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Sammanfattning 
I Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater får bidrag från länder utanför EU 
enligt avtal som ingåtts med dessa länder. Bidragen är huvudsakligen ekonomiska och 
kanaliseras antingen via EU:s allmänna budget och EU-byråernas budgetar eller lämnas 
direkt till vissa medlemsstater. Genom dessa avtal med EU får länderna utanför EU 
tillträde till EU:s program och verksamhet och/eller EU:s inre marknad. 

II Det finns redan mycket information om EU:s avtal med länder utanför EU och 
tillhörande bidrag, men den är fragmenterad och ofullständig. Därför har vi gjort 
denna översikt ur vårt perspektiv som EU:s externa revisor, för att ge en heltäckande 
översikt över bidragen och de regler som styr dem. 

III Detta är inte en revision, utan en översikt över information som samlats in särskilt 
för detta syfte från EU:s och Europeiska frihandelssammanslutningens organ samt från 
studier, rapporter, artiklar, akademiska publikationer och annan offentlig information. 

IV De bidrag till EU:s allmänna budget som betalats av länder utanför EU uppgick till 
1,5 miljarder euro 2019, vilket motsvarade 1 % av EU:s sammanlagda intäkter. 
Bidragen kom från 18 länder och fördelades mellan nästan 30 olika program och 
verksamheter. Dessutom gav vissa länder utanför EU också direkta bidrag till en del 
EU-organ. 

V Kommissionen och byråerna förvaltar bidragen på ett decentraliserat sätt och det 
finns ingen central funktion inom kommissionen som har en detaljerad överblick över 
bidragen. Förvaltningsprocessen är komplicerad, särskilt när det gäller bidrag som 
tillhandahålls inom ramen för avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-avtalet). Beräkningen av bidragsbeloppen utgår i de flesta fall från den relativa 
storleken på landets bruttonationalprodukt jämfört med EU:s. Därefter justeras 
bidragsbeloppen ofta från fall till fall. 

VI Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att leda till en övergripande ökning 
av bidragen från länder utanför EU, dels till följd av utträdets konsekvenser för 
beräkningen av de enskilda bidragen (eftersom EU:s bruttonationalprodukt kommer 
att vara lägre), dels till följd av det faktum att Förenade kungariket kommer att delta i 
en del EU-program som ett land utanför EU. 
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VII Utöver bidrag till EU:s program och verksamhet ger staterna i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) också medel 
på sammanlagt i genomsnitt 0,5 miljarder euro per år direkt till EU-medlemsstater. 
Dessa medel tillhandahålls genom två bidragssystem (bidrag från Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och Norge respektive bidrag från Schweiz) som ska 
komplettera EU:s sammanhållningspolitik. Bidragen kan ses som en motprestation för 
att länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen ska få delta i EU:s inre marknad. 
EU-institutionerna är inte direkt involverade i förvaltningen och tillsynen av dessa 
medel. 

VIII Vi uppmärksammar följande centrala utmaningar i samband med förvaltningen 
av bidragen från länder utanför EU: 

o Att hantera Förenade kungarikets utträde ur EU och dess konsekvenser för de 
bidrag som betalas av länder utanför EU. 

o Att uppnå balans mellan att främja enhetliga förfaranden och samtidigt ta hänsyn 
till särskilda omständigheter i programmen eller länderna vid beräkningen och 
förvaltningen av bidragen. 

o Att främja insyn och ansvarsskyldighet genom detaljerad rapportering om 
bidragen till EU:s och byråernas budgetar. 

o Att när det gäller bidrag som ges utanför EU-budgeten direkt till medlemsstaterna 
lyfta fram fördelarna med den inre marknaden i förhandlingarna om 
bidragsbeloppen och säkerställa en ändamålsenlig samordning med EU:s politik. 
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Inledning 
01 EU får ungefär 1 % av sina inkomster i form av bidrag från länder utanför EU. 
Under 2019 motsvarade detta 1,5 miljarder euro från 18 länder (länder inom det 
europeiska grannskapet, kandidatländer och potentiella kandidatländer samt 
medlemsländer i Europeiska frihandelssammanslutningen – Efta). Dessa bidrag gör det 
möjligt för länder utanför EU att dra nytta av EU-program som Horisont 2020 eller 
Erasmus+, men även att delta i en del EU-byråers verksamhet. Många av EU:s interna 
program och verksamheter är öppna för länder utanför EU som en del av unionens 
bredare utrikespolitiska strategi. Genom att involvera länder utanför EU i EU:s program 
blir det också möjligt att samarbeta inom områden som är strategiskt viktiga för EU 
(t.ex. rymden eller forskning och utveckling). 

02 Dessutom ger Eftastaterna – Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz – medel 
direkt till flera EU-medlemsstater på sammanlagt i genomsnitt 0,5 miljarder euro per 
år. Dessa medel ska bidra till att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) respektive EU. Bidragen kan ses som 
en motprestation för att länderna ska få delta i EU:s inre marknad. 

03 Bidragen är vanligtvis ekonomiska, men länder utanför EU kan också lämna 
naturabidrag. Denna typ av bidrag är inte lika vanligt förekommande och avser 
vanligen utstationering av experter till kommissionen eller EU-byråer. 

04 Hur man kommer överens om bidragens nivå och hur de ska beräknas och samlas 
in från länder utanför EU är en komplicerad process. Den styrs av några få, 
gemensamma principer och förvaltas på ett decentraliserat sätt, främst av 
kommissionens generaldirektorat (GD) och byråer. Dessutom delar medlemsstaterna 
ansvaret för förvaltningen av de medel som de tilldelas direkt med de Eftaländer som 
tillhandahåller medlen. Figur 1 visar de olika finansiella bidragen från länder utanför 
EU. 
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Figur 1 – Översikt över finansiella bidrag från länder utanför EU 2019 

 
1 Decentraliserade EU-byråer (se punkterna 21–23). 
2 Belopp beräknat som årligt genomsnitt baserat på totala anslag för respektive finansieringsperiod (se 

punkt 02). 

Källa: Revisionsrätten. 

05 Villkoren för att delta i ett särskilt EU-program, och då även med finansiella 
bidrag, fastställs i internationella avtal mellan EU och varje land utanför EU. För 
närvarande är omkring hundra sådana avtal i kraft, samtidigt som EU på det hela taget 
är part i över tusen avtal med mer än hundra länder utanför EU och flera 
internationella organisationer1. 

                                                      
1 Europeiska unionens publikationsbyrå: EUR-Lex – Register över internationella avtal. 
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06 Allmänhetens intresse för EU:s förbindelser med länder utanför EU har ökat 
under den senaste tiden efter det att handelsavtalen med Kanada och Japan2 trätt i 
kraft och efter att Förenade kungariket beslutat att lämna EU och den framtida formen 
för förbindelserna, däribland landets deltagande i EU:s finansieringsprogram, 
diskuterats mellan EU och Förenade kungariket. 

07 I egenskap av EU:s externa revisor har Europeiska revisionsrätten ett unikt 
perspektiv på EU:s politik, initiativ och finanser. Med denna översikt vill vi tillgodose 
allmänhetens intresse och ge en heltäckande bild av bidragen till EU och dess 
medlemsstater från länder utanför EU, med uppgifter om hur bidragen fastställs, 
förvaltas, rapporteras och granskas. 

  

                                                      
2 EUT L 11, 14.1.2017, s. 23; EUT L 330, 27.12.2018, s. 3. 
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Översiktens inriktning och omfattning 
samt metod som använts 
08 Översikten omfattar de finansiella bidragen från länder utanför EU till EU:s 
budget, EU-byråernas budgetar samt medel som ges direkt av länder utanför EU till 
vissa medlemsstater och som således förvaltas utanför EU:s budget. Naturabidrag som 
tillhandahålls EU inom ramen för avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) tas också upp. Eftersom byråernas rutiner varierar, beskrivs 
beräkningsprinciperna för bidragen till dessa enheter i översikten, men den kommer 
inte att ta upp förvaltning, rapportering, intern kontroll och revision. 

09 Alla dessa bidrag härrör från internationella avtal (eller, i undantagsfall, 
samförståndsavtal) som ingåtts mellan länder utanför EU och EU. Andra typer av 
fordringar från länder utanför EU som inte härrör från dessa avtal (t.ex. outnyttjad 
projektfinansiering, avgifter, böter och påföljder) omfattas inte av översikten. 

10 Informationen om EU:s avtal med länder utanför EU och tillhörande bidrag är 
allmänt tillgänglig men fragmenterad och ofullständig. Med tanke på det aktuella 
allmänintresset (se punkt 06) är syftet med översikten att presentera denna 
information på ett heltäckande sätt, fylla de befintliga luckorna och på en enda plats 
tillhandahålla en finansiell översikt över bidragen, tillsammans med en beskrivning av 
de viktigaste regler och principer som styr dem. Detta är första gången som 
revisionsrätten gör en djupgående analys av detta område. 

11 Den period som vi har analyserat för denna finansiella översikt är 2014–2019. I 
den analytiska beskrivningen av bidragsmekanismerna har vi bedömt situationen vid 
tidpunkten för översynen, om inget annat anges. 

12 Det här är ingen granskningsrapport utan en översikt som baseras på offentlig 
information som samlats in specifikt för detta syfte fram till och med december 2020. 
Informationen samlade vi in från Europeiska kommissionen, EU-byråer, Europeiska 
utrikestjänsten och Efta-organ. Information till översikten hämtades också in från 
studier, rapporter, artiklar, akademiska publikationer och annan offentligt tillgänglig 
information om ämnet. 
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13 För att ge en större inblick i hur bidragsmekanismerna fungerar i praktiken har vi 
valt ut flera exempel: 

o Bidrag till EU:s program och verksamhet: 

o Horisont 2020 och Erasmus+, som står för de största programbidragen. 

o Bidrag från Eftaländer, som utgör betydande belopp och styrs av särskilda 
mekanismer. 

o Bidrag som ges direkt till medlemsstaterna: 

o Bidrag från EES/Norge och bidrag från Schweiz, som utgör alla bidrag som 
tillhandahålls utanför EU-budgeten. 
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Översikt över bidragen 
Rättslig grund 

14 När EU fastställer vilka förbindelser unionen ska ha med ett land utanför EU 
används vanligtvis internationella avtal på hög nivå för att fastställa den allmänna 
ramen för förbindelserna. EU ingår dessa avtal enligt det standardförfarande som 
fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (se 
bilaga I). Det finns en mängd olika sådana avtal. I de internationella avtalen på hög 
nivå fastställs vanligtvis inte några bidrag från länder utanför EU. 

15 Utöver högnivåavtalen upprättar EU ofta ett separat ramavtal med varje land 
utanför EU om allmänna principer för deltagande i EU-program. Därefter ingår 
parterna individuella avtal om särskilda program som kan antas genom ett 
kommissionsbeslut med hjälp av ett förenklat förfarande enligt EUF-fördraget3. I dessa 
enskilda avtal fastställs de finansiella bidrag som varje land betalar till EU och andra 
särskilda villkor för deltagandet. 

16 I figur 2 grupperas länder utanför EU utifrån vilken typ av högnivåavtal som de 
har ingått med EU. De närmaste förbindelserna har EU med Eftaländerna, 
kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna till EU-medlemskap och med 
länderna inom den europeiska grannskapspolitiken (EGP). I figuren syns också de 18 
länder utanför EU som bidrar till EU:s program och verksamhet. 

                                                      
3 Artikel 218.7 i EUF-fördraget. 
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Figur 2 – EU:s förbindelser med länder utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen (GD Handel för avtal på hög nivå och 
GD Budget för de bidragande länderna). 
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Finansiell översikt 

17 De största bidragen är de som betalas till EU:s allmänna budget. Bidragen
kommer för närvarande från 18 länder utanför EU och fördelas mellan nästan 30 olika 
program och verksamheter (se bilaga II och bilaga III för en fullständig översikt). 

Bidrag till EU:s program och verksamhet 

Bidrag till EU:s allmänna budget 

18 I figur 3 syns totalbeloppet för bidrag från länder utanför EU till EU-budgeten
under perioden 2014–2019 samt de fem största komponenterna i totalbeloppet. 
Bidragen inom ramen för EES-avtalet buntas ihop för alla program (och presenteras 
som en enhet i figuren). Den totala bidragsökningen mellan 2016 och 2017 berodde 
främst på att Schweiz ändrade sitt deltagande i Horisont 2020-programmet från 
partiellt till fullständigt deltagande (för närmare uppgifter, se punkt 77). 

