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FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK AGREEMENT
between
the EUROPEAN UNION represented by the EUROPEAN COMMISSION
and
the UNITED NATIONS

Preamble
The United Nations1 (hereinafter referred to collectively as the “United Nations” or “UN” and
individually as a “UN organisation”) and the European Commission (hereinafter referred to as
the “Commission”) are willing to work together in a spirit of partnership in order to help
achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development
Goals, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), the Paris Agreement
on Climate Change and the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development, and
to ensure the most effective and efficient delivery of humanitarian assistance in the context of
the increasing humanitarian needs worldwide.
Both Parties will endeavour to strengthen their mutual contacts with a view to improving the
exchange of information on programming and content throughout the cycle of their
operations. In particular, the United Nations secretariats will welcome the presence and
participation of Commission representatives in United Nations boards and committees, it
being understood that the decisions relating thereto rest with the relevant United Nations
governing bodies.
As outlined by the Commission in its 2 May 2001 communication on building an effective
partnership with the United Nations, and by the Secretary-General in his response, this
Agreement sets out a framework for the United Nations and the Commission to enhance their
cooperation including programmatic partnership.
Where possible and desirable, such cooperation will take the form of actions, the performance
of which requires the pooling of resources from a number of donors, and where it is not
reasonably possible or appropriate to assign the share contributed by each donor to each type
of expenditure.
UN organisations may manage European Union (hereinafter referred to as “EU”)
contributions in accordance with their own rules and regulations as assessed by the
Commission.
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The term, “United Nations”, means the United Nations Secretariat as further described in the Annex, as well
as the United Nations funds, programmes, agencies and other bodies that are signatories to this Agreement,
as detailed in the same Annex. Others may be covered later pursuant to the provisions of Article 15.3. The
Annex shall be modified accordingly without formalities. The term, the “Commission” refers to all the
services within the Commission.

The Parties will examine the possibilities for further harmonising the procedures they use in
co-operating with each other; this will include the examination by the Commission of
possibilities for adapting existing European Union rules on nationality and origin in such a
way as to facilitate enhanced collaboration with the United Nations.
Where in the implementation of this financial and administrative framework agreement
(hereinafter referred to as the “Agreement”) the Commission makes a financial contribution
(hereinafter referred to as an “EU contribution”) to an operation, programme or project
administered by the United Nations (hereinafter referred to as an “Action”), the relevant
contribution-specific agreement shall reflect the principles contained in this Agreement.2 This
shall apply whether the contribution-specific agreement with the UN organisation is signed by
the Commission itself or signed by the partner country3 under indirect management and
endorsed by the Commission, in particular in the case of financing under the European
Development Fund.
The term 'contribution-specific agreement' refers to contribution, delegation and grant
agreements. In addition, the Commission may award procurement contracts to the United
Nations. In such cases the provisions of Article 12a on verifications contained in this
Agreement shall apply.
All activities undertaken hereunder are directed towards the attainment of results:
humanitarian, developmental or otherwise. The shift to a results orientation should be
accompanied by a corresponding shift away from the exclusive examination of inputs and
activities: it should simplify the administration of, and information generated by, UN Actions.
Consistent with numerous UN Security Council resolutions, including S/RES/1269 (1999),
S/RES/1368 (2001) and S/RES/1373 (2001), the signatory Parties are firmly committed,
amongst others, to the fight against international terrorism, and in particular, against the
financing of international terrorism. It is the policy of the EU to ensure that no support or
economic resources are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of entities,
individuals or group of individuals, designated by the EU under restrictive measures.
The Parties agree that the need to ensure the respect for EU restrictive measures shall not
impede the effective delivery of humanitarian assistance to persons in need in accordance
with the humanitarian principles and relevant provisions of International Humanitarian Law.
Now therefore the Parties, each acting within its applicable rules and procedures, agree as
follows:
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EU Member States may make use of this Agreement under shared management when awarding grants to UN
organisations falling within the scope of this Agreement.
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In this latter case references to the Commission in this Agreement shall, where relevant, apply mutatis
mutandis to the contracting authority in the partner country when the latter applies Commission rules.
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1.

Focus on results
1.1.

UN submissions of proposals pertaining to Actions for which EU contributions
are provided, will include objectives and indicators of achievement to be
agreed in contribution-specific agreements. These will be reflected in
subsequent work plans and reports. Performance measures will be based on
objectives that are specific, measurable, attainable, realistic and time-based.
Indicators for the contribution-specific agreement may be linked to the more
general indicators relevant for the whole Action.

1.2.

Commission representatives shall be invited to participate in the main
monitoring and in the evaluation missions relating to the performance of
Actions that have received funding from the Commission. The results of such
missions shall be reported to the Commission.

1.3.

This is without prejudice to any evaluation mission which the Commission as
a donor may wish to perform. In order to facilitate the coordination between
UN and Commission evaluation, UN submissions of proposals will outline the
proposed monitoring and evaluation plan of the relevant Action.

1.4.

Evaluation missions by Commission representatives should be planned and
completed in a collaborative manner between UN staff and Commission
representatives, keeping in mind the commitment of both the UN and the
Commission to the effective and efficient operation of their agreement. These
missions are to be planned ahead and procedural matters are to be agreed upon
by the Commission and the UN organisation concerned in advance. These
essentially include such matters as timing and scope of the mission, questions
the mission wishes to raise with management of the organisation, nature of
programme information, and whether missions are to visit headquarters
locations and/or field offices. All staff involved should bear in mind their
limited resources in terms of availability and capacity in handling these visits.
The mission will offer to make a draft of its report available to the
organisation's management for comments prior to final issuance.

