočet príspevkov na časť výskumného a vzdelávacieho
programu Euratomu a na činnosti v rámci projektu ITER. CCN/CSI je spoločná komunikačná sieť
a spoločné systémové rozhranie používané v colnej oblasti. Za systémy SIS, VIS a Eurodac Švajčiarsko
poskytuje dodatočné príspevky priamo agentúre eu-LISA (pozri ilustráciu 6).
Zdroj: EDA na základe účtovných údajov Komisie a Rady.

77 Najväčší príspevok Švajčiarska je určený na program Horizont 2020. Švajčiarsko

bolo historicky jednou z prvých krajín pridružených k výskumným programom EÚ, jeho
pridruženie k programu Horizont 2020 v rokoch 2014 – 2016 však bolo čiastočné, čo
znamenalo, že švajčiarske subjekty boli oprávnené na financovanie EÚ len v rámci
obmedzeného počtu akcií programu. Na pokrytie poklesu dostupných finančných
prostriedkov v rámci programu Horizont 2020 švajčiarska vláda zaviedla alternatívny
vnútroštátny systém financovania. Čiastočné pridruženie zároveň spôsobilo dočasný
pokles príspevkov, ktoré Švajčiarsko platilo EÚ.
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Príspevky poskytované priamo
členským štátom
78 Finančné prostriedky, ktoré štáty EZVO poskytujú mimo rozpočtu EÚ priamo

členským štátom EÚ, majú osobitné mechanizmy výpočtu a rôzne mechanizmy
riadenia, vykazovania, vnútornej kontroly a auditu ako tie, ktoré sa uplatňujú
na príspevky do všeobecného rozpočtu EÚ. Tieto osobitné opatrenia sú opísané
v nasledujúcich bodoch.

Granty EHP a Nórska pre členské štáty

79 Štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, poskytujú granty členským štátom EÚ s cieľom

znížiť sociálne a hospodárske rozdiely v EHP a posilniť vzťahy s prijímateľskými štátmi.
Tieto príspevky možno považovať za protislužbu za prístup Islandu, Lichtenštajnska
a Nórska na vnútorný trh EÚ (pozri bod 84). Základ týchto grantov je stanovený
v Dohode o EHP 25 a v Dohode medzi Nórskom a Európskou úniou o nórskom
finančnom mechanizme.

80 Finančné prostriedky sa spravujú nezávisle prostredníctvom dvoch systémov

financovania. Granty EHP sú spoločne financované Islandom, Lichtenštajnskom
a Nórskom (darcovskými krajinami), zatiaľ čo nórske granty financuje len Nórsko.
Granty EHP fungujú od roku 1994 a v dôsledku rozšírenia EÚ v roku 2004, keď boli
granty Nórska zriadené ako dodatočný mechanizmus financovania, došlo
k podstatnému zvýšeniu príspevkov.

81 Granty EHP poskytujú podporu 15 členským štátom EÚ (ďalej len „prijímateľské

krajiny“), ktoré sú tiež príjemcami prostriedkov z Kohézneho fondu EÚ26. Granty
Nórska poskytujú finančné prostriedky 13 členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ od
roku 2004. V rámci oboch typov grantov sú finančné prostriedky vyčlenené
na regionálnu spoluprácu a podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tým sa môžu
podporovať aj projekty za účasti iných členských štátov EÚ.

25

Finančné mechanizmy EHP sú stanovené v časti VIII Dohody o EHP (články 115 – 117) spolu
s protokolmi 38, 38a, 38b a 38c.

26

Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

38

82 Celkový príspevok v období od 1. mája 2014 do 30. apríla 2021 predstavuje

2,8 mld. EUR. Medzi kľúčové oblasti podpory patrí výskum a vzdelávanie, znižovanie
chudoby a ochrana životného prostredia (pozri ilustráciu 10). Granty sú k dispozícii
pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie a verejný a súkromný
sektor.

83 Do konca roka 2020 bolo medzi darcovskými krajinami a prijímateľskými

krajinami na obdobie financovania 2014 – 2021 oficiálne dohodnutých 96 programov
a dva regionálne fondy. V roku 2021 sa malo podpísať ďalších 8 programov.
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Ilustrácia 10 – Prideľovanie grantov EHP a Nórska v období 2014 – 2020
(mil. EUR)

3

darcovské
krajiny

Island

15

Nórsko

prijímateľských
krajín

Estónsko | 68,0
Lotyšsko | 102,1
Litva | 117,6

96

programov

Poľsko | 809,3
Rumunsko | 502,5

184,5 | Česká republika
113,1 | Slovensko
214,6 | Maďarsko
Lichtenštajnsko
37,7 | Slovinsko
103,4 | Chorvátsko

2,8

mld. EUR
vo
financovaní

Bulharsko | 210,1
Grécko | 116,7
Portugalsko | 102,7
Cyprus | 11,5
Malta | 8,0

OBLASTI PODPORY V ROKU 2019 (mil. EUR)
Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
591,7

Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných a základné práva a slobody
415,3

Životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo
408,8

Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby
378,9

Spravodlivosť a vnútorné veci
340,6

Poznámka: pridelenie prostriedkov na oblasti podpory ešte nebolo na konci roka 2019 dokončené.
Zdroj: EDA na základe informácií zo správy o stave grantov EHP a Nórska za rok 2019 a Dohody o EHP.
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Stanovenie výšky príspevkov

84 Sumy príspevkov boli výsledkom politickej dohody medzi EÚ a darcovskými

krajinami a na ich výpočet sa nepoužila konkrétna metodika. Podľa Komisie 27 bolo
východiskovým bodom rokovaní EÚ, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, by ako súčasť
vnútorného trhu mali z rozšíreného vnútorného trhu rovnaký prospech ako členské
štáty. Preto by sa mali podieľať aj na udržateľnom a spravodlivom rozvoji vnútorného
trhu tým, že prispievajú k zmierneniu sociálnych a hospodárskych rozdielov v EÚ/EHP.
V roku 2016 sa EÚ a darcovské krajiny dohodli na zvýšení finančných prostriedkov
v porovnaní s obdobím 2009 – 2014, keď sa poskytlo 1,8 mld. EUR. Na obdobie od mája
2014 do apríla 2021 bola dohodnutá suma 2,8 mld. EUR (1,55 mld. EUR v prípade
grantov EHP a 1,25 mld. EUR v prípade grantov Nórska). Tieto sumy sú k dispozícii
na viazanie v rovnakých ročných splátkach. Komisia stanovila pridelené prostriedky
pre jednotlivé krajiny na základe distribučného kľúča použitého pre Kohézny fond EÚ 28.
Rozdelenie príspevkov na granty EHP medzi tri darcovské krajiny je založené
na pomere medzi ich HDP: Nórsko poskytuje 95,8 %, Island 3 % a Lichtenštajnsko
1,2 %.

Riadenie príspevkov

85 Štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby boli

vykonávacie opatrenia pre oba tieto finančné mechanizmy v podstate rovnaké. Vydali
dve nariadenia o vykonávaní grantov EHP a Nórska 29 a takisto uzatvorili s každým
prijímateľským štátom memorandum o porozumení 30.