Figur 3 – Sammanlagda bidrag till EU-budgeten 2014–2019 

Anm.: Horisont 2020 omfattar också bidragen från Schweiz och Ukraina till Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram samt Schweiz bidrag till verksamhet inom ramen för projektet för den 
internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommission och rådet. 
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19 I absoluta tal är de största bidragsgivarna Schweiz, Norge, Israel och Turkiet, vars 
sammanlagda bidrag utgör omkring 95 % av alla årliga bidrag från länder utanför EU. 
Fem av kommissionens generaldirektorat samlar in 99 % av bidragen: GD Forskning 
och innovation (RTD), GD Budget (BUDG), GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur 
(EAC), GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora 
företag4 (GROW)5 och GD Migration och inrikes frågor (HOME). Figur 4 innehåller 
närmare uppgifter om fördelningen av bidragen i EU:s budget för 2019 mellan länder 
utanför EU och särskilda EU-program och särskild EU-verksamhet som förvaltas av 
dessa generaldirektorat (se bilaga II för en fullständig översikt över perioden 2014–
2019). GD Budget samlar in EES-bidragen centralt och vidareförmedlar dem sedan till 
de generaldirektorat som ansvarar för förvaltningen av respektive program och 
verksamhet. 

                                                      
4 Små och medelstora företag. 

5 Från och med den 1 januari 2020 tog det nya GD Försvarsindustri och rymdfrågor (DEFIS) över 
ansvaret för EU:s rymd- och försvarsverksamhet från GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap 
samt små och medelstora företag. 
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Figur 4 – Översikt över de viktigaste bidragen till EU:s budget 2019 per 
land, program och ansvarigt generaldirektorat 

 
Anm.: Figuren hänvisar till bidragen i den form de begärdes av kommissionen (fordringar). De belopp 
som faktiskt betalades ut av länder utanför EU under 2019 kan variera marginellt på grund av 
periodavgränsningar eller försenade betalningar. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 
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20 Hur EES-bidragen är fördelade per land och program eller verksamhet visas i 
figur 5 (se bilaga III för närmare uppgifter). 

Figur 5 – EES-bidrag per land och program eller verksamhet 2019 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens handlingar. 
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Bidrag till EU-byråer 

21 Utöver kommissionen förvaltar även byråer vissa EU-program och viss EU-
verksamhet. Det finns tre typer av EU-byråer: Kommissionens genomförandeorgan, 
decentraliserade byråer och andra organ med särskilda mandat. Av dessa får endast 
Europeiska institutet för innovation och teknik bidrag från länder utanför EU. 

22 Genomförandeorganen finansieras helt av kommissionen genom EU:s budget, 
vilket innebär att eventuella bidrag från länder utanför EU redan ingår i den översikt 
över bidrag till den allmänna budgeten som presenteras i figur 4. Europeiska institutet 
för innovation och teknik får också bidrag från länder utanför EU via EU-budgeten. 

23 Decentraliserade byråer får bidrag från länder utanför EU, antingen via EU:s 
allmänna budget eller direkt till sina egna budgetar. Dessa direkta bidrag uppgick till 
37 miljoner euro 2019 (se figur 6). 
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Figur 6 – Bidrag som mottagits direkt av EU:s decentraliserade byråer 
under 2019 

Byråer: 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) 
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) 
Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet 
och rättvisa (eu-Lisa) 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

Anm.: Eftersom dessa bidrag inte ingår i EU:s allmänna budget ingår de inte i översikten i figur 4. 
Siffrorna grundar sig på fordringar för 2019. Naturabidrag till byråer omfattas inte av översikten. 

Källa: Revisionsrätten, baserat på byråernas svar på revisionsrättens enkät. 
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länder utanför EU deltar i EU-program och EU-byråers verksamhet6. För att stödja 
samarbetet med länder utanför EU på detta område kan EU delvis återbetala deras 
bidrag från två av sina instrument för yttre åtgärder, nämligen instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA II) och europeiska grannskapsinstrumentet. Målet med att låta 

6 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om stärkande av den europeiska 
grannskapspolitiken (KOM(2006) 726 slutlig), meddelande från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet - Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2008–2009 (KOM(2008) 674 slutlig). 
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de länder som erhåller IPA-stöd delta i EU-program och EU-byråers verksamhet är att 
förbereda dem för ett fullvärdigt EU-medlemskap. 

25 Landet utanför EU måste först betala hela bidraget och sedan ansöka om 
delåterbetalning av det utbetalda beloppet. Genom IPA II kan i normala fall upp till 
90 % av ett lands bidrag återbetalas under det första deltagandeåret och för 
efterföljande år minskar återbetalningen gradvis. Det europeiska 
grannskapsinstrumentet ger vanligtvis stöd på upp till 50 % av bidragen. 

26 Innan kommissionen ger IPA II-stöd för deltagande i EU-program bedömer den 
landets specifika situation och fastställer interventionslogiken. Kommissionen 
använder flera olika indikatorer för att bedöma ändamålsenligheten i det stöd som ges 
till varje land. Dessa indikatorer kan, av icke angivna anledningar, skilja sig avsevärt 
mellan olika länder och antalet indikatorer som används är inte kopplat till de belopp 
som ska återbetalas (se exemplet i ruta 1). 

Ruta 1 

Indikatorer som används för att bedöma IPA II-stödet till bidragen 
från Montenegro och Serbien 

Kommissionen tillhandahåller ungefär 1 miljon euro per år för att delvis återbetala 
Montenegros bidrag. Följande sex indikatorer används för att bedöma landets 
deltagande i EU-program: 

o Antalet program för vilka avtal har ingåtts. 
o Antalet enheter som till fullo drar nytta av EU:s program och initiativ. 
o Om återbetalningen av bidrag genomförts i tid. 
o Montenegros grad av egenansvar och åtagande att delta i EU-program, även i 

ekonomisk mening. 
o Hur stor medvetenheten är om EU:s program i landet. 
o Graden av förbindelser och kontakter med minoritetsgrupper. 

Till Serbien tillhandahåller kommissionen stöd på ungefär 16 miljoner euro per år. 
Följande två indikatorer beaktas: 

o Antalet program för vilka avtal har ingåtts. 
o Serbiens deltagande i de olika EU-programmen. 
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27 Kommissionen lägger fram landsspecifika uppgifter, däribland information om 
bidrag och belopp som återbetalats inom ramen för IPA II, i programdokumenten för 
varje land. Det finns ingen heltäckande översikt över alla återbetalningar som görs 
varje år från de två ovannämnda EU-finansieringsinstrumenten till varje land och EU-
program eller verksamhet. 

Bidrag som ges direkt till medlemsstaterna 

28 Eftastaterna (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) bidrar med ytterligare 
medel till projekt och program som mestadels genomförs direkt av vissa EU-
medlemsstater utanför EU-budgeten och med andra genomförandebestämmelser (se 
punkterna 78–107). Dessa bidrag, som uppgår till i genomsnitt 0,5 miljarder euro per 
år, ges direkt till medlemsstaterna på grundval av avtal som ingåtts mellan Eftastaterna 
och EU och är avsedda att komplettera EU:s sammanhållningspolitik genom att minska 
de sociala och ekonomiska skillnaderna. 
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Bidrag till EU:s program och 
verksamhet 

Fastställande, förvaltning, rapportering och granskning av 
bidrag 

Ansvarsfördelning 

29 Kommissionen spelar den största rollen i EU:s förvaltning av bidragen. I figur 7 
beskrivs de viktigaste ansvarsområdena för de olika EU-enheter som hanterar bidrag 
från länder utanför EU. 

Figur 7 – Ansvarsfördelning för bidrag från länder utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av information från offentliga källor och från kommissionen och 
utrikestjänsten. 
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Hur bidragsbeloppen fastställs 

30 För att fastställa bidragen utgår man från en beräkning där de belopp som
tilldelas det berörda EU-programmet eller den berörda EU-verksamheten varje år 
multipliceras med en kvot som benämns som en så kallad proportionalitetsfaktor. De 
belopp som tilldelas det berörda EU-programmet eller den berörda EU-verksamheten 
fastställs på grundval av antingen budgeterade belopp eller faktiska utgifter. 

31 Proportionalitetsfaktorn definieras i avtalet mellan landet utanför EU och EU. Den
ska spegla den relativa storleken på det landets ekonomi i förhållande till EU:s 
ekonomi (eller ekonomin för samtliga länder som deltar i ett program), baserat på 
landets bruttonationalprodukt (BNP)7. 

32 Vanligtvis används en av nedanstående tre formler för att beräkna
proportionalitetsfaktorn: 

o Formel A (även kallad BNP-formeln):

BNP för landet utanför EU
BNP för EU

o Formel B (även kallad EES-formeln eftersom den används i EES-avtalet):
BNP för landet utanför EU

BNP för EU + BNP för landet utanför EU
 

o Formel C (används endast i särskilda fall):

BNP för landet utanför EU
BNP för alla länder som deltar i programmet eller verksamheten

 

33 De formler som används mest är formlerna A och B. Formel A är standardformeln
för bidrag från länder utanför EU. Formel B har en högre nämnare än formel A och är 
därför fördelaktigare för länder utanför EU och tillämpas på de länder med vilka EU har 
närmare förbindelser (vanligtvis Eftastaterna i EES samt kandidatländer och potentiella 
kandidatländer). 

7 Enligt BNP-uppgifter till marknadspriser från Eurostats statistik. BNP-uppgifter finns tillgängliga på 
Eurostats webbplats 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=sv 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=sv
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34 Formel C används mer sällan. Den används för att beräkna till exempel bidragen 
från Schengenassocierade länder8 (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) för 
driften av stora it-system som bidrar till att Schengenområdet fungerar smidigt, till 
exempel Schengens informationssystem (SIS) eller Informationssystemet för viseringar 
(VIS). Den specifika nämnaren i formeln speglar det faktum att alla deltagande länder 
bör betala sin andel av kostnaderna för driften av systemet. Till skillnad från 
beräkningen av bidragen till andra EU-program, där budgeterade belopp används, 
utgår beräkningen av SIS- och VIS-bidragen från beloppet på de betalningar som gjorts 
för driften av varje it-system under ett visst år. 

35 I några fall, särskilt för Eftaländernas del, är bidragsbeloppen ett direkt resultat av 
en beräkning som grundar sig på en av de tre formler som beskrivs ovan. I andra fall 
utgör de beräknade beloppen dock snarare underlag för förhandlingar. Kommissionen 
kan komma överens med ett land utanför EU om justeringar som kan ändra de 
teoretiska belopp som erhålls genom formlerna betydligt. 

36 Kommissionen kom till exempel överens med två länder utanför EU om ett 
symboliskt belopp på 1 euro som ett första bidrag till programmet Kreativa Europa, så 
att de fick tid att bygga upp sin kapacitet för att dra nytta av det. I ett annat fall erbjöd 
sig ett land utanför EU att betala ett högre bidrag än det som formel B resulterade i för 
att spegla landets framgångsrika deltagande i det aktuella EU-programmet (se ruta 3). 

37 Det finns inga standardiserade metoder eller förfaranden för dessa justeringar, 
och kommissionens tillvägagångssätt varierar allt efter vilket program och land utanför 
EU det rör sig om. För att fastställa de slutliga bidragsbeloppen tar kommissionen 
hänsyn till ett antal aspekter, såsom de fördelar som ett land utanför EU har fått 
genom sitt deltagande i programmet, det särskilda politiska och ekonomiska 
sammanhanget i förhandlingarna och EU:s bredare utrikespolitiska mål. 