1.5.

As far as possible and appropriate given the context of the Action, the United
Nations and the Commission will explore carrying out jointly the monitoring
and evaluation activities. Such arrangements would be discussed and agreed
between the Parties in due time, planned ahead and completed in a
collaborative manner. Terms of reference and procedural matters would be
agreed by the Parties beforehand. Representatives of the Commission would
participate at their own costs. The draft report would be shared for comments
prior to final issuance. The UN organisation will also send the final reports to
the Commission once issued.
This provision does not preclude the UN organisation from conducting its own
monitoring and evaluation missions.
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2.

Reporting
2.1.

Reporting, narrative as well as financial, shall cover the whole of the Action
described in the relevant contribution-specific agreements and their attached
budgets, regardless of whether this Action is wholly financed or co-financed
by the Commission. The narrative reports shall commensurate with the
“Description of the action” and focus on results attained during the reporting
period, the financial reports shall present the expenses with the same level of
details as the “Budget of the action” had.
The contribution-specific agreement sets out the information to be provided in
reports by the United Nations to the Commission.

2.2.

The Commission may not always request a specific format for budgets in
contribution-specific agreements and reports, provided that a sufficient level of
detail is provided in the United Nations’ proposals and standard reports.

2.3.

Reports to be submitted to the Commission will be either in Euro or in the
accounting currency of the UN organisation. These reports may be drawn from
financial statements denominated in other currencies as per UN legislative
requirements. Where necessary, actual expenditure will be converted into Euro
using the rate of exchange at which the EU’s contribution was recorded in the
UN organisation’s accounts.

2.4.

The Commission will consider establishing contribution-specific agreements
that coincide with the United Nations’ reporting cycles, so as to facilitate the
use of the United Nations’ standard reports, without the need for drafting
specific reports for the Commission. This may entail, where the Action had to
start before the contribution-specific agreement is signed, that costs incurred
prior to the signature of such agreement are nonetheless eligible, if so
determined case by case in such agreement. In such case these costs must be
reported on.

2.5.

For contribution-specific agreements exceeding 12 months, the minimum
requirement of the Commission is a yearly narrative and financial report. The
narrative report shall directly relate to the relevant agreement and shall at least
include:
– summary and context of the Action;
– activities carried out during the reporting period (i.e. directly related to the
Action description and activities foreseen in the contribution-specific
agreement);
– difficulties encountered and measures taken to overcome problems;
– changes introduced in implementation;
– achievements/results by using indicators (to be included in the contributionspecific agreement);
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– work plan for the following period. If the report is sent after the end of the
period covered by the preceding work plan, a new work plan, albeit
provisional, is always required before such date.
2.6.

In all cases a final report is required covering the whole period of
implementation of the contribution-specific agreement. This must be received
by the Commission within three months after the end of the implementation
period specified in the contribution-specific agreement in the case of
humanitarian assistance and other programmes of emergency assistance, and
six months in other cases.
In the case of delay in the submission of the final report without an acceptable
written explanation the Commission may refuse to pay any outstanding
amount and recover any amounts unduly paid.

3.

2.7.

In addition to the standard reports to donors, the United Nations will ensure
that progress and situation reports, publications, press releases and updates,
relevant to the contribution-specific agreement, are communicated to the
Commission as and when they are issued.

2.8.

The Parties shall endeavour to promote close collaboration and exchange of
information between officials entrusted with the management of Actions on
both sides. In particular, the Commission shall always be invited to join any
donor committee which the relevant UN organisation might set up in
connection with Multi-donor Actions.

Eligible direct costs
3.1.

To be considered eligible as direct costs in the context of an Action financed or
co-financed by the Commission, costs must:
– be directly attributable to the action, arise as a direct consequence of its
implementation and charged in proportion to the actual use;
– be necessary for carrying out the Action, be provided for specifically in the
contribution-specific agreement and comply with the principles of sound
financial management, in particular value for money and cost-effectiveness;
– have actually been incurred during the implementation period of the Action
specified in the contribution-specific agreement, whatever the time of actual
disbursement by the UN organisation, and in accordance with the provisions
of the contribution-specific agreement;
– be recorded in the United Nations’ or United Nations’ partners' accounts, be
identifiable, backed by originals of supporting evidence, and verifiable
pursuant to the provisions on the verification under Article 12a;
- ensure respect for the applicable tax and social legislation, if any, subject to
the UN organisation's privileges and immunities.
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3.2.

Direct eligible costs declared by the UN organisation may take form of:
(i) actual costs incurred by the UN organisation, subject to the above, and/or
(ii) simplified cost options in accordance with the contribution-specific
agreement.
The following types of expenses may in particular be eligible, subject to the
provisions of Article 3.1. above:
– the cost of UN staff assigned to the implementation of the Action,
corresponding to actual salaries plus social security charges and other
remuneration-related costs. Identifiable personnel costs at headquarters level
arising as a direct consequence of the Action may be included. Salaries and
costs will not exceed those normally borne by the United Nations;
– travel and subsistence costs for UN staff taking part in the Action, provided
they do not exceed those normally borne by the United Nations;
– purchase costs for equipment (new or used) which are attributable to the
Action. Unless otherwise specified in the contribution-specific agreement,
such equipment will be transferred to local authorities or partners (excluding
commercial contractors) of the United Nations or the final recipient of the
Action at the end of this Action;
– purchase costs for goods and services (transport, storage and distributing, rent
of equipment, etc.) which are directly attributable to the Action;
– costs directly arising out of, or related to, accepting or distributing
contributions in kind;
– costs of consumables and supplies directly attributable to the Action;
– expenditure on contracting or expenditure incurred by the United Nations’
partners directly attributable to the Action;
– the proportion of project office costs that corresponds to the amount of
activity directly attributable to the Action.