27

Odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní o úprave týchto
dohôd vzhľadom na rozšírenie EÚ o Chorvátsko: Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme
na obdobie rokov 2009 – 2014 (…) COM/2012/0255 final

28

Bod 5 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469).

29

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

30

Všetky memorandá o porozumení uzavreté na súčasné obdobie financovania sú k dispozícii
na webovom sídle grantov EHP:
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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86 V memorandách o porozumení sa stanovujú rámcové ustanovenia týkajúce sa

príslušných pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny (vrátane rozdelenia
pridelených prostriedkov podľa programov) a vytvárajú sa v nich štruktúry na správu
a kontrolu finančných prostriedkov. Za vykonávanie memoránd o porozumení nesú
celkovú zodpovednosť národné kontaktné miesta určené každým prijímateľským
štátom.

87 Zodpovednosť za riadenie grantov nesú štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP,

a prijímateľské krajiny (pozri ilustráciu 11).

Ilustrácia 11 – Riadenie grantov EHP a Nórska
Subjekty z:
Veľvyslanectvá

darcovských štátov
prijímajúcich štátov

Darcovský štát
(štáty)

Úrad pre
finančný
mechanizmus

Národné
kontaktné
miesta

Prevádzkovateľ
programu

Predkladateľ
projektu

Darcovský
partner
programu

Partner
projektu

Zdroj: EDA na základe výročnej správy o grantoch EHP a Nórska za roky 2015 – 2016.

88 Úrad pre finančný mechanizmus, ktorý je súčasťou sekretariátu EZVO, je

zodpovedný za riadenie a vykonávanie týchto finančných mechanizmov. Slúži ako
kontaktné miesto medzi darcovskými a prijímateľskými krajinami. Náklady na riadenie
na strane EHP EZVO sú pokryté dohodnutým finančným príspevkom s pevnou sadzbou
7,5 % celkovej sumy grantov.

89 Komisia má pri vykonávaní grantov poradnú úlohu. V období 2004 – 2009 Komisia

preskúmala všetky návrhy projektov, zatiaľ čo v rokoch 2009 – 2014 sa preverovanie
uskutočnilo na úrovni programu. V súčasnom období financovania (2014 – 2021)
poskytuje Komisia (GR REGIO) spätnú väzbu na strategickej úrovni k obsahu memoránd
o porozumení. Komisia napríklad vo svojich pripomienkach k memorandu
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o porozumení uzatvorenom so Slovinskom identifikovala spôsoby, ako zvýšiť synergie
a komplementárnosť niektorých programov s európskymi štrukturálnymi
a investičnými fondmi. Komisia tiež odporučila, aby sa kontaktovali vnútroštátne
riadiace orgány týchto fondov s cieľom zabrániť prekrývaniu v niektorých oblastiach
financovania.

Vykazovanie

90 Zodpovednosť za podávanie správ o grantoch nesú predovšetkým prijímateľské
krajiny. Osobitné opatrenia na tento účel sú stanovené v príslušných nariadeniach
(pozri bod 85) a zahŕňajú rôzne požiadavky na podávanie správ, ako sú výročné
strategické správy o vykonávaní, správy o programoch a finančné správy vrátane
informácií o pokroku pri dosahovaní výsledkov.

91 V súčasnom období financovania by štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, mali

do konca roka 2020 vykonať preskúmanie v polovici trvania s cieľom prerozdeliť všetky
neviazané dostupné finančné prostriedky v rámci pridelených prostriedkov jednotlivým
prijímateľským krajinám 31. Pokiaľ ide o obdobie financovania 2009 – 2014, Úrad
pre finančný mechanizmus odhadol, že prijímateľské krajiny nevynaložia približne 15 %
pridelených rozpočtových prostriedkov, čo by v praxi viedlo k zníženiu grantov
EHP/Nórska na toto obdobie.

Vnútorná kontrola a audit

92 Orgány auditu v každom prijímateľskom štáte vydávajú výročné správy

o účinnosti systému riadenia a kontroly a zákonnosti a správnosti výdavkov
vynaložených v rámci grantov. Úrad pre finančný mechanizmus má vlastnú stratégiu
auditu, ktorá dopĺňa uistenie, ktoré dostáva od vnútroštátnych orgánov auditu. Zo
správy 32 Úradu pre finančný mechanizmus o nezrovnalostiach v období 2009 – 2014
vyplýva, že väčšina z 1010 zistených nezrovnalostí sa týkala chýb, pričom 29 z nich sa
týkalo podvodov. Do 30. septembra 2020 dosiahlo zníženie grantov na projekty
v dôsledku zistených nezrovnalostí výšku 14,6 mil. EUR.

93 Okrem toho môže Rada audítorov EZVO (v prípade grantov EHP) a nórsky

národný kontrolný úrad (v prípade nórskych grantov) vykonávať osobitné preskúmania

31

Článok 8 protokolu 38c a zodpovedajúce ustanovenie dohody s Nórskom.

32

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009 – 2014-report-fraud-and-irregularities
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alebo zákazky na uisťovacie služby týkajúce sa grantov EHP a Nórska. Inštitúcie EÚ
nemajú v súvislosti s týmito grantmi kontrolné ani audítorské práva.

Príspevok Švajčiarska pre členské štáty

94 Podobne ako štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, aj Švajčiarsko platí finančný

príspevok priamo členským štátom EÚ, ktorého cieľom je znížiť hospodárske a sociálne
rozdiely v rozšírenej EÚ. Vychádza z nezáväzného memoranda o porozumení 33 medzi
EÚ a švajčiarskymi orgánmi z februára 2006 a jeho dodatkov. Švajčiarske orgány
uviedli, že Švajčiarsko poskytuje financovanie samostatne v súlade so svojou tradíciou
podpory prechodu k demokracii v strednej a východnej Európe.34. Ako uviedol vysoký
predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda
Európskej komisie, tento príspevok predstavuje legitímnu protislužbu za prístup tejto
krajiny na vnútorný trh 35.

95 Od roku 2007 Švajčiarsko pridelilo 1,3 mld. švajčiarskych frankov (približne

1,2 mld. EUR) ako svoj prvý príspevok do rozšírenej EÚ (pozri ilustráciu 12). Príjemcami
tohto príspevku je 13 členských štátov EÚ, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004. Podobne
ako v prípade grantov EHP a Nórska sa tieto finančné prostriedky nerozdeľujú
prostredníctvom rozpočtu EÚ. Švajčiarsko ich riadi priamo v spolupráci
s prijímateľskými krajinami.

33

Memorandum o porozumení medzi predsedom Rady Európskej únie a Švajčiarskou federálnou
radou, 27. februára 2006.