38 De flesta bidrag som ges direkt till decentraliserade EU-byråer beräknas med 
hjälp av antingen formel A eller formel B. När det gäller Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten beräknas bidraget från de Eftastater som 
deltar i deras verksamhet med hjälp av en annan formel, där proportionalitetsfaktorn 

                                                      
8 Se Schengenassocieringsavtalen: Norge och Island är parter i samma avtal som ingåtts med rådet 

(EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), medan Liechtenstein anslöt sig till avtalet mellan EU och Schweiz på 
grundval av ett särskilt protokoll (EUT L 53, 27.2.2008, s. 52 och EUT L 160, 18.6.2011, s. 21). 
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baseras på vilken röstvikt landet utanför EU har i förhållande till EU-medlemsstaterna. 
Röstvikten för varje land baseras på landets befolkningsstorlek. 

39 I en del fall fastställs bidragen från länder utanför EU på grundval av 
driftskostnaderna för den byråverksamhet som landet utanför EU deltar i. Detta gäller 
till exempel bidragen från Norge och Schweiz till en särskild undersökning som 
utfördes av Eurofound, eller Norges bidrag till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndighetens budget i samband med ett specifikt it-projekt. 

Hur bidragen förvaltas 

40 Efter att man kommit överens om beloppen begär de ansvariga 
generaldirektoraten vid kommissionen in bidragen för varje program. Detta sker i 
allmänhet i form av en årlig betalningsanmodan för varje program och varje land 
utanför EU. Det finns undantag, till exempel för bidragen till Horisont 2020, som är 
uppdelade i två årliga betalningsanmodanden, och för EES-bidragen, som samlas in 
genom en enda betalningsanmodan för alla program. 

41 Alla programrelaterade bidrag från länder utanför EU får användas uteslutande 
för det programmet. Outnyttjade bidrag från programmets sista år kan dock överföras 
till det efterföljande programmet. 

42 Om länderna utanför EU inte betalar innan tidsfristen löper ut har kommissionen 
rätt att ta ut ränta på förfallna belopp, i enlighet med vad som anges i respektive avtal. 
I figur 8 visas det standardförfarande som kommissionen tillämpar för att återkräva de 
förfallna beloppen9. 

                                                      
9 Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts 

receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty 
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final; kommissionens redovisningshandbok. 
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Figur 8 – Förfarande för uppbörd av förfallna bidrag 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av beslut C(2018) 5119 final och kommissionens 
redovisningshandbok. 

43 Under 2019 betalades omkring en fjärdedel av bidragen efter att tidsfristen löpt
ut och med en genomsnittlig försening på 51 dagar. Av dessa betalades omkring en 
tredjedel med en försening på mer än 21 dagar, det vill säga efter att kommissionen 
skickat ut en påminnelse om att ränta kommer att läggas till det förfallna beloppet. 
Kommissionen samlade in dröjsmålsränta på 110 180 euro för dessa bidrag. 

Rapporteringsrutiner 

44 Det finns inga särskilda rapporteringsrutiner för de insamlade bidragen. Vart och
ett av kommissionens generaldirektorat håller reda på de bidrag som det förvaltar 
genom en intern resultattavla eller andra liknande verktyg som används för att ta fram 
beräkningarna innan betalningsanmodandena skickas ut. Några generaldirektorat 
rapporterar också om hur länder utanför EU deltar i de EU-program och den EU-
verksamhet som de förvaltar. 

45 Kommissionen anger det totala beloppet för bidrag från länder utanför EU i EU:s
allmänna budget och i årsredovisningen. En del ytterligare information, till exempel om 
vilka bidrag varje Eftastat i EES tillhandahåller och hur bidragen är fördelade per 
program och grupper av länder utanför EU, finns i de tillhörande bilagorna och 
kommissionens arbetsdokument10. 

10 Bilagorna European Economic Area och List of budget headings open to candidate countries and, if 
applicable, the Western Balkan potential candidates and certain partner countries till den allmänna 
budgeten, arbetsdokument V som åtföljer budgetförslaget och bilaga A till årsredovisningen. 
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46 Kommissionen offentliggör inte regelbundet någon detaljerad översikt över 
bidragen för att visa vilka belopp som mottagits från vart och ett av länderna utanför 
EU för varje EU-program eller EU-verksamhet som landet deltar i. Men den lämnade en 
sådan översikt över bidragen till EU-budgeten i sina svar till två frågor från ledamöter i 
Europaparlamentet 201711. 

Intern kontroll och revision 

47 De rutiner för intern kontroll och revision som tillämpas i samband med bidrag 
från länder utanför EU är desamma som tillämpas på EU:s alla inkomster, i enlighet 
med budgetförordningen12. Innan översikten gjordes hade kommissionens tjänst för 
internrevision inte genomfört någon särskild revision på detta område. 

48 Revisionsrätten granskar dessa bidrag inför revisionsförklaringen om EU:s 
konsoliderade årsredovisning. Resultaten av detta arbete offentliggörs i 
revisionsrättens årsrapporter. Under 2015 och 2016 konstaterade revisionsrätten till 
exempel några mindre fel i samband med beräkningen av EES-bidragen13. 

Utvalda exempel på bidrag till EU-program: Horisont 2020 och 
Erasmus+ 

49 I följande punkter går vi in på de särskilda rutiner som finns för de utvalda 
exemplen på bidrag. 

Bidrag till Horisont 2020 

50 Horisont 2020 var EU:s program för finansiering av forskning och innovation14 
under perioden 2014–2020 med en budget på 77 miljarder euro. 

                                                      
11 Frågorna 1199/2017 och 7891/2017. 

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om 
finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

13 Se punkt 4.20 i årsrapporten för 2015 och punkt 4.19 i årsrapporten för 2016 (EUT C 375, 
13.10.2016, s. 136 och EUT C 322, 28.9.2017, s. 142 ). 

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om 
inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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51 Horisont 2020 var i allmänhet öppet för deltagande av länder utanför EU, även 
om de inte alltid hade rätt till EU-finansiering. I detta avseende skiljde Horisont 2020 
mellan associerade och icke-associerade länder. 

o Enheter från associerade länder omfattades av samma villkor som enheter från 
EU:s medlemsstater. Associerade länder var tvungna att betala finansiella bidrag 
till programmet, i enlighet med de särskilda avtal om deltagande i Horisont 2020 
som ingåtts med EU. 

o Icke-associerade länder kunde delta i nästan alla delar av programmet, men fick 
normalt inte EU-finansiering15 och betalade inga bidrag. Totalt deltog över 100 
icke-associerade länder i programmet, och USA var den mest aktiva partnern. 

52 Associeringen till programmet begränsades till kandidatländer och potentiella 
kandidatländer, länder inom den europeiska grannskapspolitiken och Efta samt de 
länder som var associerade till programmets föregångare, sjunde ramprogrammet. År 
2020 var 16 länder utanför EU associerade till programmet. De mest aktiva av dem sett 
till antalet godtagna finansieringsansökningar var Schweiz, Norge och Israel. 

Hur bidragsbeloppen fastställdes 

53 Kommissionen beräknade bidragen till Horisont 2020 genom att använda en 
proportionalitetsfaktor som baserades på antingen formel A eller formel B (se 
punkt 32). Formel B tillämpades på Eftastaterna i EES, kandidatländerna och de 
potentiella kandidatländerna. Formel A tillämpades på övriga associerade länder. 

54 Proportionalitetsfaktorn tillämpades på de belopp som budgeterats för 
programmet. För kandidatländer och potentiella kandidatländer, samt en del länder 
som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, justerades det erhållna beloppet 
nedåt med hjälp av korrigeringsfaktorer. Korrigeringsfaktorer tillämpades inte på 
associerade länder med stor vetenskaplig och teknisk kapacitet, till exempel 
Eftaländerna eller Israel. 

                                                      
15 För mer information, se Europeiska kommissionen, From Horizon 2020 to Horizon Europe – 

Monitoring flash #3 International cooperation, februari 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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55 Korrigeringsfaktorerna definierades i enskilda avtal om deltagande i Horisont 
2020. Kommissionen fastställde dem på grundval av varje associerat lands tidigare 
prestation och dess beräknade kapacitet att dra nytta av programmet, med beaktande 
av EU:s bredare politiska mål för utvidgningspolitiken och den europeiska 
grannskapspolitiken. Det fanns ingen standardiserad metod eller något standardiserat 
förfarande för att beräkna en särskild korrigeringsfaktor för varje land. Mekanismen 
gjorde det således möjligt för kommissionen att fastställa korrigeringsfaktorer från fall 
till fall i förhandlingarna med varje land utanför EU. 

56 Korrigeringsfaktorerna varierade mellan 0 och 1 och angav hur stor del av det 
belopp som beräknas på grundval av proportionalitetsfaktorn som landet utanför EU 
faktiskt skulle betala. Om korrigeringsfaktorn till exempel är 0,15 innebar det att det 
berörda landet utanför EU endast skulle betala 15 % av det belopp som beräknats på 
grundval av proportionalitetsfaktorn. Ju lägre korrigeringsfaktorn är, desto lägre 
kommer det slutliga bidragsbeloppet också att vara. 

57 Kommissionen beviljade Ukraina och Tunisien exceptionellt låga 
korrigeringsfaktorer på 0,05 (bidrag på endast 5 % av det beräknade beloppet) för att 
visa EU:s stöd till länderna vid den aktuella tidpunkten – efter Rysslands annektering av 
Krim och terroristattackerna i Tunisien. I tabell 1 ges en översikt över alla 
proportionalitetsfaktorer och korrigeringsfaktorer för Horisont 2020-bidragen (från 
och med oktober 2020). 
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Tabell 1 – Formler för proportionalitetsfaktorer och korrigeringsfaktorer 
inom Horisont 2020 

Associerat land/territorium 
till Horisont 2020 

Proportionalitetsfaktor Korrigeringsfaktor 

Albanien formel B 0,15 

Armenien formel A 0,25 

Bosnien och Hercegovina formel B 0,15 

Schweiz formel A ej tillämpligt 

Färöarna formel A ej tillämpligt 

Georgien formel A 0,15 

Israel formel A ej tillämpligt 

Island formel B ej tillämpligt 

Moldavien formel A 0,25 

Montenegro formel B 0,50 

Nordmakedonien formel B 0,50–>0,15 

Norge formel B ej tillämpligt 

Serbien formel B 0,50 

Tunisien formel A 0,05 

Turkiet formel B 0,14–>0,00 

Ukraina formel A 0,05 

Anm.: Korrigeringsfaktorn för Nordmakedonien har ändrats från 0,5 till 0,15 från 2018 och 
korrigeringsfaktorn för Turkiet har ändrats från 0,14 till 0 för 2020 (se ruta 2). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 

58 I avtalen om deltagande i Horisont 2020 planerades i allmänhet en 
halvtidsöversyn av korrigeringsfaktorerna och bidragsbeloppen under programmets 
fjärde år. Kommissionen gjorde översynerna av programperioden 2014–2020 under 
2017. 

59 Dessa översyner innebar inte någon automatisk revidering av bidragsbeloppet, 
men kommissionen kunde överväga att göra en sådan revidering på grundval av en 
uttrycklig begäran från ett associerat land. Efter översynerna 2017 lämnade två länder 
in en sådan begäran och kommissionen beslutade att godta dem (se ruta 2 för mer 
information). 
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Ruta 2 

Revidering av korrigeringsfaktorer efter halvtidsöversynen 

Turkiet 

För Turkiets del visade översynen att turkiska forskare lämnade in ett relativt lågt 
antal förslag för finansiering och att andelen framgångsrika förslag på många 
områden låg under programmets genomsnitt. Kommissionen uppskattade att 
Turkiet skulle få omkring 240 miljoner euro i Horisont 2020-finansiering för hela 
programmets löptid, vilket kan jämföras med de 436 miljoner euro som Turkiets 
totala bidrag till programmet beräknades till vid den tidpunkten (omkring 28 % av 
dessa bidrag återbetalades från IPA II). 

Efter översynen begärde Turkiet att korrigeringsfaktorn skulle ändras från 0,14 till 
0 för år 2020 och att landet skulle avstå från det finansiella bidraget för det året. 
Kommissionen godtog begäran16. Om man tar hänsyn till denna ändring betalade 
Turkiet 359,5 miljoner euro för sitt deltagande i Horisont 2020 under perioden 
2014–2020. 