3.3. The following costs shall not be considered eligible, unless otherwise provided in
the contribution-specific agreement:
– bonuses, provisions, reserves or non-remuneration related costs;
– full-purchase cost of equipment and assets unless the asset or equipment is
specifically purchased for the Action and ownership is transferred in
accordance with the contribution-specific agreement;
– duties, taxes and charges, including VAT, that are recoverable/deductible by
the UN organisation;
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– return of capital;
– debts and provisions for possible future losses or debts;
– interest owed by the United Nations to any third party;
– banking charges for the transfers from and to the Commission;
– costs incurred during the suspension of the implementation of the
contribution-specific agreement except the minimum costs agreed on in
accordance with the contribution-specific agreement;
– items already financed from other sources;
– purchases of land or buildings;
– contributions in kind (the cost of staff assigned to the Action and actually
incurred by the organisation is not a contribution in kind and may be declared
as a direct eligible cost if it complies with the conditions set out above);
– for EU grants, currency exchange losses.
4.

5.

Eligible indirect costs
4.1.

For EU contributions, a fixed percentage of direct eligible costs, not exceeding
7 %, shall be eligible as indirect costs.

4.2.

For comparable Actions and Actions where there is more than one donor the
amount recovered shall not, in percentage terms, be higher or lower than for
other comparable contributions.

4.3.

Indirect costs are eligible provided that they do not include costs assigned to
another heading of the budget of the contribution-specific agreement.

4.4.

Where the rates applied in accordance with United Nations’ governing bodies’
decisions exceed 7%, the United Nations may recover the balance as direct
eligible costs, subject to the provisions governing direct eligible costs referred
to in Article 3 being fulfilled.

Contracting
5.1.

The United Nations regularly implements Actions in collaboration with other
entities. In deciding which activities will be contracted to other entities and
which ones will be implemented directly, the UN considers cost as one of the
determining factors, considering that contracting should not lead to increased
costs over direct implementation by the UN itself.

5.2.

The UN organisation, in presenting its proposal for financing or co-financing
by the Commission towards an Action will, in as much as possible, provide
details of contracting arrangements and partners envisaged. If the UN
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organisation cannot present full details of contracting arrangements, it will
undertake to present them as soon as they are available. The UN organisation
will also undertake to inform the Commission, with as much prior notice as
possible, of changes in these arrangements.
5.3.

6.

6a.
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The UN is fully responsible for the co-ordination and execution of all
contracted activities.

Procurement of goods, works and services
6.1.

The procurement of any goods, works or services by the United Nations in the
context of an Action financed or co-financed by the Commission shall be
carried out in accordance with the applicable rules and procedures adopted by
the United Nations. The Commission and a UN organisation may agree on
appropriate procurement rules and procedures in specific cases depending on
the applicable regulatory provisions on each side.

6.2.

This is based on the understanding that United Nations’ rules and procedures
are consistent with internationally accepted standards, including data
protection and the award of contract to the tender offering best value for
money, in compliance with the principles of transparency and equal treatment
for potential contractors, care being taken to avoid any conflict of interests.
The provisions on verifications under Article 12a of this Agreement shall
apply. In the event of failure to comply with the above provisions the relevant
costs shall not be eligible for Commission funding.

6.3.

In Multi-donor Actions, the Commission is prepared, if allowed by the
applicable regulatory provision, to accept that the United Nations’ rules of
origin apply. In other cases, the origin of the goods and the nationality of the
companies and experts selected for carrying out activities in an Action
financed or co-financed by the Commission shall be determined by the parties
to a contribution-specific agreement on a case by case basis, depending on the
applicable regulatory provisions on each side.

Exclusion from funding
6a.1.

The UN shall not provide funds to third parties, whether entities, individuals
or group of individuals, included in the Consolidated United Nations Security
Council Sanctions List (the "UN Sanctions List") at the time such third parties
are selected.

6a.2.

The UN shall cooperate with the Commission in assessing if the third parties,
whether entities, individuals or group of individuals, selected by the UN to be
recipients of funds in connection with the implementation of the respective
contribution agreement, fall under the scope of EU restrictive measures.4 In the

The consolidated lists of EU restrictive measures are available at: www.sanctionsmap.eu .
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event that such recipients would fall under the scope of EU restrictive
measures, the UN shall promptly inform the Commission.

7.

6a.3.

In such event, the UN and the Commission shall promptly consult each other
with a view to jointly determining remedial measures in accordance with their
respective applicable legal framework. Such measures may include, but shall
not be limited to, the reallocation of the remaining EU contribution under this
Agreement, net of any costs incurred by the UN for undertaking any
procurement or award procedure (the “Corresponding Amount”).

6a.4.

Where such remedial measures are not feasible, the Corresponding Amount
shall not be charged to the action or, in the case of Multi-donor action, to the
amount corresponding to the Commission's contribution to the action. This is
without prejudice to the suspension or termination of the respective
contribution agreement, together with the recovery of any unspent funds
contributed by the Commission to the UN, after consultation by the Parties.

6a.5.

This provision is without prejudice to the exceptions contained in the EU
restrictive measures.

Payment schedules
7.1.

Payment schedules shall be detailed in each individual contribution-specific
agreement. The Commission shall provide an advanced payment of up to
100% of each annual forecasted budget under the conditions for disbursement
detailed in the contribution-specific agreement.