34

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

35

Parlamentné otázky, Odpoveď vysokého predstaviteľa/podpredsedu Josepa Borrella
v mene Európskej komisie, 17.6.2020.
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Ilustrácia 12 – Prideľovanie príspevku Švajčiarska od roku 2007 (mil.
EUR)

1

darcovská
krajina

13

prijímateľských
krajín

Estónsko| 37,8
Lotyšsko | 56,6
Litva | 67,0

1,2

mld. EUR
vo financovaní

Poľsko | 462,6
103,8 | Česká republika
63,3 | Slovensko
Švajčiarsko

Rumunsko | 171,2

123,7 | Maďarsko
20,8 | Slovinsko
42,6 | Chorvátsko

Bulharsko | 71,9

5,7 | Cyprus

Malta | 4,8

OBLASTI PODPORY (mil. EUR)
Ochrana životného prostredia
426,4

Podpora hospodárskeho rastu a zlepšenie pracovných podmienok
300,3

Zlepšenie sociálneho zabezpečenia
167,1

Zvýšenie verejnej bezpečnosti
109,7

Posilňovanie občianskej spoločnosti
104,1

Príprava projektov a technická pomoc
22,0

Poznámka: pridelené prostriedky podľa oblastí podpory sú založené na dokončených projektoch. Sumy
v eurách na ilustrácii sú približné, keďže pridelené prostriedky sú denominované vo švajčiarskych
frankoch.
Zdroj: EDA na základe údajov SDC – SECO: Príspevok Švajčiarska k rozšírenej EÚ: Výsledky programov
dokončených v krajinách EÚ-12, máj 2020, s. 4.
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96 V memorande o porozumení medzi EÚ a švajčiarskymi orgánmi sa stanovujú

všeobecné zásady príspevku a prideľovanie finančných prostriedkov. Ďalšie osobitné
podmienky sú stanovené v rámcových dohodách uzatvorených medzi Švajčiarskom
a každou prijímateľskou krajinou.

97 V roku 2018 Švajčiarska federálna rada navrhla švajčiarskemu parlamentu

pokračovať v tejto spolupráci aj v budúcnosti v podobe druhého príspevku, pričom
vyčlenila rovnakú sumu ako na predchádzajúci príspevok. V roku 2019 Európsky
parlament pripomenul, že účasť na jednotnom trhu prináša Švajčiarsku značné výhody,
a zdôraznil, že budúci príspevok Švajčiarska k súdržnosti EÚ by sa mal výrazne zvýšiť 36.
Rada EÚ uviedla, že príspevok by mal zodpovedať významným výhodám, ktoré
Švajčiarsko získava z účasti na vnútornom trhu 37. Švajčiarsky parlament schválil návrh
druhého príspevku v decembri 2019, ale rozhodol sa ho prepojiť s osobitnou
podmienkou, ktorá sa týka najmä obnovenia rozhodnutia Komisie o rovnocennosti
švajčiarskych búrz cenných papierov s regulovanými trhmi EÚ38. V decembri 2020 stále
prebiehali rokovania medzi oboma stranami na memorande o porozumení o budúcom
príspevku.

Stanovenie výšky príspevkov

98 Celkové pridelenie prvého švajčiarskeho príspevku bolo výsledkom politickej

dohody medzi EÚ a Švajčiarskom a na jeho výpočet sa nepoužila konkrétna metodika.
Pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny boli vymedzené podobne ako na základe
distribučného kľúča použitého pre Kohézny fond EÚ.

99 Počas celkového trvania 10 rokov bolo vyplatenie príspevku rozdelené do dvoch

fáz: záväzné obdobie 5 rokov pre Švajčiarsko a prijímateľské krajiny, aby sa dohodli
na tom, ktoré projekty sa majú realizovať a ako, a prekrývajúce sa obdobie realizácie
projektov v trvaní až 10 rokov. Tieto dve obdobia sa zodpovedajúcim spôsobom
upravili v prípade Rumunska a Bulharska, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2007

36

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti
s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
(2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, článok 1(o).

37

Závery Rady o vzťahoch EÚ so Švajčiarskou konfederáciou, tlačová správa 116/19 z 19.2.2019,
bod 11.

38

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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(vykonávanie do roku 2019), a Chorvátska, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2013
(vykonávanie do roku 2024) 39.

100 K decembru 2020 bolo vyčerpaných 92 % finančných prostriedkov pridelených

12 členským štátom (EÚ-12), v ktorých sa vykonávanie skončilo v rokoch 2017 a 2019,
pričom projekty v Chorvátsku stále prebiehajú.

Riadenie príspevkov

101 Švajčiarsky príspevok riadi Švajčiarsko v spolupráci s prijímateľskými krajinami,
pričom švajčiarske orgány schvaľujú projekty a programy a prijímateľské krajiny sú
zodpovedné za identifikáciu, vykonávanie, vnútornú kontrolu a audit projektov. Obe
strany by sa mali koordinovať, aby sa zabránilo duplicite s projektmi financovanými
v rámci politiky súdržnosti EÚ40.

102 Komisia (GR REGIO) je zodpovedná za posúdenie zlučiteľnosti navrhovaných

projektov a programov s cieľmi EÚ, ako sú ciele politiky súdržnosti 41. Vykonala
všeobecný skríning projektov a programov na základe zoznamu, ktorý poskytlo
Švajčiarsko.

103 Na ilustrácii 13 je znázornená organizačná štruktúra vytvorená na riadenie

čerpania príspevku a jej hlavné procesy. Na pokrytie svojich nákladov na riadenie si
Švajčiarsko môže ponechať 5 % svojho celkového príspevku.

39

Ďalšie informácie pozri: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key points in
brief, marec 2016; Švajčiarsky federálny kontrolný úrad (SFAO), Switzerland’s enlargement
contributions – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?,
audítorská správa z 20.3.2015.

40

Článok 6 rámcových dohôd s prijímateľskými krajinami.

41

Článok 5 memoranda o porozumení.
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Ilustrácia 13 – Riadenie príspevku Švajčiarska
Štátny tajomník pre Švajčiarska
hospodárske agentúra pre rozvoj
záležitosti a spoluprácu (SDC)

Švajčiarsky príspevkový úrad
Orgán auditu

Riadiaci výbor

Národné
koordinačné
oddelenie
Monitorovací
výbor

Platobný orgán

Sprostredkovateľský
orgán

Výkonná
agentúra

Švajčiarsky
partner projektu

Zdroj: EDA na základe SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU
partner countries allow efficient implementation?, audítorská správa z 20.3.2015, s. 27.
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Vykazovanie

104 Zodpovednosť za monitorovanie a dohľad nesú vnútroštátne orgány

v prijímateľských krajinách, hoci sa decentralizované švajčiarske príspevkové úrady
podieľajú na monitorovaní vykonávania v teréne v mene Švajčiarska.

105 Švajčiarsko okrem správ o jednotlivých krajinách vypracovaných

na vnútroštátnej úrovni pravidelne uverejňuje výročné správy o výsledkoch
dosiahnutých na úrovni programov. Na konci 10-ročného vykonávacieho obdobia
pre EÚ-10 v roku 2017, ako aj pre EÚ-12 v roku 2020, Švajčiarsko uverejnilo správy
o celkových výsledkoch dosiahnutých v prijímateľských krajinách.