Nordmakedonien 

Liknande skäl ledde till att kommissionen godtog Nordmakedoniens begäran om 
ändring av korrigeringsfaktorn från 0,50 till 0,15 för åren 2018–2020. 
Kommissionen uppskattade att Nordmakedonien skulle få finansiering på omkring 
8 miljoner euro för hela programmets löptid, samtidigt som landet skulle betala 
bidrag på cirka 22 miljoner euro17. En del av dessa bidrag täcktes också av IPA II-
finansieringen (90 % under 2014, som gradvis minskade till 40 % 2020). 

60 För programperioden 2021–2027 föreslog kommissionen automatiska 
korrigeringar för eventuella betydande obalanser mellan de bidrag som betalats in och 
de medel som mottagits av länder utanför EU. Detta gör att avtalen om deltagande i 
programmet inte behöver ändras. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final, 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final, 13.6.2018. 
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Bidrag till Erasmus+ 

61 Erasmus+ var ett EU-program som erbjöd möjligheter till rörlighet och samarbete 
för utbildning, ungdom och idrott, med en budget på 14,7 miljarder euro för perioden 
2014–2020. 

62 I likhet med Horisont 2020 skiljde man inom programmet mellan två grupper av 
deltagande länder. 

o Programländer, som kunde delta i alla åtgärder inom Erasmus+. De bidrog 
ekonomiskt till programmet och omfattade EU:s alla medlemsstater och sex 
länder utanför EU: Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och 
Turkiet. 

o Partnerländer, däribland länder i EU:s grannskap och från övriga världen, som 
endast kunde delta i vissa åtgärder inom programmet18. Deras deltagande 
omfattades av särskilda kriterier. Fyra partnerländer lämnade bidrag: Albanien, 
Bosnien och Hercegovina, Kosovo* och Montenegro. 

Hur bidragsbeloppen fastställdes 

63 Bidragen beräknades på grundval av formel B (se punkt 32). För kandidatländer 
och potentiella kandidatländer, som kunde delta i programmet fullständigt eller 
partiellt, justerades dock de bidrag som följde av tillämpningen av formeln från fall till 
fall. 

64 Det finns närmare information om hur bidragsbeloppen fastställdes i de exempel 
avseende Turkiet och Montenegro som vi har valt ut (se ruta 3). Turkiet var ett 
programland och stod för det största bidraget från alla länder utanför EU som deltog i 
programmet, medan Montenegro var ett partnerland som endast deltog i viss 
verksamhet och stod för det minsta bidraget. 

                                                      
18 För ytterligare information, se Europeiska kommissionen, Erasmus+ programhandledning, augusti 

2020, s. 8-9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_sv.pdf
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Ruta 3 

Turkiets bidrag till Erasmus+ 

Turkiet har deltagit i flera av EU:s utbildningsprogram sedan 2003. Landets 
finansiella bidrag till dessa program har ökat betydligt sedan dess och uppgick till 
134 miljoner euro i slutet av programperioden 2007–2013. Detta motsvarar 
ungefär 10,8 % av EU:s budget för de två program som Turkiet deltog i och som nu 
ingår i programmet Erasmus+. Kommissionen föreslog därför att man skulle 
behålla samma kvot (och inte en BNP-baserad proportionalitetsfaktor) för att 
beräkna landets finansiella bidrag till Erasmus+ för efterföljande programperiod 
(2014–2020). 

Eftersom budgeten för Erasmus+ var betydligt högre än budgeten för föregående 
program skulle en tillämpning av kvoten på 10,8 % ha lett till ett finansiellt bidrag 
på nästan 1,6 miljarder euro (10,8 % * 14,7 miljarder euro). Efter förhandlingar 
med Turkiet gick kommissionen med på att bidraget skulle halveras till 
800 miljoner euro. Detta motsvarar 5,4 % av programmets totala budget, vilket är 
högre än den teoretiska proportionalitetsfaktor som skulle bli resultatet om 
formel B tillämpats (4,51 %). Kommissionen ansåg därför att bidragsbeloppet var 
tillfredsställande. Dessutom betalade Turkiet ett årligt bidrag på 9 miljoner euro 
till programmets internationella dimension, som finansierar rörlighet och 
samarbete inom högre utbildning med partnerländer utanför Europa. 

Det ursprungliga avtalet innehöll ingen översynsklausul. Med tanke på 
programmets framgång uttryckte dock Turkiet 2014 sin beredvillighet att öka det 
finansiella bidraget. Avtalet ändrades därför och det finansiella bidraget 
uppdaterades till 870 miljoner euro (126 miljoner euro per år från och med 2015). 
Under 2018 drog 44 930 deltagare i 1 417 turkiska projekt nytta av verksamhet 
inom Erasmus+ för sammanlagt 84 miljoner euro i bidrag19. 

Montenegros bidrag till Erasmus+ 

Det är endast inom vissa åtgärder som Montenegro deltar på lika villkor som EU:s 
medlemsstater, nämligen plattformar för it-stöd och stöd till politiska reformer. 

Montenegros bidrag fastställdes till 50 000 euro, vilket är ungefär 40 % mer än det 
belopp som beräknats på grundval av formel B. Kommissionen föreslog detta 
högre belopp för att återspegla det faktum att kostnaden för att delta i it-
plattformar inte står i proportion till ett lands BNP. 

                                                      
19 Europeiska kommissionen, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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Bidrag från Eftastaterna till EU-budgeten 

65 De fyra Eftastaterna lämnar bidrag till EU:s budget på grundval av två olika typer 
av rättsliga arrangemang: Island, Liechtenstein och Norge bidrar på grundval av EES-
avtalet, men eftersom Schweiz inte deltar i EES har landet separata bilaterala avtal 
med EU. 

EES-bidrag (Island, Liechtenstein och Norge) 

66 EES-avtalet utgör den enda grunden för deltagande av de tre Eftastaterna i EES 
(Island, Liechtenstein och Norge) i EU:s verksamhet. En eller flera Eftastater i EES 
deltog i 15 av de 60 EU-programmen för perioden 2014–2020, vilket gav ett årligt 
bidrag på omkring 400 miljoner euro. 

Hur bidragsbeloppen fastställs 

67 Det finns två typer av EU-utgifter som Eftastaterna i EES bidrar till: driftsutgifter 
(som utgör merparten av bidragen från Eftastaterna i EES) och utgifter för EU:s 
offentliga förvaltning. 

Bidrag till driftsutgifter 

68 Driftsutgifterna avser de belopp som använts för särskilda åtgärder som ingår i 
EU:s program och verksamheter. Det årliga finansiella bidraget från Eftastaterna i EES 
till driftsutgifterna beräknas genom att proportionalitetsfaktorn (formel B) för var och 
en av Eftastaterna i EES multipliceras med beloppet för den tillhörande EU-
budgetposten. Det belopp som ska betalas fastställs på grundval av de medel som 
avsatts i EU-budgeten för de årliga utgifterna för projekt inom EU-program 
(betalningsbemyndiganden). Bidraget från andra länder utanför EU grundas på de 
medel som avsatts för alla framtida utgifter för nya projekt som godkänts under ett 
visst år (åtagandebemyndiganden) och som vanligtvis är högre än 
betalningsbemyndigandena under de första åren av programmets genomförande20. 

                                                      
20 Eftasekretariatet, ”Activities and Financial Contributions under the EEA Agreement”, EFTA Bulletin, 

november 2002, s. 34. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Eftersom betalningsbemyndigandena endast är en uppskattning av förväntade 
utgifter för pågående projekt kan de faktiska utgifterna för varje år visa olika 
betalningsuppgifter. Varje år meddelar kommissionen Eftastaterna i EES de faktiska 
utgifterna från år N-2, vilket kan leda till en korrigering av det bidrag som betalats för 
det året. 

Bidrag till EU:s offentliga förvaltning 

70 Bidraget till EU:s offentliga förvaltning täcker löner, pensioner, kostnader för 
byggnader och utrustning samt it-kostnader. Det förhandlas fram med Eftastaterna i 
EES på grundval av budgeten för varje program och verksamhet. 

71 Ungefär två tredjedelar av bidragen från Eftastaterna i EES till utgifterna för EU:s 
offentliga förvaltning ges i form av naturabidrag, vilket avser utstationering av 
nationella experter till kommissionen, och en tredjedel ges i form av finansiella bidrag. 
Naturabidraget fastställs på grundval av kommissionens uppskattning av den 
genomsnittliga årskostnaden per utstationerad expert, oberoende av de faktiska 
lönekostnaderna för Eftastaterna i EES. Den genomsnittliga årskostnaden uppgick till 
125 000 euro per expert 2020 (utom för tillfälligt anställda vid Eurostat, där bidraget 
baseras på den faktiska kostnaden). Under 2020 utstationerades 26 nationella experter 
inom ramen för EES-avtalet, och då främst från Norge. Detta motsvarar ett 
naturabidrag på 3,25 miljoner euro. 

72 Det finansiella bidraget baseras på uppskattade administrativa omkostnader och 
därmed sammanhängande kostnader för varje utlånad experts verksamhet (för 
kontorslokaler, resor, möten, kommittéer, konferenser och publikationer som är direkt 
kopplade till deltagandet av Eftastaterna i EES i en viss verksamhet). Det finansiella 
bidraget för 2020 uppgår till ungefär 1,6 miljoner euro. 

Hur bidragen förvaltas 

73 Europeiska utrikestjänsten har det övergripande ansvaret för EU:s förbindelser 
med Eftastaterna, men det är kommissionen (GD Budget) som ansvarar för 
förvaltningen av budgetfrågor som rör EES-bidragen: det förberedande arbetet med 
EES-bilagan till EU-budgeten (som innehåller anslagen kopplade till EES) och 
utfärdandet av betalningsanmodan (se figur 9). Anledningen till att EES-bidragen 
förvaltas centralt av GD Budget är att de utgör en del av ett enda avtal (EES-avtalet). 
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Figur 9 – Vägledande tidsplan för bidragen från Eftastaterna i EES till EU:s 
budget 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av protokoll 32 till EES-avtalet och kommissionens interna riktlinjer. 
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Schweiz bidrag 

74 Till skillnad från EU:s andra grannländer har Schweiz inget övergripande avtal som 
reglerar förbindelserna mellan EU och Schweiz. Parterna tillämpar i stället ett system 
med många bilaterala avtal som ingåtts för varje specifik samarbetssektor. Det finns 
för närvarande omkring 20 större avtal, som kompletteras av ungefär 100 andra 
avtal21. Merparten av de större bilaterala avtalen har sammanförts i två stora paket, 
bilateralerna I (1999) och bilateralerna II (2004). 

75 Sedan 2008 har rådet upprepade gånger uppgett att gränsen är nådd för det 
nuvarande systemet med bilaterala avtal på grund av dess komplexitet och 
ofullständighet22. Till följd av detta inleddes förhandlingar om ett övergripande 
institutionellt ramavtal med Schweiz i maj 2014. Syftet med avtalet är att inrätta en 
gemensam institutionell ram för alla befintliga och framtida avtal om marknadstillträde 
mellan EU och Schweiz. I december 2018 beslutade det schweiziska förbundsrådet att 
hålla ett offentligt samråd om utkastet23 till det institutionella ramavtalet med berörda 
parter i Schweiz. Efter samrådet begärde Schweiz ytterligare klargöranden, och 
korrespondensen mellan de båda parterna fortsatte24. Enligt de schweiziska 
myndigheterna antog det schweiziska förbundsrådet i november 2020 sin ståndpunkt 
gällande de nödvändiga klargörandena, och de båda parterna har återupptagit 
diskussionerna. 

Hur bidragsbeloppen fastställs 

76 Samtliga tre formler (se punkterna 31–33) används vid beräkningen av 
proportionalitetsfaktorn liksom några andra formler som är skräddarsydda för 
specifika verksamheter. Inga korrigeringsfaktorer eller liknande justeringar tillämpas. I 
tabell 2 visas program och verksamheter med bidrag som mottagits under 2019. 