7.2.

In the case of trust funds or special accounts, the UN may utilise the available
balance pertaining to one contribution-specific agreement to meet the
immediate, including final, requirements of another providing that:
– it anticipates receipt of payment from the Commission for the contributionspecific agreement towards which the available balance was advanced in
sufficient time to ensure that the contribution-specific agreement from which
the funds were advanced is reimbursed without disruption or delay;
– the reimbursement of the contribution-specific agreement from which funds
were advanced includes the amount advanced and an amount corresponding to
the bank interest, if any, that would have been earned had these funds
remained on account.
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8.

9.

The Euro
8.1.

All contribution-specific agreements between the UN and the Commission
shall be denominated either in Euro or in the accounting currency of the UN
organisation.

8.2.

EU contributions may be pooled together with contributions from other
donors. They may be exchanged for other currencies in order to facilitate their
disbursement.

8.3.

Publicity pertaining to EU contributions shall quote these contributions in
Euro, in parenthesis if necessary. UN publications and reports prepared in
response to, and in accordance with, its legislative directives are excluded
from this provision.

Bank interest
UN rules and procedures pertaining to positive bank interest shall apply, and equal
treatment among donors shall be ensured. This is based on the understanding that these
rules and procedures conform to internationally accepted standards.

10. Other financial issues
10.1.

To ensure that Commission funds will remain available, and can be fully
utilised, the maximum EU contributions will be expressed as absolute amounts
complemented, where appropriate, by a percentage of total eligible
expenditures for grants.
Where the EU contribution is expressed as the lower of an absolute amount
and a percentage of projected total eligible expenditures, and the conditions of
implementation or expected level of funding are likely to change, the UN
organisation will consult the Commission without delay so as to agree on
appropriate measures, such as increasing the percentage of eligible
expenditures.

10.2.
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In exceptional cases, including those mentioned in Article 2.4 above, the
Commission may provide funding for an Action in progress provided that it
has not started before the date on which the request for funding has been
received. For humanitarian operations, emergency support operations or for
crisis management aid and in other exceptional and duly substantiated
emergencies, the Commission may provide funding for an Action started
before the date on which it has received the request for financing.5 In all cases
this must be specified in the contribution-specific agreement.

Retroactivity rules:

- for grants: in the event of extreme urgency where an early engagement by the European Union would be of
major importance, for the purposes of humanitarian aid-emergency support operations or for crisis
10

10.3.

In cases where the Action is suspended or not completed within the period
defined in the contribution-specific agreement, the funds that remain
unexpended after all liabilities incurred in this period have been satisfied,
including interest earned (subject to Article 9), will be reimbursed to the
Commission, unless agreed otherwise in writing.

10.4.

The Commission will inform UN organisations with which it has or is likely to
have contribution-specific agreements, on its programming intentions as early
as possible in the budgetary exercise, including, on an indicative basis, the
amounts likely to be available during the current exercise.

10.5.

The Commission will make every effort to allow for the necessary flexibility to
enable UN organisations operating in highly volatile situations to meet
evolving needs during the implementation period.

10.6.

The United Nations will make every effort to define in advance the aspects
most likely to be affected by changes in a given situation.

10.7.

The contribution-specific agreement will specify the degree of flexibility,
including budgetary re-allocations, to be exercised by the United Nations.

10.8.

The Commission may allow inclusion in the initial budget of a contributionspecific agreement of a contingency reserve, at the request of the UN
organisation concerned, to cover any adjustment necessary in the light of
changed circumstances on the ground. The contingency reserve should not be
higher than 5% of the value of the direct eligible costs of the Action presented
in the Budget. In case of Multi-donor Actions, the share of the contingency
reserve that is proportional to the share of the EU contribution in the Budget of
the Action can only be used with the prior written authorisation of the
Commission.

10.9.

[deleted 31.12.2018]

10.10. In the case of Multi-donor Actions, except as otherwise provided in this
Agreement or in the relevant contribution-specific agreement, the UN
organisation will ensure equal treatment among all donors.

management aid and in other exceptional and duly substantiated emergencies, the costs incurred by a UN
organisation before the date of submission of the project proposal for EU contribution can be eligible for
EU financing. In case of “direct award of a grant” the date when the funding proposal was submitted is
considered as the starting date of negotiations as confirmed by administrative evidence.
- for indirect management: same principle applies but not limited to crisis situations. The costs incurred by the
UN organisation before the date of submission of the project proposal can be eligible for EU financing.
In both cases, the costs incurred may precede the approval of the Commission financing decision but, in the
latter case, express reference to retroactive validity of the EU contribution shall be made in the financing
decision. No express authorisation on the retroactive use of the EU contribution is required in a financing
decision when the costs are incurred after the said financing decision has been approved but before the
signature of the contribution-specific agreement.
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11. Visibility
11.1.

It is common interest of the Parties to promote the EU-UN partnership and the
EU visibility when the UN implements Actions funded with the EU financial
contribution. Unless the Commission requests or agrees otherwise, the UN
shall consult and agree on appropriate measures to publicise the fact that an
Action has received funding from the European Union. Information given to
the press, the beneficiaries of an Action, all related publicity material, official
notices, reports and publications, shall acknowledge that the Action was
carried out "with funding by the European Union" and shall display in an
appropriate way the European emblem. It is understood that UN equipment
and vehicles routinely carry the UN emblem and other indications of
ownership prominently displayed. In cases where equipment or vehicles and
major supplies have been purchased using funds provided by the Commission,
the UN agrees to include appropriate acknowledgement on such vehicles,
equipment and major supplies (including display of the European logo: twelve
yellow stars on a blue background) provided that such actions do not
jeopardise the UN organisations’ privileges and immunities and the safety and
security of UN organisations’ staff.