Vnútorná kontrola a audit

106 Švajčiarsko delegovalo väčšinu zodpovedností v oblasti vnútornej kontroly

a auditu na vnútroštátne orgány v prijímateľských krajinách. Najneskôr na konci
každého projektu sa musel vykonať finančný audit 42. Švajčiarsko si ponechalo právo
navštíviť, monitorovať, preskúmať, kontrolovať a hodnotiť všetky činnosti a postupy
súvisiace s realizáciou projektov financovaných z príspevku 43. Podobne ako v prípade
grantov EHP a Nórska vyplácaných priamo členským štátom, inštitúcie EÚ nemajú
právo na kontrolu alebo audit tohto príspevku.

42

Príloha II k rámcovým dohodám.

43

Článok 6 ods. 5 rámcových dohôd.
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107 Švajčiarsky príspevok bol predmetom niekoľkých auditov Švajčiarskeho

federálneho kontrolného úradu (SFAO) a auditov najvyšších kontrolných inštitúcií
prijímateľských krajín, ako aj spoločných auditov44. Pri auditoch z posledných rokov sa
zistili určité nedostatky pri využívaní finančných prostriedkov. Niektoré z ich
pripomienok sa týkali napríklad toho, že:
o
o

44

zložitá viacúrovňová organizačná štruktúra zvýšila čas a počet potrebných
zamestnancov,
postupy výberu projektov trvajú dlho, čo prináša neistotu a vysokú
administratívnu a finančnú záťaž.

Pozri napríklad:
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries
allow efficient implementation?, audítorská správa z 20.3.2015;
- SFAO/NKI Českej republiky, 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, audítorská správa z apríla 2015.
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Záverečné poznámky a výzvy
108 V tejto časti sú uvedené záverečné poznámky k nášmu preskúmaniu a niektoré

hlavné výzvy pri riadení príspevkov krajín mimo EÚ, ktoré sme zaznamenali počas našej
práce na preskúmaní. Diskutovali sme o nich s príslušnými útvarmi Komisie a v prípade
potreby sme zahrnuli odkazy na ich názory.

109 Príspevky krajín mimo EÚ v súčasnosti predstavujú približne 1 % príjmov

v rozpočte EÚ. Zapojenie krajín mimo EÚ do programov EÚ môže tiež umožniť dôležitú
spoluprácu v strategických oblastiach pre EÚ (napr. vesmír alebo výskum a rozvoj).
Okrem toho príspevky krajín mimo EÚ sú pre niektoré členské štáty dôležitými zdrojmi
priameho financovania, ktorých cieľom je doplniť politiku súdržnosti EÚ (pozri body 01,
02 a 28).

110 Väčšina vzorcov výpočtu príspevkov na programy a činnosti EÚ používa faktor

proporcionality založený na pomere medzi HDP krajiny mimo EÚ a HDP EÚ (pozri
body 30 – 39). V dôsledku toho, ak sa budú naďalej uplatňovať súčasné vzorce,
vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ povedie k zvýšeniu faktorov proporcionality,
pretože HDP EÚ (menovateľ vo vzorci) bude bez Spojeného kráľovstva nižší. Zároveň sa
Spojené kráľovstvo zúčastní niektorých budúcich programov a činností EÚ ako krajina
mimo EÚ, a tak poskytne príslušné príspevky. V dohode o obchode a spolupráci medzi
EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2021, sa
stanovuje účasť Spojeného kráľovstva na niekoľkých programoch EÚ. Tento vývoj
povedie k celkovému zvýšeniu príspevkov krajín mimo EÚ.

111 Pri vytváraní rámca pre budúcu účasť krajín mimo EÚ na programoch

a činnostiach EÚ môže Komisia čeliť novým výzvam v dôsledku vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ:

o

Stanovenie pravidiel a zásad potenciálnej budúcej účasti Spojeného kráľovstva
na ďalších programoch a činnostiach EÚ.

o

Rokovania o nových dohodách o účasti s ostatnými krajinami mimo EÚ, ktoré
môžu hľadať spôsoby, ako zmierniť vplyv vyšších príspevkov, ktoré môžu platiť
v dôsledku uplatnenia revidovaných faktorov proporcionality (bez HDP Spojeného
kráľovstva). V konkrétnom prípade kandidátskych a potenciálnych kandidátskych
krajín je účasť na programoch EÚ vzdelávacím nástrojom, ktorý ich pripravuje
na budúce členstvo, čo si môže vyžadovať osobitný prístup pri rokovaniach
o výške príspevkov, ktoré budú tieto krajiny platiť.

51

112 Riadenie príspevkov krajín mimo EÚ pre EÚ je decentralizované, rozdelené

medzi generálne riaditeľstvá a agentúry Komisie zodpovedné za programy a činnosti
EÚ, ku ktorým sú príspevky priradené. Jedinou výnimkou sú príspevky štátov EZVO,
ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ktoré pre všetky programy riadi
GR BUDG centralizovaným spôsobom (pozri body 04 a 29). Ide o zložitý proces, ktorý
zahŕňa mnohé programy a činnosti EÚ za účasti jedného alebo viacerých štátov EZVO,
ktoré sú členmi EHP, rôzne spôsoby výpočtu (príspevkov na prevádzkové výdavky
a verejnú správu EÚ) a úpravy v dôsledku rozdielov medzi rozpočtovanými
a skutočnými výdavkami (pozri body 66 – 73).

113 Neexistuje jediný automatický vzorec na stanovenie príspevkov do rozpočtu

EÚ a rozpočtov agentúr ani štandardizované metódy ich úpravy. Konečná výška
príspevku je vo väčšine prípadov dohodnutá po rokovaniach s krajinou mimo EÚ, ktoré
sú založené na mnohých faktoroch vrátane politických záujmov a posúdenia účasti
krajiny na danom programe alebo činnosti. Tým sa vytvára rôznorodý systém
mechanizmov na stanovenie príspevkov (pozri body 32 – 39).

114 Hoci decentralizované hospodárenie umožňuje cielenejší prístup v závislosti od

programu EÚ a zúčastnenej krajiny mimo EÚ, Komisii a agentúram EÚ tiež sťažuje
zabezpečenie jednotnosti medzi podobnými prípadmi a efektívnosťou pri výpočte
a výbere príspevkov. Výzvou je nájsť správnu rovnováhu medzi jednotnosťou
postupov a efektívnosťou prístupu k príspevkom krajín mimo EÚ na jednej strane
a umožnením zohľadnenia osobitných okolností programov a krajín na strane druhej.

115 V nasledujúcom viacročnom finančnom rámci sa Komisia snaží zvýšiť

jednotnosť. Dohodla sa preto na horizontálnom usmernení k príspevkom krajín mimo
EÚ na programy Únie, ktoré sa vzťahujú na niektoré základné parametre. Komisia
zdôraznila, že nové usmernenia sa môžu uplatňovať len na nové medzinárodné
dohody, a preto sa nebudú vzťahovať na príspevky v rámci existujúcej Dohody o EHP
alebo dohôd súvisiacich so schengenským acquis.