                                                      
21 Europeiska kommissionen (GD Handel), Countries and regions: Switzerland. 

22 Rådets slutsatser om EU:s förbindelser med Schweiziska edsförbundet, pressmeddelande 116/19, 
19.2.2019, punkt 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 Skrivelse från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionens ordförande, 7 juni 2019; 
Skrivelse från Europeiska kommissionens ordförande till Schweiziska edsförbundet, 11 juni 2019, 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf


 37 

 

Tabell 2 – Schweiz bidrag till EU-budgeten 2019 

Program/verksamhet Bidrag 
(i miljoner euro) 

Proportionalitets-
faktor 

Horisont 2020 (inkl. Euratom och Iter) 511,0 formel A och 
formel B 

EU:s globala system för satellitnavigering 27,1 formel A 

Fonden för inre säkerhet 22,4 formel C 

Informationssystemet för viseringar (VIS) 0,7 formel C 

Schengens informationssystem (SIS) 0,5 formel C 

Administrativa kostnader för Schengen 
(kommittéer) 

0,02 formel C 

Administrativa kostnader för Schengen 
(Schengensekretariatet) 

0,7 specifik 

Statistiksamarbete 4,8 specifik 

Europeiska miljöbyrån 1,4 specifik 

CCN/CSI 0,1 specifik 

Totalt 568,7  
Anm.: Formel B används endast för beräkningen av bidragen till en del av Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram och för verksamhet inom Iterprojektet. CCN/CSI avser Gemensamma 
kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet, som används på tullområdet. När det gäller 
SIS, VIS och Eurodac tillhandahåller Schweiz ytterligare bidrag direkt till byrån eu-Lisa (se figur 6). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av redovisningsuppgifter från kommission och rådet. 

77 Schweiz största bidrag går till Horisont 2020. Schweiz har historiskt sett varit ett 
av de första associerade länderna till EU:s forskningsprogram, men landet var bara 
partiellt associerat till Horisont 2020 mellan åren 2014 och 2016, vilket innebar att 
schweiziska enheter var berättigade EU-stöd endast inom ett begränsat antal 
programåtgärder. För att täcka de minskade medlen från Horisont 2020 upprättade 
den schweiziska regeringen ett alternativt nationellt finansieringssystem. Samtidigt 
ledde den partiella associeringen till en tillfällig minskning av Schweiz bidrag till EU. 
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Bidrag som ges direkt till 
medlemsstaterna 
78 När det gäller de medel som Eftastaterna tillhandahåller utanför EU:s budget 
direkt till EU:s medlemsstater används särskilda beräkningsmekanismer och andra 
förfaranden för förvaltning, rapportering, intern kontroll och revision än för bidragen 
till EU:s allmänna budget. Dessa särskilda förfaranden beskrivs närmare i följande 
punkter. 

Bidrag från EES och Norge till medlemsstaterna 

79 Eftastaterna i EES ger bidrag till EU:s medlemsstater i syfte att minska de sociala 
och ekonomiska skillnaderna i EES och stärka förbindelserna med mottagarstaterna. 
Bidragen kan ses som en motprestation för att Island, Liechtenstein och Norge ska få 
delta i EU:s inre marknad (se punkt 84). Grunden för dessa bidrag fastställs i EES-
avtalet25 och i avtalet mellan Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell 
mekanism. 

80 Medlen förvaltas oberoende genom två finansieringssystem. EES-bidragen 
finansieras gemensamt av Island, Liechtenstein och Norge (givarländer), medan 
bidragen från Norge enbart finansieras av Norge. EES-bidragen har funnits sedan 1994, 
och en betydande ökning av bidragen skedde i och med EU-utvidgningen 2004, då 
bidragen från Norge inrättades som en kompletterande finansieringsmekanism. 

81 EES-bidragen ger stöd till 15 EU-medlemsstater (nedan kallade mottagarländer) 
som också får stöd från EU:s sammanhållningsfond26. Genom bidragen tillhandahåller 
Norge medel till de 13 medlemsstater som har anslutit sig till EU sedan 2004. Inom 
båda bidragstyperna avsätts medel för regionalt samarbete och främjande av 
ungdomssysselsättning. Medlen får också stödja projekt i vilka andra EU-
medlemsstater deltar. 

                                                      
25 Finansiella mekanismer för EES fastställs i del VIII i EES-avtalet (artiklarna 115–117) och i protokoll 

38, 38a, 38b och 38c. 

26 Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien. 
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82 Det totala bidraget uppgår till 2,8 miljarder euro under perioden 1 maj 2014–
30 april 2021. Viktiga stödområden är forskning och utbildning, fattigdomsminskning 
och miljöskydd (se figur 10). Bidragen är tillgängliga för icke-statliga organisationer, 
forskningsinstitutioner och akademiska institutioner samt för den offentliga och 
privata sektorn. 

83 I slutet av 2020 hade givarländerna och mottagarländerna formellt kommit 
överens om 96 program och två regionala fonder för finansieringsperioden 2014–2021. 
Ytterligare cirka åtta program skulle undertecknas under 2021. 
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Figur 10 – Fördelning av bidrag från EES och Norge för perioden 
2014–2021 (i miljoner euro) 

Anm.: Fördelningen av anslagen till stödområdena hade ännu inte slutförts i slutet av 2019. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från lägesrapporten från 2019 om EES och Norges bidrag 
och EES-avtalet. 

Estland  | 68,0

Lettland  | 102,1

Litauen  | 117,6

Polen  | 809,3

Rumänien  | 502,5

Bulgarien  | 210,1

Malta  | 8,0

103,4 | Kroatien
37,7 | Slovenien

214,6 | Ungern
113,1 | Slovakien

184,5 | Tjeckien

Liechtenstein

Grekland  | 116,7

Cypern  | 11,5

Portugal  | 102,7

Norge

Island

3
givarländer

15
mottagarländer

2,8
miljarder 

euro 
i finansiering

96
program

591,7

Innovation, forskning, utbildning och konkurrenskraft 

STÖDOMRÅDEN PER 2019 (i miljoner euro)

415,3

408,8

378,9

340,6

Kultur, civilsamhället, god samhällsstyrning, grundläggande fri- och rättigheter 

Miljö, energi, klimatförändring och koldioxidsnål ekonomi 

Social delaktighet, ungdomssysselsättning och fattigdomsminskning 

Rättsliga och inrikes frågor 



41 

Hur bidragsbeloppen fastställs 

84 Bidragsbeloppen var resultatet av en politisk överenskommelse mellan EU och
givarländerna och det fanns ingen särskild metod för att beräkna dem. Enligt 
kommissionen27 var EU:s utgångspunkt i förhandlingarna att Eftastaterna i EES, då de 
är en del av den inre marknaden, skulle gynnas lika mycket som medlemsstaterna i den 
utvidgade inre marknaden. Därför borde de också bidra till en minskning av de sociala 
och ekonomiska skillnaderna i EU och EES för att uppnå en hållbar och rättvis 
utveckling av den inre marknaden. Under 2016 enades EU och givarländerna om en 
ökning av medlen jämfört med perioden 2009–2014, då 1,8 miljarder euro 
tillhandahölls. Det överenskomna beloppet för perioden maj 2014–april 2021 var 
2,8 miljarder euro (1,55 miljarder euro i EES-bidrag och 1,25 miljarder euro i bidrag 
från Norge). Dessa belopp görs tillgängliga för åtaganden i lika stora årliga 
delbetalningar. De landsspecifika anslagen fastställdes av kommissionen på grundval 
av den fördelningsnyckel som används för EU:s sammanhållningsfond28. Fördelningen 
av EES-bidragen mellan de tre givarländerna baseras på förhållandet mellan deras BNP: 
Norge står för 95,8 %, Island 3 % och Liechtenstein 1,2 %. 

Hur bidragen förvaltas 

85 Eftastaterna i EES ansvarar för att se till att rutinerna för genomförandet är i stort
sett desamma för båda dessa finansiella mekanismer. De utfärdade två förordningar 
för genomförandet av bidragen från EES respektive Norge29 och ingick också ett 
samförståndsavtal med varje mottagarstat30. 

86 I samförståndsavtalen fastställs rambestämmelserna för respektive landsspecifikt
anslag (inklusive hur anslagen ska fördelas per program) och strukturer för förvaltning 
och kontroll av medlen. De nationella kontaktpunkter som utsetts av varje 

27 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om en anpassning av 
följande avtal inför utvidgningen av EU till Kroatien: avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk 
finansiell mekanism för perioden 2009–2014, […] (COM(2012) 255 final). 

28 Punkt 5 i bilaga VII till förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

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

30 Alla samförståndsavtal som ingåtts för den innevarande finansieringsperioden finns tillgängliga på 

webbplatsen om EES-bidrag: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/sv/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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mottagarstat har det övergripande ansvaret för genomförandet av 
samförståndsavtalen. 

87 Eftastaterna i EES och mottagarländerna har delat ansvar för förvaltningen av 
bidragen (se figur 11). 

Figur 11 – Hur bidragen från EES och Norge förvaltas 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av EEA and Norway Grants annual report 2015–2016. 

88 Financial Mechanism Office (FMO), som är en del av Eftasekretariatet, ansvarar 
för att förvalta och genomföra dessa finansiella mekanismer. Det fungerar som en 
kontaktpunkt mellan givar- och mottagarländerna. Förvaltningskostnaderna för 
Eftastaterna i EES täcks av det överenskomna finansiella bidraget till en fast sats på 
7,5 % av det totala bidragsbeloppet. 

89 Kommissionen har en rådgivande roll vid genomförandet av bidragen. Under 
perioden 2004–2009 granskade kommissionen alla projektförslag, medan 
granskningen 2009–2014 gjordes på programnivå. Under den innevarande 
finansieringsperioden (2014–2021) ger kommissionen (GD Regional- och stadspolitik) 
sin återkoppling om innehållet i samförståndsavtalen på strategisk nivå. I sina 
kommentarer till det samförståndsavtal som ingåtts med Slovenien identifierade 
kommissionen till exempel sätt att öka synergieffekterna och komplementariteten 
mellan vissa program och de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 
Kommissionen rekommenderade också att de nationella förvaltningsmyndigheterna 
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för dessa fonder skulle kontaktas för att undvika överlappningar inom vissa 
finansieringsområden. 

Rapporteringsrutiner 

90 Ansvaret för att rapportera om bidragen ligger i första hand på 
mottagarländerna. De särskilda rutinerna för detta fastställs i de relevanta 
förordningarna (se punkt 85) och omfattar olika rapporteringskrav, såsom årliga 
strategiska genomföranderapporter, programrapporter och finansiella rapporter, 
inbegripet information om framstegen mot att nå resultaten. 

91 För den innevarande finansieringsperioden skulle Eftastaterna i EES göra en 
halvtidsöversyn före utgången av 2020 i syfte att omfördela eventuella tillgängliga 
medel, för vilka det inte gjorts något åtagande, inom anslagen till de berörda enskilda 
mottagarstaterna31. När det gäller finansieringsperioden 2009–2014 uppskattade FMO 
att omkring 15 % av budgetanslaget inte kommer att användas av mottagarländerna, 
vilket i praktiken skulle leda till en minskning av bidragen från EES/Norge för den 
perioden. 

Intern kontroll och revision 

92 Revisionsmyndigheterna i varje mottagarstat utfärdar årliga rapporter om 
förvaltnings- och kontrollsystemets ändamålsenlighet och om lagligheten och 
korrektheten i de utgifter som uppstått inom ramen för bidragen. FMO har en egen 
revisionsstrategi som kompletterar den förklaring som den får från de nationella 
revisionsmyndigheterna. En rapport32 från FMO om oriktigheter under perioden 2009–
2014 visar att de flesta av de 1 010 oriktigheter som påträffades gällde fel, medan 29 
av dem gällde bedrägerier. Fram till den 30 september 2020 uppgick minskningen av 
projektbidrag till följd av de påträffade oriktigheterna till 14,6 miljoner euro. 

93 Dessutom får Eftas revisionskommitté (för EES-bidrag) och Norges nationella 
revisionsorgan (för Norges bidrag) utföra särskilda granskningar eller 
bestyrkandeuppdrag avseende bidrag från EES och Norge. EU-institutionerna har inga 
kontroll- eller revisionsrättigheter för dessa bidrag. 