11.2.

The size and prominence of the acknowledgement and European Union logo
shall be clearly visible in a manner that will not create any confusion regarding
the identification of the Action as a UN activity, the ownership of the
equipment and supplies by the UN, and the application to the Action of the UN
privileges and immunities.

11.3.

All UN publications pertaining to Actions that have received funding from the
Commission, in whatever form and whatever medium, including the Internet,
shall carry the following or a similar disclaimer: “This document was produced
with the financial assistance of the European Union. The views expressed
herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European
Union.”

11.4.

If the equipment bought with an EU contribution is not transferred to local
partners of the United Nations or the final recipient of the Action at the end of
the implementation period specified in the contribution-specific agreement, the
visibility requirements as regards this equipment (in particular display of the
EU logo) shall continue to apply between the end of the implementation period
specified in the contribution-specific agreement and the end of the overall
Action, if the latter is longer. Where the UN organisation retains ownership in
accordance with the conditions laid down in the contribution-specific
agreement, the visibility requirements shall continue to apply as long as the
relevant equipment, vehicles or remaining major supplies are used by the UN
organisation.
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12. Ex post publicity
12.1.

The United Nations accept that for each contribution-specific agreement
hereunder, the Commission publishes on its website the name and address of
the relevant UN organisation, the purpose of the EU contribution as well as the
amount contributed and if relevant the percentage of co-financing.

12.2.

The Commission accepts that the UN organisation refrains from publicising
information relating to its third parties (local partners, contractors or
beneficiaries of the Action) where such publication could put at risk their
safety, security or commercial interests, or jeopardise the UN organisations’
privileges and immunities and the safety and security of UN organisations’
staff.

12a. Verifications
12a.1. The Commission acknowledges the mandated primacy of UN oversight and
control systems, including the principle of exclusive audit by UN External
Auditors, and in keeping with internationally-accepted practice in the discipline
of financial oversight and control, will endeavour to build reliance on these
systems.
12a.2. The UN recognises the need for the Commission to report to competent
European Union bodies that the EU contributions have been used for their
intended purpose and according to the principle of sound financial management
based on the assurance that an adequate system of accountability is in place (e.g.
accounting systems and procedures, control and procurement procedures,
financial and results reporting, and the oversight mechanisms). The Commission
is determined to make full use of cross-reliance on audits conducted within the
UN and to reduce its own control efforts where the aforementioned systems
provide adequate assurance.
12a.3. The UN recognises also that the Commission and other competent bodies of the
European Union may undertake, including on the spot, verifications concerning
the activities financed by the European Union, request all relevant financial
information (drawn from accounts and records), seek clarifications of
information, and verify underlying documents.
12a.4. The financial transactions and financial statements concerning the activities
financed or co-financed by the European Union shall be subject to the internal
and external auditing procedures laid down in the applicable financial
regulations, rules and directives of the UN organisations.
12a.5. A copy of the audited financial statements shall be submitted to the European
Commission Headquarters by the United Nations when and as issued.
12a.6. UN organisations shall keep financial and accounting documents concerning the
activities financed by the European Union in accordance with applicable
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document retention policies and make all relevant financial information available
to the competent bodies of the European Union upon request.
12a.7. Specific focal points should be designated at each Commission service and UN
organisation concerned to ensure efficient co-ordination and conduct of all
verifications.
12a.8. Verification missions should be planned and completed in a collaborative
manner between UN staff and Commission representatives, keeping in mind the
commitment of both the UN and the Commission to the effective and efficient
operation of their agreement.
12a.9. Subject to the foregoing, the parties agree that verifications may also focus on
expenditures reported in relation to contribution-specific agreements and other
matters in connection therewith.
12a.10. A number of transactions as specified in the terms of reference selected from the
reported expenditure can be sampled when a contribution-specific agreement is
subject to verification. Verification teams will bring identified problems to the
attention of the UN organisation concerned. Should problems be substantiated by
the UN organisation concerned and the verification team, the UN organisation
and the Commission may wish to jointly request the respective UN internal audit
services to assess the full scope of the problems, including the total amount of
reported expenditure that is potentially impacted.
12a.11. Subject to obligations of confidentiality, original documents shall be shown to
the verification team to facilitate the verification process. Copies of such
documents will not be made by the verification team. Requests for copies of such
documents will be considered by UN organisations concerned on a case-by-case
basis in line with their established confidentiality policies.
12a.12. UN organisations will endeavour to provide copies of documents that fully
substantiate the costs under sampled transactions, either in the form of
(preferably, electronic) copies of original substantiating documents or in the form
of assurances provided by internal auditors for documents that are considered
confidential, based on the UN organisations' regulatory framework.
12a.13. Initial and final meetings between the verification team and the UN organisation
are to be conducted at the start and end of the mission. A draft verification report
will be made available to the UN organisation for comments prior to final
issuance. The final report shall include all the comments which have been made
by the UN organisation and shall be made available once issued. Pursuant to that,
and where the conclusions so justify, the Commission and the UN organisation
concerned shall take up the contradictory procedure.
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13. Consultations
13.1.

The Parties will establish a working group to promote a regular exchange of
information on all matters arising out of this Agreement. The working group
will meet at least once a year to review the implementation of this Agreement.
It may propose any appropriate action, including amendments to this
Agreement, in the light of the results obtained or of changes in the regulatory
framework of the Parties.

13.2.