116 Komisia pravidelne uverejňuje všeobecné informácie o príspevkoch krajín mimo

EÚ do rozpočtu EÚ, ako aj niektoré informácie špecifické pre jednotlivé krajiny
o preplatení príspevkov z IPA II. Poskytla podrobný prehľad príspevkov do rozpočtu EÚ,
keď oň bola požiadaná poslancami Európskeho parlamentu v roku 2017. Podrobné
rozdelenie príspevkov každej krajiny mimo EÚ na každý program alebo činnosť EÚ sa
však neuverejňuje pravidelne a neexistuje prehľad o celkovej finančnej podpore EÚ
poskytnutej na preplatenie týchto príspevkov (pozri body 27 a 44 – 46).
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117 Vzhľadom na potrebu presadzovať transparentnosť a zodpovednosť

v prospech zainteresovanej verejnosti a rozpočtových orgánov je pre Komisiu výzvou
pravidelne predkladať podrobný prehľad príspevkov krajín mimo EÚ do rozpočtu EÚ.

118 Príspevky štátov EZVO poskytované priamo členským štátom EÚ (granty

Nórska/EHP a príspevok Švajčiarska pre rozšírenú EÚ) sú súčasťou celkovej dohody
medzi EÚ a štátmi EZVO o prístupe týchto krajín na vnútorný trh EÚ. Tieto príspevky
možno považovať za protislužbu za prístup na vnútorný trh EÚ. Zatiaľ čo príslušné
rokovania do určitej miery zohľadňujú výhody, ktoré štáty EZVO majú z ich účasti
na vnútornom trhu, celkové sumy príspevkov sú výsledkom politickej dohody
a neexistuje konkrétna metodika ich výpočtu (pozri body 79, 84, 94 a 98). Získanie
a používanie presnejších údajov na posúdenie výhod, ktoré štáty EZVO majú z ich
účasti na vnútornom trhu, môže byť ťažké, ale môže byť užitočné pre usmernenie
rokovaní. Výzvou pre EÚ je využiť výhody vnútorného trhu a premietnuť ich
do finančných príspevkov pri budúcich rokovaniach s týmito krajinami.

119 Pokiaľ ide o plnenie príspevkov poskytnutých mimo rozpočtu EÚ priamo

členským štátom, existujú dva samostatné legislatívne rámce a mechanizmy riadenia,
vykazovania, vnútornej kontroly a auditu (granty Nórska/EHP a príspevok Švajčiarska
pre rozšírenú EÚ). Tieto príspevky majú dopĺňať politiku súdržnosti EÚ, ktorá je
založená na treťom, odlišnom súbore nariadení a postupov. V niektorých členských
štátoch teda existujú tri rôzne mechanizmy riadenia na riešenie podobných cieľov
politiky (pozri body 78 – 107).

120 Komisia uskutočnila skríning na strategickej úrovni s cieľom posúdiť zlučiteľnosť
opatrení, ktoré sa majú podporovať z týchto príspevkov mimo rozpočtu EÚ, s cieľmi
EÚ. Napriek prepojeniam s politikou súdržnosti však inštitúcie EÚ nie sú priamo
zapojené do dohľadu nad týmito príspevkami (pozri body 89, 93, 102 a 106).

121 Hlavnou výzvou zložitej koexistencie troch mechanizmov riadenia je riešiť

potrebu účinnej koordinácie, maximalizovať doplnkovosť a obmedziť riziko dvojitého
financovania opatrení.
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Toto preskúmanie prijala komora V, ktorej predsedá Tony Murphy, člen Dvora
audítorov, v Luxemburgu dňa 23. marca 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda

54

Prílohy
Príloha I – Štandardný právny postup prijímania
medzinárodných dohôd
Európsky
parlament

informuje

konzultuje

Rada

Partnerská krajina

Európska komisia

poveruje

rokuje

(prostredníctvom
mandátu na
rokovanie)

Dohoda
na znení

Právne a jazykové
preskúmanie textu
Preložené do všetkých
úradných jazykov

Prijíma
dočasne

Oficiálny návrh
na prijatie

Ak je zmiešaná dohoda,
ratifikácia členskými
štátmi
podpísané Európskou
úniou a partnerskou
krajinou

Dáva súhlas
Zdroj: EDA na základe článku 218 ZFEÚ.

Oficiálne prijatie
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Príloha II – Prehľad príspevkov krajín mimo EÚ do rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2019 (EUR)
GR /
inštitúcia
BUDG
RTD
EAC
EAC
EAC
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
Rada
HOME
HOME
GROW
GROW
ESTAT
ENV
TAXUD
TAXUD
TAXUD
TAXUD
EMPL
ECHO
JUST
JUST
JUST
SANTE
DIGIT

Program / krajina
Príspevky EHP
Horizont 2020
Erasmus+
Kreatívna Európa
Európsky zbor solidarity
Vízový informačný systém (VIS)
Schengenský informačný systém (SIS II)
Eurodac
Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)

Albánsko
6 619 405
540 000
805 000

Kandidátske krajiny
Severné
Čierna Hora
Macedónsko
7 467 503
300 000
325 000

Potenciálne kandidátske krajiny

Srbsko

14 526 266
34 250 000
570 000
100 000

75 103 583
8 925 000
2 100 000

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

Bosna a
Hercegovina
9 439 158
690 000
1 230 000

Kosovo*

100 000
70 000

Schengenské administratívne náklady
Európa pre občanov
Kapitola o drogách
Globálny navigačný satelitný systém EÚ
COSME
Spolupráca v oblasti štatistiky
Európska environmentálna agentúra
Colníctvo 2020
Fiscalis 2020
CCN/CSI
Spolupráca v oblasti DPH
Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)
Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany
Program Spravodlivosť
Práva, rovnosť a občianstvo
Agentúra pre základné práva
Program v oblasti zdravia
Program ISA2
Celkom podľa krajiny

100 000
12 000

90 000
12 000

90 000

330 000

1 409 122

479 634

1 156 848

3 143 332

60 000

30 000

59 097 678

1 314 408

257 592

225 000
175 000

345 000
175 000

285 000
150 000

915 000
255 000

1 155 000
400 000

18 762 000
1 410 000
675 000

400 000

400 000
82 236
27 085

1 000 000
199 428

1 000 000
778 752

1 000 000
750 000

386 250

227 570
228 000
500 860

53 448 792

93 892 097

111 908

10 373
10 517 435

9 628 831

Európske združenie voľného obchodu (EZVO)
Švajčiarsko
1 757 373 350

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

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

84 311 292

10 338 370

2 107 264 274

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

32 058
29 360
272
888 919
1 004
36 769

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

299 091 663
25 472 386
7 769 542

578 053

592 553
40 000

164 829
1 251 946 183

13 298 395

457 592

2 196 864 781

87 043 582

11 326 752

2 181 762 249
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GR /
inštitúcia
BUDG
RTD
EAC
EAC
EAC
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
Rada
HOME
HOME
GROW
GROW
ESTAT
ENV
TAXUD
TAXUD
TAXUD
TAXUD
EMPL
ECHO
JUST
JUST
JUST
SANTE
DIGIT

Európska susedská politika
Program / krajina
Príspevky EHP
Horizont 2020
Erasmus+
Kreatívna Európa
Európsky zbor solidarity
Vízový informačný systém (VIS)
Schengenský informačný systém (SIS II)
Eurodac
Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)