                                                      
31 Artikel 8 i protokoll 38c och motsvarande bestämmelse i avtalet med Norge. 

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

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

94 I likhet med Eftastaterna i EES betalar Schweiz ett finansiellt bidrag direkt till EU:s 
medlemsstater i syfte att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i EU. Bidraget 
bygger på ett icke-bindande samförståndsavtal33 mellan EU och de schweiziska 
myndigheterna från februari 2006 och dess addendum. De schweiziska myndigheterna 
uppgav att Schweiz tillhandahåller finansieringen på ett oberoende sätt enligt landets 
tradition att stödja övergången till demokrati i Central- och Östeuropa34. Som 
Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice 
ordföranden för Europeiska kommissionen har påpekat ger detta bidrag landet rätt att 
delta iden inre marknaden35. 

95 Från och med 2007 anslog Schweiz 1,3 miljarder schweiziska franc (cirka 
1,2 miljarder euro), vilket var landets första bidrag till det utvidgade EU (se figur 12). 
Mottagarna av detta bidrag är de 13 EU-medlemsstater som har anslutit sig till EU 
sedan 2004. I likhet med bidragen från EES och Norge kanaliseras dessa medel inte via 
EU:s budget. Schweiz förvaltar dem direkt i samarbete med mottagarländerna. 

                                                      
33 Samförståndsavtal mellan ordföranden för Europeiska unionens råd och det schweiziska 

förbundsrådet, 27 februari 2006. 

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

35 Parlamentsfrågor, svar från den höga representanten/vice ordförande Borrell på kommissionens 
vägnar, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Figur 12 – Fördelningen av Schweiz bidrag från 2007 (i miljoner euro) 

 
Anm.: Fördelningen per stödområde baseras på avslutade projekt. Beloppen i euro är ungefärliga 
eftersom anslagen är angivna i schweiziska franc. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av SDC – SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results 
of country programmes completed in the EU-12 countries, maj 2020, s. 4. 
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96 I samförståndsavtalet mellan EU och de schweiziska myndigheterna fastställs de 
allmänna principerna för bidraget och dess finansiella fördelning. Ytterligare särskilda 
villkor anges i de ramavtal som ingåtts mellan Schweiz och vart och ett av 
mottagarländerna. 

97 Under 2018 föreslog det schweiziska förbundsrådet för det schweiziska 
parlamentet att samarbetet skulle fortsätta även framöver i form av ett andra bidrag 
och avsatte samma belopp som för det tidigare bidraget. År 2019 påminde 
Europaparlamentet om att Schweiz drar stor nytta av att delta på den inre marknaden, 
och betonade att framtida bidrag från Schweiz till EU:s sammanhållning bör ökas 
markant36. Europeiska unionens råd uppgav att bidraget bör stå i proportion till de 
betydande fördelar som Schweiz åtnjuter genom sitt deltagande i den inre 
marknaden37. Det schweiziska parlamentet godkände förslaget till det andra bidraget i 
december 2019, men beslutade att koppla det till ett särskilt villkor som främst gäller 
en förlängning av kommissionens beslut om att likställa den schweiziska fondbörsen 
med reglerade EU-marknader38. I december 2020 pågick fortfarande diskussioner 
mellan de båda parterna om ett samförståndsavtal gällande det andra bidraget. 

Hur bidragsbeloppen fastställs 

98 Den övergripande tilldelningen av det första bidraget från Schweiz var resultatet 
av en politisk överenskommelse mellan EU och Schweiz och det fanns ingen särskild 
metod för att beräkna det. De landsspecifika anslagen fastställdes på ett sätt som 
liknar den fördelningsnyckel som används för EU:s sammanhållningsfond. 

99 Under den totala löptiden på tio år organiserades utbetalningen av bidraget i två 
faser: en åtagandeperiod på fem år för Schweiz och mottagarländerna att komma 
överens om vilka projekt som skulle genomföras och hur, och en överlappande 
genomförandeperiod på upp till tio år, för att genomföra projekten. De två perioderna 
justerades i enlighet därmed för Rumänien och Bulgarien, som anslöt sig till EU 2007 

                                                      
36 Europaparlamentets rekommendation av den 26 mars 2019 till rådet, kommissionen och vice 

ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI)), 
P8_TA(2019)0241, artikel 1 o. 

37 Rådets slutsatser om EU:s förbindelser med Schweiziska edsförbundet, pressmeddelande 116/19 av 
den 19.2.2019, punkt 11. 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_SV.html
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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(genomförande fram till 2019), och Kroatien, som anslöt sig till EU 2013 
(genomförande fram till 2024)39. 

100 I december 2020 hade 92 % av medlen som tilldelats de tolv medlemsstater 
(EU-12) där genomförandet avslutades 2017 och 2019 använts och projekten i Kroatien 
pågick fortfarande. 

Hur bidragen förvaltas 

101 Det schweiziska bidraget förvaltas av Schweiz i samarbete med 
mottagarländerna, där de schweiziska myndigheterna godkänner projekten och 
programmen och mottagarländerna ansvarar för identifiering, genomförande, intern 
kontroll och revision av projekten. Båda parterna bör samordna sig för att undvika 
överlappning med projekt som finansieras inom ramen för EU:s 
sammanhållningspolitik40. 

102 Kommissionen (GD Regional- och stadspolitik) ansvarar för att bedöma om de 
föreslagna projekten och programmen är förenliga med EU:s mål, såsom målen för 
sammanhållningspolitiken41. Kommissionen gjorde en allmän granskning av projekten 
och programmen på grundval av en förteckning från Schweiz. 

103 Figur 13 illustrerar den organisationsstruktur som inrättats för att förvalta 
genomförandet av bidraget och dess viktigaste processer. Schweiz kan behålla 5 % av 
sitt totala bidrag för att täcka sina förvaltningskostnader. 

                                                      
39 För ytterligare information, se SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key 

points in brief, mars 2016; den schweiziska federala revisionsmyndigheten (SFAO), Switzerland’s 
enlargement contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient 
implementation?, granskningsrapport, 20.3.2015. 

40 Artikel 6 i ramavtalen med mottagarländerna. 

41 Artikel 5 i samförståndsavtalet. 



 48 

 

Figur 13 – Hur Schweiz bidrag förvaltas 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of 
tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, granskningsrapport, 20.3.2015, s. 27. 
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Rapporteringsrutiner 

104 Ansvaret för övervakning och tillsyn ligger hos de nationella myndigheterna i 
mottagarländerna, även om de decentraliserade schweiziska bidragskontoren bidrar 
till att övervaka genomförandet på plats åt Schweiz. 

105 Schweiz offentliggör regelbundet årliga rapporter om de resultat som uppnåtts 
på programnivå, utöver de landsspecifika rapporter som utarbetas på nationell nivå. I 
slutet av den tioåriga genomförandeperioden för EU-10 2017 och för EU-12 2020 
offentliggjorde Schweiz rapporter om de övergripande resultat som uppnåtts i 
mottagarländerna. 

Intern kontroll och revision 

106 Schweiz delegerade merparten av ansvaret för intern kontroll och revision till 
de nationella myndigheterna i mottagarländerna. Senast i slutet av varje projekt måste 
en finansiell revision genomföras42. Schweiz behöll rätten att besöka, övervaka, se 
över, granska och utvärdera all verksamhet och alla förfaranden som rör 
genomförandet av de projekt som finansieras genom bidraget43. I likhet med de bidrag 
från EES och Norge som betalas ut direkt till medlemsstaterna har EU-institutionerna 
inga kontroll- eller revisionsrättigheter för detta bidrag. 

107 Det schweiziska bidraget har varit föremål för åtskilliga revisioner av den 
schweiziska federala revisionsmyndigheten (SFAO) och revisioner av de högre 
revisionsorganen i mottagarländerna samt gemensamma revisioner44. Vid de 
revisioner som gjorts under senare år konstaterades en viss ineffektivitet i 
användningen av medel. Några av iakttagelserna var till exempel att 

o den komplexa organisationsstrukturen på flera nivåer gjorde att det krävdes mer 
tid och personal, 

o förfarandena för projekturval tar lång tid, vilket skapar osäkerhet och stora 
administrativa och ekonomiska bördor. 

                                                      
42 Bilaga II till ramavtalen. 

43 Artikel 6.5 i ramavatalen. 

44 Se till exempel 
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries 

allow efficient implementation?, granskningsrapport, 20.3.2015, 
- SFAO/Tjeckiens högre revisionsorgan, 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, granskningsrapport, april 2015. 
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Avslutande kommentarer och 
utmaningar 
108 I detta avsnitt presenterar vi de avslutande kommentarerna efter vår översikt 
och belyser några viktiga utmaningar i fråga om förvaltningen av bidrag från länder 
utanför EU som vi har noterat under arbetet med översikten. Vi diskuterade 
utmaningarna med kommissionens ansvariga avdelningar och hänvisar, vid behov, till 
deras synpunkter. 

109 Bidrag från länder utanför EU utgör för närvarande omkring 1 % av inkomsterna 
i EU:s budget. Genom att involvera länder utanför EU i EU:s program blir det också 
möjligt att samarbeta inom områden som är strategiskt viktiga för EU (t.ex. rymden 
eller forskning och utveckling). Bidragen från länder utanför EU är dessutom viktiga 
källor till direkt finansiering för en del medlemsstater och syftar till att komplettera 
EU:s sammanhållningspolitik (se punkterna 01, 02 och 28). 

110 I de flesta beräkningsformlerna för bidrag till EU:s program och verksamheter 
används en proportionalitetsfaktor som baseras på förhållandet mellan BNP för landet 
utanför EU och BNP för EU (se punkterna 30–39). Om de nuvarande formlerna 
fortsätter att gälla kommer följaktligen Förenade kungarikets utträde ur EU att leda 
till en ökning av proportionalitetsfaktorerna eftersom EU:s BNP (nämnare i formeln) 
kommer att vara mindre utan Förenade kungariket. Samtidigt kommer 
Förenade kungariket att delta som ett land utanför EU i en del av EU:s program och 
verksamheter i framtiden och kommer därmed att ge bidrag i samband med detta. 
Enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som 
tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021, ska Förenade kungariket delta i flera 
EU-program. Denna utveckling kommer att leda till en sammanlagd ökning av 
bidragen från länder utanför EU. 

111 När kommissionen fastställer ramen för det framtida deltagandet för länder 
utanför EU i EU:s program och verksamheter kan den möta nya utmaningar till följd av 
Förenade kungarikets utträde ur EU i fråga om 

o att fastställa regler och principer för Förenade kungarikets eventuella framtida 
deltagande i ytterligare EU-program och EU-verksamheter, 

o att förhandla fram nya avtal om deltagande med de övriga länderna utanför EU, 
som eventuellt kommer att försöka hitta sätt att mildra effekterna av de högre 
bidrag som de kan åläggas att betala till följd av reviderade 
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proportionalitetsfaktorer (utan Förenade kungarikets BNP); särskilt för 
kandidatländer och potentiella kandidatländer är deltagande i EU-program ett 
inlärningsverktyg som förbereder dem för ett framtida medlemskap, varför det 
kan krävas en särskild strategi i förhandlingarna om storleken på dessa länders 
bidrag. 

112 Förvaltningen av bidrag från länder utanför EU till EU är decentraliserad och 
fördelad mellan de av kommissionens generaldirektorat och byråer som ansvarar för 
de EU-program och EU-verksamheter till vilka bidragen tilldelats. Det enda undantaget 
är bidragen från Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) som förvaltas 
centralt för alla program av GD Budget (se punkterna 04 och 29). Det sistnämnda är en 
komplicerad process som rör många EU-program och EU-verksamheter där en eller 
flera Eftastater i EES deltar, olika beräkningsmetoder (för bidrag till driftsutgifter och 
utgifter för EU:s offentliga förvaltning) och justeringar på grund av skillnader mellan 
budgeterade och faktiska utgifter (se punkterna 66–73). 

113 Det finns ingen gemensam automatisk formel för att fastställa bidragen till 
EU:s och byråernas budgetar och inte heller standardiserade metoder för att justera 
dem. I de flesta fall enas man om det slutliga bidragsbeloppet efter förhandlingar med 
landet utanför EU baserat på många faktorer, bland annat politiska intressen och en 
bedömning av landets deltagande i det programmet eller den verksamheten. Detta 
skapar ett system med olika rutiner för fastställande av bidragen (se punkterna 32–
39). 