Any amendment to this Agreement shall be done in writing.

13.3.

In the interest of transparency and accountability, the Parties shall undertake to
timely exchange any information necessary for the implementation of this
Agreement. The respective EU services and UN organisations shall designate a
central contact point to which persisting implementation problems can be
addressed.

14. Settlement of disputes
14.1.

The affected parties shall endeavour to settle amicably any dispute or
complaint relating to the interpretation, application or fulfilment of this
Agreement or any contribution-specific agreement, including their existence,
validity or termination.

14.2.

[deleted 31.12.2018]

14.3.

Nothing in this Agreement shall be interpreted as a waiver of any privileges or
immunities accorded to any Party hereto by its constituent documents or
international law.

14.3. Contribution-specific agreements shall contain provisions incorporating the
above, including provisions referring to arbitration in accordance with the
Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving
International Organisations and States.
15. Entry into force and termination
15.1.

This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties.

15.2.

This Agreement shall apply to all contribution-specific agreements entered into
between the Commission and the United Nations after the date hereof, unless
otherwise agreed in exceptional circumstances by the Commission and the
relevant UN organisation. For such contribution-specific agreements it shall
cancel and replace the agreements of 21 December 1994, 9 August 1999, 12
October 2000 and 6 November 2001.

15.3.

Any UN organisation may adhere to this Agreement after the date hereof, by
an exchange of letters with the Commission. This Agreement shall enter into
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force as regards such UN organisation as from the date of such exchange of
letters.
15.4.

This Agreement shall not affect contracts or agreements entered into prior to
the date of its entry into force, which shall remain governed by the abovementioned agreements unless otherwise provided in these contracts or
agreements.

15.5.

Any general conditions applicable to contribution-specific agreements, to
which this Agreement applies, shall fully conform to the provisions hereof.

15.6.

This Agreement may be terminated by either Party upon giving six (6) months'
prior written notice to that effect to the other Party. Unless the Parties agree on
another course of action, any contribution-specific agreement entered into
before the termination of this Agreement shall not be affected by such
termination.

16. Revision
This Agreement is to be reviewed at least once every EU multiannual financial
framework.
The following annex shall form an integral part of this Agreement:
Signatory parties.

EUROPEAN UNION, represented by the
EUROPEAN COMMISSION

UNITED NATIONS
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ANNEX to the EU-UN FAFA:
Signatory parties

The European Union, represented by the European Commission
The United Nations Secretariat, including:
the Department of Political Affairs (DPA),
the Office for Disarmament Affairs (UNODA),
the Department of Peacekeeping Operations (the United Nations Mine Action
Service),
the Department of Economic and Social Affairs (DESA),
the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA),
the Office on Drugs and Crime (UNODC),
the Department of Safety and Security (DSS),
the Economic Commission for Africa (ECA),
the Economic Commission for Europe (ECE),
the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC),
the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP),
the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked
Developing Countries and Small Islands Developing States (OHRLLS);
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
(UNRWA);
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
The United Nations Environment Programme (UNEP);
The United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT);
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The United Nations Children’s Fund (UNICEF);
The United Nations Development Programme (UNDP);
The United Nations Volunteers (UNV);
The United Nations Population Fund (UNFPA);
The International Trade Centre (ITC);
The United Nations University (UNU);
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR);
The World Food Programme (WFP);
The International Labour Organisation (ILO, adhered in 2003);
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, adhered in 2003);
The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, adhered in 2003);
The World Health Organization (WHO, adhered in 2003);
The World Meteorological Organization (WMO, adhered in 2003);
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, adhered in
2004);
The International Atomic Energy Agency (IAEA, adhered in 2004);
The International Fund for Agricultural Development (IFAD, adhered in 2004);
The International Civil Aviation Organization (ICAO, adhered in 2005);
The United Nations Office for Project Services (UNOPS, adhered in 2008);
The International Telecommunication Union (ITU, adhered in 2009);
The United Nations Capital Development Fund (UNCFD, adhered in 2010);
The United Nations Entity for Gender Quality and the Empowerment of Women
(UNWOMEN, adhered in 2011);
The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
(CTBTO, adhered in 2011);
The International Maritime Organisation (IMO, adhered in 2015);
The International Organization for Migration (IOM, adhered in 2016);
The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR, adhered in 2016).
18
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Konsolidovaný text zahŕňajúci
zmenu 31.12.2018
FINANČNÁ A ADMINISTRATÍVNA RÁMCOVÁ DOHODA
medzi
EURÓPSKOU ÚNIOU zastúpenou EURÓPSKOU KOMISIOU
a
ORGANIZÁCIOU SPOJENÝCH NÁRODOV