Arménsko

Gruzínsko

6 307 155

5 855 463

104 000

370 000

Izrael
1 026 077 572

Moldavsko

Ostatné
Tunisko

Ukrajina

6 107 880

5 285 012

27 380 093

220 000

243 001

1 030 002

Faerské ostrovy Celkom podľa programu
9 454 305

Schengenské administratívne náklady
Európa pre občanov
Kapitola o drogách
Globálny navigačný satelitný systém EÚ
COSME
Spolupráca v oblasti štatistiky
Európska environmentálna agentúra
Colníctvo 2020
Fiscalis 2020
CCN/CSI
Spolupráca v oblasti DPH
Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)
Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany
Program Spravodlivosť
Práva, rovnosť a občianstvo
Agentúra pre základné práva
Program v oblasti zdravia
Program ISA2
Celkom podľa krajiny

325 978

311 918

2 532 126

94 648
6 737 133

6 225 463

1 026 077 572

6 734 446

5 528 013

30 942 221

9 454 305

2 201 913 936
3 316 818 250
842 805 000
12 197 003
7 400 000
4 206 737
3 727 309
47 557
168 824 983
189 351
7 169 945
700 000
24 000
299 091 663
70 028 636
25 472 386
26 531 542
4 335 000
1 830 000
1 170 606
40 000
3 800 000
1 810 416
138 993
227 570
614 250
760 337
10 373
7 001 885 843

Poznámky: tabuľka vychádza z nárokov za jednotlivé roky. Príspevok Švajčiarska na program Horizont 2020 zahŕňa aj príspevky na výskumný a vzdelávací program Euratomu
a na činnosti súvisiace s projektom ITER. Príspevok Ukrajiny na program Horizont 2020 zahŕňa aj príspevok na výskumný a vzdelávací program Euratomu. Za systémy SIS, VIS
a Eurodac agentúre eu-LISA vyberá priamo dodatočné príspevky od krajín pridružených k Schengenskému dohovoru (pozri ilustráciu 6).
Zdroj: EDA na základe účtovných údajov Komisie a Rady.
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Príloha III – Podrobné rozdelenie príspevkov EHP v roku 2019 (EUR)
Program / krajina EHP
Horizont 2020
Erasmus+
Globálne navigačné satelitné systémy EÚ (GNSS)
Copernicus
Decentralizované agentúry
Kreatívna Európa
Nástroj na prepájanie Európy (NPE)
Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)
Iné opatrenia a programy
Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany
Administratívne výdavky
Program v oblasti zdravia
COSME
Akcie financované na základe výsadných práv Komisie
Pilotné projekty a prípravné akcie
Program Spotrebitelia
Európsky zbor solidarity
Práva, rovnosť a občianstvo
Dokončenie programov z predchádzajúcich viacročných finančných rámcov
Celkom podľa krajiny

Island
14 212 734
3 827 116
814 348
579 900
263 311
206 034
161 984
101 316
99 814
79 202
81 178
307 329
44 247
31 914
169 471
81 938
666 471
21 728 309

Lichtenštajnsko
1 011 452

125 467
276
18 476
13 216

11 694

12 772
176 139
1 369 490

Nórsko
236 011 457
63 502 794
20 675 200
13 522 772
10 354 417
4 372 453
3 421 311
1 759 936
1 681 528
1 610 982
1 450 554
1 348 012
734 189
649 600
529 956

11 058 650
372 683 810

Celkom podľa programov
250 224 191
68 341 362
20 675 200
14 337 120
11 059 784
4 635 764
3 627 621
1 921 920
1 801 320
1 710 796
1 542 972
1 429 190
307 329
790 130
649 600
561 870
169 471
94 710
11 901 259
395 781 609

Poznámky: program Erasmus+ zahŕňa príspevky na vonkajšie finančné nástroje EÚ (ENI, IPA II atď.) určené na tento program.
Suma na NPE zahŕňa príspevok z NPE – Výkonná agentúra pre dopravu a inovácie (INEA) vo výške 18 637 EUR.
Suma na Európsky zbor solidarity zahŕňa príspevok na túto akciu z podprogramu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2 100 EUR).
Zdroj: EDA na základe dokumentov Komisie (príloha EHP k rozpočtu EÚ). Pridelenie rozpočtových riadkov programom a akciám je založené na programových kódoch, ktoré
používa Komisia.
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Príloha IV – Glosár programov a činností EÚ s príspevkami krajín mimo EÚ
Programy

Opis

Gestorské
GR

Rozpočet na roky
2014 – 2020 (mld.
EUR)

Horizont 2020

Horizont 2020 – rámcový program EÚ pre výskum a inováciu – je spoločným strategickým rámcom
financovania excelentného výskumu a inovácií zo strany Únie.

RTD

77,0

Výskumný a vzdelávací program
Euratomu

Výskumný a vzdelávací program Euratomu dopĺňa program Horizont 2020 a jeho cieľom je pokračovať
v jadrovom výskume a odbornej príprave s dôrazom na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, fyzickej
ochrany a ochrany pred žiarením.

RTD

2,1

Medzinárodný termonukleárny
experimentálny reaktor (ITER)

ITER je významný medzinárodný projekt na vybudovanie najväčšieho zariadenia na magnetickú syntézu
na svete s cieľom preukázať uskutočniteľnosť jadrovej syntézy na rovnakom princípe získavania energie, ako
má naše slnko a hviezdy. EÚ je jedným z jeho hlavných partnerov.

RTD/ENER

2,7

Nástroj na prepájanie Európy
(NPE)

NPE je nástroj financovania EÚ pre cielené investície do infraštruktúry na európskej úrovni. Podporuje rozvoj
transeurópskych dopravných sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb.

MOVE

30,4

Erasmus+

Erasmus+ je programom EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Ponúka
príležitosti na mobilitu a spoluprácu v týchto odvetviach.

EAC

14,7

Kreatívna Európa

Kreatívna Európa je rámcový program EÚ na podporu kultúry a audiovizuálnych odvetví.

EAC

1,5

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať
vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej
Európe.

EAC

0,4

Galileo je európsky GNSS, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Galileo je program pod civilnou
kontrolou a jeho údaje sa môžu použiť na širokú škálu aplikácií.

GROW

Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) je regionálny satelitný rozširujúci systém EÚ,
ktorý sa používa na zlepšenie výkonnosti GNSS, ako je Galileo.

GROW

Copernicus je program EÚ pozorovania Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie.
Ponúka informačné služby založené na satelitnom pozorovaní Zeme a údajoch, ktoré nepochádzajú
z kozmických zariadení.

GROW

Globálne navigačné satelitné
systémy EÚ (GNSS)
Galileo a EGNOS

Copernicus

6,3

3,8
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Programy

Opis

Gestorské
GR

Rozpočet na roky
2014 – 2020 (mld.
EUR)

Program
pre konkurencieschopnosť
podnikov a MSP (COSME)

COSME je Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (MSP). Jeho cieľom je
uľahčiť prístup k finančným prostriedkom a podporiť internacionalizáciu, konkurencieschopnosť
a podnikateľskú kultúru.

GROW

2,3

Fond pre vnútornú bezpečnosť
(ISF)

ISF bol zriadený na podporu vykonávania stratégie v oblasti vnútornej bezpečnosti, spolupráce
na presadzovaní práva a riadenia vonkajších hraníc Únie.