114 En decentraliserad förvaltning möjliggör en mer skräddarsydd strategi 
beroende på vilket EU-program och vilket land utanför EU det handlar om, men gör det 
också svårare för kommissionen och EU-byråerna att säkerställa enhetlighet i liknande 
ärenden och effektivitet vid beräkningen och uppbörden av bidragen. Utmaningen är 
att hitta rätt balans mellan å ena sidan enhetliga förfaranden och effektivitet i 
hanteringen av bidrag från länder utanför EU och å andra sidan möjligheten att 
beakta programmens och ländernas särskilda omständigheter. 

115 Kommissionen strävar efter att öka enhetligheten till nästa fleråriga 
budgetram. Därför har den enats om övergripande riktlinjer för bidrag från länder 
utanför EU till unionsprogram som omfattar vissa grundläggande parametrar. 
Kommissionen betonade att de nya riktlinjerna endast kan tillämpas på nya 
internationella avtal och därför inte kommer att gälla för bidrag enligt det befintliga 
EES-avtalet eller avtal som rör Schengenregelverket. 
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116 Kommissionen offentliggör regelbundet allmän information om bidragen från 
länder utanför EU till EU:s budget samt viss landsspecifik information om 
återbetalningen av bidrag från IPA II. Den lämnade en detaljerad översikt över bidrag 
till EU-budgeten i sina svar på frågor från ledamöter i Europaparlamentet 2017. Men 
någon detaljerad översikt över hur bidragen från varje land utanför EU fördelas 
mellan alla EU-program eller EU-verksamheter presenteras inte regelbundet, och det 
finns ingen översikt över allt ekonomiskt stöd från EU som tillhandahållits för att 
återbetala dessa bidrag (se punkterna 27 och 44–46). 

117 Med tanke på behovet av att främja insyn och ansvarsskyldighet till förmån för 
den intresserade allmänheten och budgetmyndigheterna är det en utmaning för 
kommissionen att regelbundet lägga fram en detaljerad översikt över bidragen från 
länder utanför EU till EU:s budget. 

118 De bidrag från Eftaländerna som ges direkt till EU-medlemsstater (bidrag från 
Norge/EES och Schweiz bidrag till det utvidgade EU) är en del av det övergripande 
arrangemanget mellan EU och Eftastaterna som reglerar dessa länders tillträde till EU:s 
inre marknad. Bidragen kan ses som en motprestation för att länderna ska få delta i 
EU:s inre marknad. Vid förhandlingarna som ligger till grund för bidragen tas viss 
hänsyn till de fördelar som Eftastaterna drar av att delta på den inre marknaden, men 
de totala bidragsbeloppen är resultatet av en politisk överenskommelse och ingen 
särskild metod ligger till grund för beräkningen av dem (se punkterna 79, 84, 94 och 
98). Det kan vara svårt att ta fram och använda exakta uppgifter för att bedöma vilka 
fördelar Eftastaterna drar av att delta på den inre marknaden, men sådana uppgifter 
kan vara användbara när man leder förhandlingar. EU:s utmaning ligger i att lyfta fram 
fördelarna med den inre marknaden i framtida förhandlingar om de finansiella 
bidragen med dessa länder. 

119 När det gäller genomförandet av de bidrag som tillhandahålls utanför EU:s 
budget direkt till medlemsstaterna finns det två separata rättsliga ramar och två 
separata rutiner för förvaltning, rapportering, intern kontroll och revision (bidrag från 
Norge/EES och Schweiz bidrag till det utvidgade EU). Dessa bidrag är avsedda att 
komplettera EU:s sammanhållningspolitik, som bygger på en tredje uppsättning 
förordningar och förfaranden. Således finns det i en del medlemsstater tre olika 
förvaltningsrutiner för att hantera liknande politiska mål (se punkterna 78–107). 
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120 Kommissionen gjorde en granskning på strategisk nivå för att bedöma om de 
åtgärder som ska stödjas genom dessa bidrag utanför EU-budgeten är förenliga med 
EU:s mål. Trots kopplingarna till sammanhållningspolitiken är EU-institutionerna 
dock inte direkt involverade i övervakningen av dessa bidrag (se punkterna 89, 93, 
102 och 106). 

121 Den största utmaningen när det gäller de tre förvaltningsrutinernas 
samexistens är att tillgodose behovet av ändamålsenlig samordning, att maximera 
komplementariteten och att begränsa risken för dubbelfinansiering av åtgärder. 

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Tony Murphy 
som ordförande, i Luxemburg den 23 mars 2021. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I — Standardiserat rättsligt förfarande för antagande av 
internationella avtal 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget. 

informerar

samråder 
med

Europaparlamentet

PartnerlandEuropeiska kommissionenrådet

bemyndigar 
(genom 

förhandlingsmandat)

förhandlar med överenskommelse 
om texten

översätts till alla 
officiella språk

antas 
provisoriskt

formellt förslag
för antagande

undertecknas av 
Europeiska unionen 
och partnerlandet

om det är ett blandat avtal
ratificeras det av 
medlemsstaterna

ger sitt 
godkännande

formellt antagande

rättslig och språklig
granskning av texten
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Bilaga II – Översikt över bidrag från länder utanför EU till EU:s budget 2014–2019 (i euro) 

 

GD/Institution Program/land Albanien Montenegro Nordmakedonien Serbien Turkiet
Bosnien och 
Hercegovina

Kosovo* Schweiz Island Liechtenstein Norge

BUDG EES-bidrag 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Horisont 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Kreativa Europa 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Europeiska solidaritetskåren 100 000 7 300 000
HOME Informationssystemet för viseringar (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Schengens informationssystem (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Fonden för inre säkerhet 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Rådet 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Ett Europa för medborgarna 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Kapitlet om narkotika 12 000 12 000
GROW EU:s globala system för satellitnavigering 299 091 663
GROW Cosme 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
Eurostat Statistiksamarbete 25 472 386
ENV Europeiska miljöbyrån 18 762 000 7 769 542
TAXUD Tull 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Samarbete i fråga om mervärdesskatt 40 000
EMPL Sysselsättning och social innovation (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ECHO Civilskyddsmekanismen 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Programmet Rättsliga frågor 111 908 27 085
JUST Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap 227 570
JUST Byrån för grundläggande rättigheter 386 250 228 000
SANTE Folkhälsoprogrammet 500 860 164 829
DIGIT ISA2-programmet 10 373

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

Kandidatländer Potentiella kandidatländer Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta)

Administrativa kostnader för Schengen
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Anm.: Tabellen grundar sig på fordringarna för de aktuella åren. Schweiz bidrag till Horisont 2020 omfattar även bidragen till Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 
och till verksamhet med koppling till Iter. Ukrainas bidrag till Horisont 2020 omfattar också bidraget till Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. När det gäller SIS, VIS 
och Eurodac samlar byrån eu-Lisa in ytterligare bidrag direkt från Schengenassocierade länder (se även figur 6). 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av redovisningsuppgifter från kommission och rådet. 

Övriga

GD/Institution Program/land Armenien Georgien Israel Moldavien Tunisien Ukraina Färöarna Totalt per program

BUDG EES-bidrag 2 201 913 936
RTD Horisont 2020 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Kreativa Europa 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Europeiska solidaritetskåren 7 400 000
HOME Informationssystemet för viseringar (VIS) 4 206 737
HOME Schengens informationssystem (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Fonden för inre säkerhet 168 824 983
HOME 189 351
Rådet 7 169 945
HOME Ett Europa för medborgarna 700 000
HOME Kapitlet om narkotika 24 000
GROW EU:s globala system för satellitnavigering 299 091 663
GROW Cosme 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
Eurostat Statistiksamarbete 25 472 386
ENV Europeiska miljöbyrån 26 531 542
TAXUD Tull 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Samarbete i fråga om mervärdesskatt 40 000
EMPL Sysselsättning och social innovation (EaSI) 3 800 000
ECHO Civilskyddsmekanismen 1 810 416
JUST Programmet Rättsliga frågor 138 993
JUST Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap 227 570
JUST Byrån för grundläggande rättigheter 614 250
SANTE Folkhälsoprogrammet 94 648 760 337
DIGIT ISA2-programmet 10 373

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

Europeiska grannskapspolitiken

Administrativa kostnader för Schengen
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Bilaga III – Detaljerad uppdelning av EES-bidragen 2019 (i euro) 

 
Anm.: Erasmus+ omfattar de bidrag till EU:s externa finansieringsinstrument (t.ex. det europeiska grannskapsinstrumentet och IPA II) som är avsedda för detta program. 
Beloppet för FSE inkluderar bidraget från FSE:s transportdel till Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) på 18 637 euro. 
Beloppet för Europeiska solidaritetskåren inkluderar bidrag till denna åtgärd från Life, underprogrammet för miljö och för klimatåtgärder (2 100 euro) 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av kommissionens dokument (EES-bilagan till EU:s budget). Indelningen av programmen och åtgärderna i budgetrubriker bygger på de 
programkoder som kommissionen använder. 

  

Program/EES-land Island Liechtenstein Norge Totalt per program

Horisont 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
EU:s globala system för satellitnavigering (GNSS) 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Decentraliserade byråer 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Kreativa Europa 263 311 4 372 453 4 635 764
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Sysselsättning och social innovation (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Övriga åtgärder och program 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Civilskyddsmekanismen 99 814 1 610 982 1 710 796
Administrativa utgifter 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Folkhälsoprogrammet 81 178 1 348 012 1 429 190
Cosme 307 329 307 329
Åtgärder som finansieras inom ramen för kommissionens befogenheter 44 247 11 694 734 189 790 130
Pilotprojekt och förberedande åtgärder 649 600 649 600
Konsumentprogrammet 31 914 529 956 561 870
Europeiska solidaritetskåren 169 471 169 471
Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap 81 938 12 772 94 710
Slutförande av program från tidigare fleråriga budgetramar 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259
Totalt per land 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Bilaga IV – Ordlista över EU:s program och verksamheter med bidrag från länder utanför EU 

Program Beskrivning Ansvarigt 
GD 

Budget 2014–2020 
(i miljarder euro) 

Horisont 2020 

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation – är en gemensam strategisk ram för 
unionens finansiering av framstående forskning och innovation. RTD 77,0 

Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram 

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram kompletterar Horisont 2020 och syftar till att bedriva 
forskning och utbildning på kärnenergiområdet, med tonvikt på en kontinuerlig förbättring av kärnsäkerhet, 
nukleärt fysiskt skydd och strålskydd. 

RTD 2,1 

Internationella termonukleära 
experimentreaktorn (Iter) 

Iter är ett stort internationellt projekt som ska bygga världens största magnetiska fusionsanordning för att 
demonstrera fusionens genomförbarhet på grundval av samma princip som ger vår sol och våra stjärnor 
energi. EU är en av projektets viktigaste partner. 

RTD/ENER 2,7 

Fonden för ett sammanlänkat 
Europa (FSE) 

FSE är ett EU-finansieringsinstrument för riktade infrastrukturinvesteringar på europeisk nivå. Det stöder 
utvecklingen av transeuropeiska nät på områdena transport, energi och digitala tjänster. MOVE 30,4 

Erasmus+ 

Erasmus+ är EU:s program för stöd till utbildning, ungdom och idrott i Europa. Det erbjuder möjligheter till 
rörlighet och samarbete inom dessa sektorer. EAC 14,7 

Kreativa Europa Kreativa Europa är EU:s ramprogram för stöd till den kulturella och den audiovisuella sektorn. EAC 1,5 

Europeiska solidaritetskåren 

Europeiska solidaritetskåren skapar möjligheter för unga att arbeta som volontärer eller att arbeta med 
projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhällen och människor i Europa. EAC 0,4 

EU:s globala system för 
satellitnavigering (GNSS) 
Galileo och Egnos 

Galileo är EU:s globala system för satellitnavigering (GNSS) som tillhandahåller korrekt positions- och 
tidsbestämningsinformation. Galileo är ett program som står under civil kontroll och data från det kan 
användas för en mängd olika tillämpningar. 

GROW 

6,3 

European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos) är EU:s regionala satellitbaserade stödsystem 
som används för att förbättra GNSS-systemets prestanda, t.ex. Galileo. GROW 

Copernicus 

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram som ger information om vår planet och dess miljö. Det 
tillhandahåller informationstjänster som bygger på satellitbaserad jordobservation och data som inte är 
rymdbaserad. 