Preambula
Organizácia Spojených národov 1 (ďalej spoločne len "Organizácie Spojených národov" alebo
"OSN" a jednotlivo ako a "organizácia OSN") a Európska Komisia (ďalej len "Komisia") si
želajú spolupracovať v duchu partnerstva s cieľom pomôcť napĺňať Agendu 2030 pre
udržateľný rozvoj a dosiahnuť jej ciele trvalo udržateľného rozvoja, Sendaiský rámec pre
znižovanie rizika katastrof (2015 – 2030), Parížsku dohodu o zmene klímy a Akčný program
z Addis Abeby o financovaní rozvoja a zabezpečiť čo najefektívnejšie a najúčinnejšie
poskytovanie humanitárnej pomoci v kontexte stúpajúcich humanitárnych potrieb na celom
svete.
Obe strany sa budú usilovať o posilnenie svojich vzájomných kontaktov s cieľom zlepšiť
výmenu informácií o ich programoch a ich obsahu počas celého cyklu ich operácií. Najmä,
Sekretariát Organizácie Spojených národov privíta prítomnosť a účasť zástupcov Komisie v
radách a výboroch Organizácie Spojených národov, pričom sa rozumie, že rozhodnutia, ktoré
sa toho týkajú, sú v kompetencii príslušných orgánov Organizácie Spojených národov.
Ako načrtli Komisia vo svojom oznámení z 2. mája 2001 o budovaní účinného partnerstvo
s Organizáciou Spojených národov a Generálny tajomník v jeho odpovedi, táto dohoda
stanovuje rámec pre Organizáciu Spojených národov a Komisiu na posilnenie ich spolupráce
vrátane programového partnerstva.
Kde je to možné a žiaduce, takáto spolupráca bude mať formu akcií, ktorých realizovanie si
vyžaduje združovanie zdrojov od viacerých darcov a kde nie je primerane možné alebo
vhodné prideliť podiel, ktorým každý darca prispel, k jednotlivému typu od výdavkov.
Organizácie OSN môžu spravovať príspevky Európskej Únie (ďalej len "EÚ") v súlade s ich
vlastnými pravidlami a predpismi, tak ako boli vyhodnotené Komisiou.
Zmluvné strany preskúmajú možnosti ďalšej harmonizácie postupov, ktoré používajú v rámci
vzájomnej spolupráce; toto bude zahŕňať skúmanie zo strany Komisie o možnostiach
Pojem "Organizácia Spojených národov" znamená sekretariát Organizácie Spojených národov, ako je ďalej
opísaný v prílohe, ako aj fondy OSN, programy OSN, agentúry OSN a iné subjekty OSN, ktoré sú signatármi
tejto dohody, ako je podrobne uvedené v tej istej prílohe. Iné subjekty môžu byť zahrnuté neskôr podľa
ustanovení článku 15.3. Príloha sa zodpovedajúcim spôsobom zmení neformálne. Pojem "Komisia" sa vzťahuje
na všetky služby v rámci Komisie.
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prispôsobenia existujúcich pravidiel Európskej únie o štátnej príslušnosti a pôvode takým
spôsobom, aby sa uľahčilo posilnenie spolupráce s Organizáciou Spojených národov.
Kde pri realizácii tejto finančnej a administratívnej rámcovej dohody (ďalej len "dohoda")
Komisia realizuje finančný príspevok (ďalej len "príspevok EÚ") na operáciu, program alebo
projekt v správe Organizácie Spojených národov (ďalej len "akcia"), príslušná dohoda
o poskytnutí príspevku bude reflektovať zásady obsiahnuté v tejto dohode. 2 Toto sa uplatní
bez ohľadu na skutočnosť, či táto dohoda o poskytnutí príspevku s organizáciou OSN je
podpísaná samotnou Komisiou alebo je podpísaná partnerskou krajinou 3 v rámci nepriameho
riadenia a schválená Komisiou, v najmä v prípade financovania v rámci Európskeho
rozvojového fondu.
Pojem „dohoda o poskytnutí príspevku“ zahŕňa dohody o príspevku, poverovacie dohody
a grantové dohody. Komisia môže okrem toho zadať zákazku OSN v rámci verejného
obstarávania. V takýchto prípadoch sa uplatňujú ustanovenia článku 12a o overeniach
obsiahnuté v tejto Dohode.
Všetko aktivity vykonávané podľa textu uvedeného nižšie sú nasmerované na dosiahnutie
výsledkov: humanitárnych, rozvojových alebo iných. Táto zmena na orientáciu na výsledky
by mala byť sprevádzaná zodpovedajúcim posunom od výhradného preskúmania vstupov a
aktivít: mala by zjednodušiť administratívu a množstvo generovaných informácií od akcií
OSN.
V súlade s mnohými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN vrátane S/RES/1269 (1999),
S/RES/1368 (2001) a S/RES/1373 (2001), signatárske strany sú pevne odhodlané, okrem
iného, k boju proti medzinárodnému terorizmu, a najmä proti financovaniu medzinárodného
terorizmu. Je politikou EÚ zabezpečiť, aby žiadna podpora alebo hospodárske zdroje, priamo
alebo nepriamo, neboli sprístupnené subjektom, alebo v ich prospech, či ide o jednotlivcov
alebo o skupiny jednotlivcov, na ktoré uvalila EÚ obmedzujúce opatrenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že potreba zabezpečiť dodržiavanie reštriktívnych opatrení EÚ
nebude brániť účinným dodávkam humanitárnej pomoci pre osoby v núdzi v súlade
s humanitárnymi princípmi a relevantnými ustanoveniami medzinárodného humanitárneho
práva.
Zmluvné strany, z ktorých každá koná v rámci svojich platných pravidiel a postupov, sa preto
dohodli na nasledovnom:

2 Členské štáty EÚ môžu použiť túto Dohodu v rámci zdieľaného manažmentu keď udeľujú granty
organizáciám OSN spadajúcim do pôsobnosti tejto Dohody..
3
V tomto poslednom prípade sa referencia na Komisiu v tejto Dohode, kde je to relevantné, bude používať
mutatis mutandis na zodpovednú autoritu v členskej krajine, keď sa na ňu uplatňujú pravidlá Komisie.
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1.

Zameranie sa na výsledky
1.1.