HOME

3,8

Európa pre občanov

Cieľom programu Európa pre občanov je prispieť k tomu, aby občania chápali EÚ, jej históriu a rozmanitosť,
a podporiť demokratickú účasť občanov na úrovni EÚ.

HOME /
JUST

0,2

Spolupráca v oblasti štatistiky

Spolupráca v oblasti štatistiky zabezpečuje tvorbu a šírenie koherentných a porovnateľných štatistických
informácií vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

ESTAT

0,5

Colníctvo 2020

Colníctvo 2020 je program spolupráce EÚ, ktorý vnútroštátnym daňovým správam umožňuje vytvárať
a vymieňať si informácie a odborné znalosti. Umožňuje spoločný vývoj a prevádzku transeurópskych
informačných systémov.

TAXUD

0,5

Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 je program spolupráce EÚ, ktorý vnútroštátnym daňovým správam umožňuje vytvárať
a vymieňať si informácie a odborné znalosti. Umožňuje spoločný vývoj a prevádzku transeurópskych
informačných systémov.

TAXUD

0,2

Zamestnanosť a sociálna inovácia
(EaSI)

Program EaSI podporuje vysokú kvalitu a udržateľnosť zamestnanosti, zaručenie primeranej sociálnej
ochrany, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšenie pracovných podmienok.

EMPL

0,9

Mechanizmus v oblasti civilnej
ochrany

Celkovým cieľom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany je posilniť spoluprácu v oblasti civilnej ochrany
s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy.

ECHO

0,6

Program Spotrebitelia

Program Spotrebitelia je program financovania vytvorený na podporu rastu a konkurencieschopnosti v rámci
EÚ. Všeobecným cieľom programu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.

JUST

0,2

Program Práva, rovnosť
a občianstvo

Program Práva, rovnosť a občianstvo prispieva k ďalšiemu rozvoju priestoru, v ktorom sa rovnosť a práva
osôb presadzujú, chránia a účinne vykonávajú.

JUST

0,4
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Programy

Opis

Gestorské
GR

Rozpočet na roky
2014 – 2020 (mld.
EUR)

Program Spravodlivosť a kapitola
o drogách

Program Spravodlivosť bol zavedený s cieľom zabezpečiť úplné a dôsledné uplatňovanie právnych predpisov
EÚ. Podporuje justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach. Program podporuje aj opatrenia EÚ
na boj proti drogám.

JUST /
HOME

0,4

Program v oblasti zdravia

V programe EÚ v oblasti zdravia sa vymedzuje stratégia na zabezpečenie dobrého zdravia a dobrej zdravotnej
starostlivosti. Ide o nástroj financovania na podporu spolupráce medzi krajinami EÚ a na podporu a rozvoj
činností EÚ v oblasti zdravia.

SANTE

0,4

Program ISA²

Program ISA² podporuje vývoj digitálnych riešení, ktoré umožňujú orgánom verejnej správy, podnikom
a občanom využívať interoperabilné cezhraničné a medziodvetvové verejné služby.

DIGIT

0,1
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Ostatné činnosti

Vedúce GR
/ inštitúcia

Opis

Schengenský informačný systém
(SIS II)

Schengenský informačný systém je najpoužívanejší a najrozsiahlejší informačný systém pre bezpečnosť a riadenie
hraníc v Európe. Umožňuje výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi hraničnej kontroly, políciou, colnými
orgánmi a imigračnými orgánmi, čím sa zabezpečuje voľný pohyb osôb v rámci EÚ v bezpečnom prostredí.

eu-LISA/
HOME

Vízový informačný systém (VIS)

VIS umožňuje štátom schengenského priestoru výmenu údajov o vízach. Systém spracúva údaje a rozhodnutia
týkajúce sa žiadostí o krátkodobé víza na účely návštevy schengenského priestoru alebo tranzitu cez schengenský
priestor.

eu-LISA/
HOME

Eurodac

Eurodac je európska databáza azylovej daktyloskopie, ktorá pomáha pri spracúvaní európskych žiadostí o azyl. Ide
o centralizovanú databázu, v ktorej sa zhromažďujú a spracúvajú digitalizované odtlačky prstov.

eu-LISA/
HOME

Schengenské administratívne
náklady

Schengenské administratívne náklady pokrývajú náklady súvisiace so schengenským sekretariátom, ktorý
prevádzkuje Rada, a činnosť výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského
acquis.

HOME /
Rada

CCN/CSI

Spoločná komunikačná sieť/spoločné systémové rozhranie (CCN/CSI) je prostriedok komunikácie medzi
informačnými systémami GR TAXUD a systémami príslušných správ zúčastnených krajín.

TAXUD

Spolupráca v oblasti dane z pridanej
hodnoty (DPH)

Činnosti v oblasti DPH sa týkajú administratívnej spolupráce, boja proti podvodom a vymáhania pohľadávok.

TAXUD

Úlohy vyplývajúce z výsad Komisie na inštitucionálnej úrovni alebo vykonávané v rámci pilotných projektov
a prípravných akcií, ako sa stanovuje v článku 58 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Finančné
prostriedky vyčlenené na tieto akcie sa môžu implementovať bez základného aktu za predpokladu, že tieto akcie
patria do právomoci EÚ.

vo všetkých
GR

Akcie financované na základe
výsadných práv Komisie
Pilotné projekty a prípravné akcie

Poznámka: rozpočtové údaje sa uvádzajú v historických hodnotách na základe nariadení o zriadení každého programu.
Zdroj: EDA na základe:
o Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, článok 16
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
o nariadení ustanovujúcich každý program/činnosť,
o Európska Komisia: Prehľad výkonnosti programov rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020, Európska únia 2019;
o webového sídla Europa.
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Príloha V – Prečítajte si tiež
V tejto prílohe sa uvádza výber ďalšieho čítania na tému tohto preskúmania. Jeho
účelom nie je poskytnúť vyčerpávajúci zoznam literatúry, ale skôr navrhnúť ďalšie
smerovanie výskumu pre zainteresovaných čitateľov.

Knihy, štúdie, články, informačné dokumenty
Zahraničná politika EÚ
FALKNER, R. – ANHEIER, H. (eds.), ‘Europe and the world: Rethinking Europe’s external
relations in an age of global turmoil’, International Politics, 54(4), júl 2017.
KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2. vydanie.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
Rozpočet EÚ
BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (eds.), The New Politics of the European Union
Budget, Baden-Baden: Nomos, 2017.
DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Brusel: Bruylant, 2018.
MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Európsky parlament,
tematická sekcia pre rozpočtové veci, PE 603.795, september 2017.
MATHIS, A., „Other Revenue” In The European Union Budget, Európsky parlament,
tematická sekcia pre rozpočtové veci, PE 603.810, november 2017.
Príspevky krajín mimo EÚ
ALMS, H. et al. (Sekretariát EFTA), ‘Guide to EU Programmes - New and Updated
Edition 2010’, EFTA Bulletin, 1. vydanie, december 2010.
BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within
the ITRE Domain in Relation to Brexit, Study for the ITRE Committee, Európsky
parlament, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, tematická sekcia pre politiky
v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, PE 602.057, 2017.
DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EUapproximation and independence, Európsky parlament, tematická sekcia pre vonkajšie
vzťahy, PE 639.315, február 2020.
ARNESEN, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary,
Nomos/Hart, 2018.
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GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (EFTA Secretariat), ‘Activities and
Financial Contributions under the EEA Agreement’ EFTA Bulletin, 2. vydanie, november
2002.
MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, Knižnica Dolnej snemovne,
informačný dokument č. 7957, 28. apríl 2017.
MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association
Agreement?, Knižnica Dolnej snemovne, informačný dokument č. 8645,
13. august 2019.
O. JOHNSEN, T. – RIEKER, P., ‘The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?’,
Journal of European Integration, 37(4), december 2014, s. 417 – 432.
RIES, C. P. et al. (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, Britská rada, september 2019.
SCHUMAN ASSOCIATES Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability
to access EU funds, Britská rada, december 2016.