GROW 3,8 

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

Budget 2014–2020 
(i miljarder euro) 

Programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosme) 

Cosme är EU:s program för små och medelstora företags konkurrenskraft. Det syftar till att underlätta 
tillgången till finansiering och stödja internationalisering, konkurrenskraft och företagarkultur. GROW 2,3 

Fonden för inre säkerhet 

Fonden för inre säkerhet inrättades för att stödja genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska 
unionen, samarbetet inom brottsbekämpning och förvaltningen av unionens yttre gränser. HOME 3,8 

Ett Europa för medborgarna 

Syftet med programmet Ett Europa för medborgarna är att bidra till medborgarnas förståelse av EU och 
dess historia och mångfald samt att uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande på EU-nivå. HOME/JUST 0,2 

Statistiksamarbete 

Samarbetet på statistikområdet säkerställer framställning och spridning av enhetlig och jämförbar statistisk 
information på alla områden av gemensamt intresse. Eurostat 0,5 

Tull 2020 

Tull 2020 är ett EU-samarbetsprogram som gör det möjligt för nationella tullförvaltningar att skapa och 
utbyta information och sakkunskap. Det möjliggör gemensam utveckling och drift av transeuropeiska it-
system. 

TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Fiscalis 2020 är ett EU-samarbetsprogram som gör det möjligt för nationella skattemyndigheter att skapa 
och utbyta information och sakkunskap. Det möjliggör gemensam utveckling och drift av transeuropeiska it-
system. 

TAXUD 0,2 

Europeiska unionens program för 
sysselsättning och social 
innovation (EaSI) 

EaSI-programmet främjar en hög sysselsättning som är hållbar och av god kvalitet, garanterar ett fullgott 
socialt skydd, bekämpar social utestängning och fattigdom samt förbättrar arbetsvillkoren. EMPL 0,9 

Civilskyddsmekanismen 

Det övergripande målet för EU:s civilskyddsmekanism är att stärka samarbetet på civilskyddsområdet i syfte 
att förbättra förebyggandet av och beredskapen och insatserna vid katastrofer. ECHO 0,6 

Konsumentprogrammet 

Konsumentprogrammet är ett finansieringsprogram som skapats för att stödja tillväxt och konkurrenskraft 
inom EU. Programmets allmänna mål är att säkerställa en hög nivå av konsumentskydd. JUST 0,2 

Programmet Rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap 

Programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap bidrar till vidareutvecklingen av ett område där 
jämlikhet och människors rättigheter främjas, skyddas och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. JUST 0,4 

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

Budget 2014–2020 
(i miljarder euro) 

Programmet Rättsliga frågor och 
kapitlet om narkotika 

Programmet Rättsliga frågor har inrättats för att se till att EU-rätten tillämpas fullt ut och på ett konsekvent 
sätt. Det främjar både civilrättsligt och straffrättsligt samarbete. Programmet stöder också EU-åtgärder mot 
narkotika. 

JUST/HOME 0,4 

Folkhälsoprogrammet 

EU:s folkhälsoprogram anger strategin för att säkerställa en god folkhälsa och en bra hälso- och sjukvård. 
Det är ett finansieringsinstrument som ska underlätta samarbete mellan EU-länderna och stödja och 
utveckla EU:s hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

SANTE 0,4 

ISA²-programmet 

ISA²-programmet stöder utvecklingen av digitala lösningar som gör det möjligt för offentliga förvaltningar, 
företag och medborgare att dra nytta av driftskompatibla gränsöverskridande och sektorsövergripande 
offentliga tjänster. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Annan verksamhet Beskrivning Ansvarigt 
GD/institution 

Schengens 
informationssystem (SIS II) 

Schengens informationssystem är det mest använda och största informationsdelningssystemet för säkerhet och 
gränsförvaltning i Europa. Det gör det möjligt för nationella gränskontroller, polis, tull och immigrationsmyndigheter 
att utbyta information så att den fria rörligheten för personer inom EU kan ske under säkra förhållanden. 

eu-Lisa/HOME 

Informationssystemet för 
viseringar (VIS) 

VIS gör det möjligt för Schengenstaterna att utbyta viseringsuppgifter. Systemet behandlar uppgifter och beslut som 
rör ansökningar om viseringar för kortare vistelse för att besöka eller passera genom Schengenområdet. eu-Lisa/HOME 

Eurodac 

Eurodac är den europeiska databasen över asylsökandes fingeravtryck, som bistår vid behandlingen av 
asylansökningar till Europa. Det är en centraliserad databas som samlar in och hanterar digitaliserade fingeravtryck. eu-Lisa/HOME 

Administrativa kostnader för 
Schengen 

De administrativa kostnaderna för Schengen omfattar kostnader för Schengensekretariatet, som drivs av rådet, och 
driften av kommittéer som bistår kommissionen i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av 
Schengenregelverket. 

HOME/rådet 

CCN/CSI Det gemensamma kommunikationsnätet och gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) är kommunikationsmedlen 
mellan de it-system som används av GD Skatter och tullar och myndigheterna i de berörda deltagande länderna. TAXUD 

Samarbete i fråga om 
mervärdesskatt (moms) 

Verksamheten på momsområdet omfattar administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av 
fordringar. TAXUD 

Åtgärder som finansieras 
inom ramen för 
kommissionens befogenheter 

Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet eller som utförs inom ramen för 
pilotprojekt och förberedande åtgärder i enlighet med artikel 58.2 i budgetförordningen. De medel som anslagits för 
dessa åtgärder får genomföras utan någon grundläggande rättsakt, förutsatt att åtgärderna omfattas av EU:s 
befogenheter. 

alla GD 

Pilotprojekt och 
förberedande åtgärder 

Anm.: Budgetsiffrorna presenteras i historiska värden på grundval av varje programs inrättandeförordningar. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av 
o Artikel 16 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 
o förordningar om inrättande av varje program/verksamhet, 
o Europeiska kommissionen: Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014–2020, Europeiska unionen 2019, 
o EU:s officiella webbplats. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Bilaga V – Ytterligare läsning 
I denna bilaga presenteras ett urval av ytterligare publikationer som är relevanta
för översiktens ämne. Syftet är inte att ge en uttömmande förteckning över litteratur, 
utan snarare att föreslå ytterligare forskningsinriktningar för intresserade läsare. 

Böcker, studier, artiklar, briefingdokument 
EU:s utrikespolitik 

Falkner, R., Anheier, H. (red.), ”Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil”, International Politics, 54(4), juli 2017. 

Keukeleire, S., Delreux, T., The Foreign Policy of the European Union, andra utgåvan, 
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2014. 

EU:s budget 

Becker, S., Bauer, M., De Feo, A. (red.), The New Politics of the European Union Budget, 
Baden-Baden: Nomos, 2017. 

Degron, R., The New European Budgetary Order, Bryssel: Bruylant, 2018. 

Mathis, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Europaparlamentet, 
Utredningsavdelningen för budgetfrågor, PE 603.795, september 2017. 

Mathis, A., ”Other Revenue” In The European Union Budget, Europaparlamentet, 
Utredningsavdelningen för budgetfrågor, PE 603.810, november 2017. 

Bidrag från länder utanför EU 

Almås, H. m.fl. (Eftasekretariatet), ”Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010”, EFTA Bulletin, utgåva 1, december 2010. 

Bruegel, Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within the 
ITRE Domain in Relation to Brexit, studie på uppdrag av sekretariatet för utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, Europaparlamentet, generaldirektoratet för intern 
politik, Utredningsavdelningen för ekonomisk politik och vetenskapspolitik, PE 
602.057, 2017. 

Damen, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Europaparlamentet, Utredningsavdelningen för 
yttre förbindelser, PE 639.315, februari 2020. 

Arnesen, F. m.fl., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
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Schweiz förbundsförsamling och förbundsråd: Schweiz bidrag till det utvidgade EU 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Schweiz förbundsförsamling och förbundsråd: Schweiz Europapolitik 
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Ordförklaringar 
bidrag från länder utanför EU: finansiella bidrag eller naturabidrag från länder utanför 
EU till EU:s allmänna budget och till EU-byråernas och medlemsstaternas budgetar. 

bruttonationalprodukt (BNP): ett standardmått på ett lands välstånd, grundat på det 
totala värdet av varor och tjänster som produceras där (vanligtvis under ett år). 

den europeiska grannskapspolitiken: EU:s politik för att stärka stabiliteten, säkerheten 
och välståndet i de grannländer i söder och öster som inte är kandidatländer till 
medlemskap i EU. 

EES-avtalet: avtal mellan EU, dess medlemsstater och tre Eftastater (Island, 
Liechtenstein och Norge) i syfte att upprätta ett dynamiskt och homogent europeiskt 
ekonomiskt samarbetsområde grundat på gemensamma regler och lika 
konkurrensvillkor. 

Eftastaterna i EES: de tre Eftaländer som deltar i EES-avtalet (Island, Liechtenstein och 
Norge). 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsstater samt Island, 
Liechtenstein och Norge. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta): en mellanstatlig organisation som 
inrättats för att främja fri handel och ekonomisk integration till förmån för sina 
medlemsländer; Efta har för närvarande fyra medlemmar: Island, Liechtenstein, Norge 
och Schweiz. 

europeiskt grannskapsinstrument: den huvudsakliga kanal genom vilken EU 
tillhandahåller ekonomiskt stöd inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. 

instrument för stöd inför anslutningen (IPA): den kanal genom vilken EU 
tillhandahåller ekonomiskt och tekniskt stöd till reformer i länder som är 
kandidatländer eller potentiella kandidatländer till medlemskap i EU. 

korrigeringsfaktor: en faktor som kommissionen använder som en del av sin beräkning 
av bidrag från länder utanför EU till EU:s budget och som baseras på en bedömning 
från fall till fall. 

proportionalitetsfaktor: kvot som används vid beräkningen av bidrag från länder 
utanför EU till EU:s budget. 
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samförståndsavtal: avtal mellan två eller fler parter om samarbete kring en specifik 
fråga, utan att rättsliga åtaganden ingås. 

utvidgningspolitik: den politik som rör EU:s förbindelser med kandidatländer eller 
potentiella kandidatländer till medlemskap i EU. 
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Förkortningar
BNP: bruttonationalprodukt. 

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. 

EGP: den europeiska grannskapspolitiken. 

ENI: europeiskt grannskapsinstrument. 

EUF-fördraget: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

FMO: Financial Mechanism Office. 

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 
(GROW): kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag. 

GD Migration och inrikes frågor (HOME): kommissionens generaldirektorat för 
migration och inrikes frågor. 

GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC): kommissionens generaldirektorat för 
utbildning, ungdom, idrott och kultur. 

GD Budget (BUDG): kommissionens generaldirektorat för budget. 

GD Forskning och innovation (RTD): kommissionens generaldirektorat för forskning 
och innovation. 

GD: generaldirektorat. 

IPA: instrumentet för stöd inför anslutningen. 

Iter: den internationella termonukleära experimentreaktorn. 

SDC: den schweiziska byrån för utveckling och samarbete. 

SECO: det schweiziska statssekretariatet för ekonomiska frågor. 

SFAO: den schweiziska federala revisionsmyndigheten. 

SIS: Schengens informationssystem. 

utrikestjänsten: Europeiska utrikestjänsten. 

VIS: Informationssystemet för viseringar. 
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I denna översikt undersöker vi de finansiella 
bidragen från länder utanför EU till EU och dess 
medlemsstater. 
Genom att ge bidrag till EU kan länder utanför EU 
delta i EU:s program och verksamhet. Bidragen 
fördelas mellan nästan 30 olika program. 
Dessutom tillhandahåller staterna i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) medel direkt 
till flera EU-medlemsstater som en del av de 
övergripande arrangemang mellan Eftastaterna 
och EU som reglerar dessa länders tillträde till EU:s 
inre marknad.
Vi uppmärksammar några centrala utmaningar 
som gäller Förenade kungarikets utträde ur EU 
och dess konsekvenser för bidragen från länder 
utanför EU. En annan utmaning för EU blir att  
lyfta fram fördelarna med den inre marknaden  
i framtida förhandlingar om de finansiella 
bidragen med Eftastaterna. 
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