Databázy medzinárodných dohôd
Európska komisia (TRADE): Rokovania a dohody.
Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Databáza úradu zmlúv.
Úrad pre publikácie Európskej únie: EUR-Lex – Zoznam medzinárodných dohôd.

Ďalšie webové sídla
Európska Komisia: Ročná účtovná závierka
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en).
Európska Komisia: Rozpočet EÚ (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en).
Európska Komisia: Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en).
Európske združenie voľného obchodu (EZVO): Európsky hospodársky priestor
(EHP)/Vzťahy s EÚ (https://www.efta.int/eea).
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Spolková rada Švajčiarskej konfederácie: Príspevok Švajčiarska k rozšírenej EÚ
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html).
Spolková rada Švajčiarskej konfederácie: Európska politika Švajčiarska
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html).
Úrad pre finančný mechanizmus: Granty EHP a Nórska (https://eeagrants.org/).
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Glosár
Dohoda o EHP: dohoda uzatvorená medzi EÚ, jej členskými štátmi a tromi štátmi EZVO
(Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom vytvoriť dynamický a homogénny Európsky
hospodársky priestor založený na spoločných pravidlách a rovnakých podmienkach
hospodárskej súťaže.
Európska susedská politika (ESP): politika EÚ na posilnenie stability, bezpečnosti
a prosperity v susedných krajinách na juhu a východe, ktoré nie sú kandidátmi
na členstvo v EÚ.
Európske združenie voľného obchodu (EZVO): medzivládna organizácia zriadená
na podporu voľného obchodu a hospodárskej integrácie v prospech svojich členských
štátov. V súčasnosti má štyroch členov: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.
Európsky hospodársky priestor (EHP): členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko
a Nórsko.
Faktor proporcionality: pomer používaný na výpočet príspevkov krajín mimo EÚ
do rozpočtu EÚ.
Hrubý domáci produkt (HDP): štandardná miera bohatstva krajiny založená
na celkovej hodnote tovarov a služieb vyprodukovaných v tejto krajine (zvyčajne počas
jedného roka).
Korekčný faktor: prvok, ktorý Komisia používa pri výpočte príspevkov krajín mimo EÚ
do rozpočtu EÚ na základe individuálneho posúdenia.
Memorandum o porozumení (MoP): dohoda medzi dvomi alebo viacerými stranami
o spolupráci na konkrétnej záležitosti bez prijatia právneho záväzku.
Nástroj európskeho susedstva (ENI): hlavný prostriedok EÚ na poskytovanie finančnej
podpory v rámci európskej susedskej politiky.
Nástroj predvstupovej pomoci (IPA): prostriedok EÚ na poskytovanie finančnej
a technickej podpory na reformy v krajinách, ktoré sú kandidátmi alebo potenciálnymi
kandidátmi na členstvo v EÚ.
Politika rozširovania: politika, ktorá sa týka vzťahov EÚ s krajinami, ktoré sú
kandidátmi alebo potenciálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ.
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Príspevky krajín mimo EÚ: finančné alebo nepeňažné príspevky krajín, ktoré nie sú
členmi EÚ, do všeobecného rozpočtu EÚ, rozpočtov agentúr EÚ a členských štátov.
Štáty EZVO: tri krajiny EZVO, ktoré sa zúčastňujú na Dohode o EHP (Island,
Lichtenštajnsko a Nórsko).
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Zoznam skratiek
EHP: Európsky hospodársky priestor
ENI: Nástroj európskeho susedstva
ESP: Európska susedská politika
ESVČ: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
EZVO: Európske združenie voľného obchodu
FMO: Úrad pre finančný mechanizmus
GR BUDG: Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
GR EAC: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
GR GROW: Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
GR HOME: Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
GR RTD: Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie
GR: generálne riaditeľstvo
HDP: Hrubý domáci produkt
ICJ: Medzinárodný súdny dvor (International Court of Justice)
IFA: Viacstranná rámcová dohoda
IPA: Nástroj predvstupovej pomoci
ITER: Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor
MoP: Memorandum o porozumení
SDC: Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu
SECO: Štátny tajomník pre hospodárske záležitosti
SFAO: Švajčiarsky federálny kontrolný úrad
SIS: Schengenský informačný systém
UNSCR: Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN (United Nations Security Council
Resolution)
VIS: Vízový informačný systém
ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie

68

Tím EDA
Toto preskúmanie prijala komora V Financovanie a správa Únie, ktorej predsedá člen
EDA Tony Murphy. Úlohu viedol člen EDA François-Roger Cazala, podporu mu poskytol
Dirk Pauwels, vedúci kabinetu, Stéphanie Girard, atašé kabinetu, Alberto Gasperoni,
hlavný manažér, Diana Voinea, vedúca úlohy, Jitka Benešová, zástupkyňa vedúcej
úlohy, José Parente a Jesús Nieto Muñoz, audítori, Richard Moore (jazyková podpora),
Alexandra Mazilu (grafická dizajnérka).
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povolenie priamo od držiteľov autorských práv:
Ilustrácia 8: Ikony vytvorené Pixel perfect z https://flaticon.com.
Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér
ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty,
ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia
neposkytuje.
V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa
uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám
oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.
Použitie loga Európskeho dvora audítorov
Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu
Európskeho dvora audítorov.

V tomto preskúmaní sa analyzujú finančné
príspevky krajín mimo EÚ pre EÚ a jej členské
štáty.
Príspevky pre EÚ umožňujú krajinám mimo
EÚ zúčastňovať sa programov a činností EÚ. Sú
rozdelené medzi takmer 30 programov. Okrem
toho štáty Európskeho združenia voľného
obchodu (EZVO) poskytujú finančné prostriedky
priamo niektorým členským štátom EÚ ako súčasť
celkovej dohody medzi EÚ a štátmi EZVO
o prístupe týchto krajín na vnútorný trh EÚ.
Poukazujeme na niektoré hlavné výzvy, jedna
z nich sa týka vystúpenia Spojeného kráľovstva
z EÚ a jeho vplyvu na príspevky platené krajinami
mimo EÚ. Ďalšou výzvou pre EÚ bude využiť
výhody vnútorného trhu a premietnuť ich do
finančných príspevkov pri budúcich rokovaniach
so štátmi EZVO.
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