Návrhy OSN týkajúce sa akcií, na ktoré sú poskytované príspevky EÚ budú
zahŕňať ciele a ukazovatele úspechu ktoré budú dohodnuté v konkrétnej
dohode o poskytnutí príspevku. Tieto sa budú odrážať v následných
pracovných plánoch a správach. Merania výkonnosti budú založené na
cieľoch, ktoré sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo
založené. Ukazovatele pre dohodu o poskytnutí príspevku môžu byť spojené s
všeobecnejšími ukazovateľmi relevantnými pre celú akciu.

1.2.

Zástupcovia Komisie budú pozvaní zúčastniť sa na hlavných monitorovacích a
hodnotiacich misii týkajúcich sa realizácie akcií, ktoré získali finančné
prostriedky od Komisie. Výsledky takýchto misií sa oznámia Komisia.

1.3.

Toto platí bez ohľadu na akúkoľvek hodnotiacu misiu, ktorú si môže želať
uskutočniť Komisia ako darca. S cieľom uľahčiť koordináciu medzi
hodnoteniami OSN a Komisie, projektové návrhy OSN načrtnú navrhovaný
monitorovací a hodnotiaci plán pre príslušnú akciu.

1.4.

Hodnotiace misie zástupcov Komisie a mali by plánované a dokončené
v spolupráci medzi pracovníkmi OSN a zástupcami Komisie so zreteľom na
záväzok OSN k efektívnemu a účinnému napĺňaniu ich dohody. Tieto misie sa
budú plánovať dopredu a vopred sa musia dohodnúť aj procesné záležitosti
medzi Komisiou a príslušnou organizáciou OSN. Tieto v podstate zahŕňajú
také záležitosti, ako je načasovanie a rozsah misie, otázky, ktoré si misia želá
vzniesť s vedením organizácie, povaha programových informácií, a či misie
navštívia ústredie a/alebo kancelárie v teréne. Všetci zúčastnení zamestnanci
by mali mať na pamäti svoje obmedzené zdroje, pokiaľ ide o dostupnosť a
kapacitu pri vybavovaní týchto návštev. Misia ponúkne, že návrh svojej správy
pred jej konečným vydaním sprístupní vedeniu organizácie na
pripomienkovanie.

1.5.

Pokiaľ je to možné a vhodné vzhľadom na kontext akcie, OSN a Komisia
preskúmajú možnosť vykonávania spoločných monitorovacích a hodnotiacich
činností. Takéto opatrenia Strany včas prerokujú a odsúhlasia, vopred ich
naplánujú a spoločne dokončia. Zmluvné strany sa vopred dohodnú na
podmienkach a procedurálnych záležitostiach. Zástupcovia Komisie sa
zúčastnia na vlastné trovy. Návrh správy by bol zdieľaný na pripomienkovanie
pred konečným vydaním. Organizácia OSN zašle záverečné správy po ich
vydaní aj Komisii.
Toto ustanovenie nebráni organizácii
monitorovacích a hodnotiacich misií.

OSN

vo

výkone

vlastných
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2.

Výkazníctvo
2.1.

Podávanie správ, naratívnych ako aj finančných, zahŕňa celú akciu opísanú
v dohodách o poskytnutí príspevku a v priložených rozpočtoch, bez ohľadu na
to, či je táto akcia úplne financovaná alebo spolufinancovaná Komisiou.
Naratívne správy zodpovedajú „Popisu akcie“ a sústreďujú sa na výsledky
dosiahnuté počas vykazovaného obdobia, finančné správy budú prezentovať
výdavky s rovnakou úrovňou podrobností ako „Rozpočet akcie“.
Dohoda o poskytnutí príspevku stanoví rozsah informácií, ktoré majú byť
v správach OSN odovzdané Komisii.

2.2.

Komisia nemusí vždy požadovať osobitný formát pre rozpočty v dohodách
o poskytnutí príspevku a správy týkajúce sa príspevkov za predpokladu, že
projektový návrh a štandardné správy OSN poskytujú dostatočnú úroveň
detailnosti.

2.3.

Správy, ktoré sa majú predložiť Komisii, budú buď v eurách, alebo v účtovnej
meny organizácie OSN. Tieto správy možno čerpať z finančných výkazov
denominovaných v iných menách podľa legislatívnych požiadaviek OSN. V
prípade potreby sa skutočné výdavky prevedú na euro pomocou výmenného
kurzu, pri ktorom bol príspevok EÚ zaznamenaný v účtoch príslušnej
organizácie OSN.

2.4.

Komisia zváži vytvorenie dohôd o poskytnutí príspevku ktoré sa zhodujú s
cyklami podávania štandardných správ OSN v podávaní správ, aby sa uľahčilo
používanie štandardných správ OSN bez potreby vypracovania osobitných
správ pre Komisiu. To môže znamenať, že ak sa akcia musela začať pred
podpísaním dohody o poskytnutí príspevku, náklady, ktoré vznikli pred
podpísaním tejto dohody sú napriek tomu oprávnené, ak sa tak určí prípad od
prípadu v tejto dohode. V takomto prípade sa tieto náklady musia nahlásiť.

2.5.

Pre dohody o poskytnutí príspevku presahujúce 12 mesiacov, minimálna
požiadavka Komisie je ročná naratívna a finančná správa. Naratívna správa sa
musí týkať priamo príslušnej dohody a musí prinajmenšom zahŕňať:
– zhrnutie a kontext akcie;
– činnosti vykonávané počas vykazovaného obdobia (t. j. priamo súvisiace
s popisom akcie a aktivity predpokladané v dohode o poskytnutí príspevku);
– vzniknuté ťažkosti a opatrenia prijaté na prekonanie problémov;
– zmeny zavedené pri realizácii;
– úspechy/výsledky pomocou ukazovateľov (ktoré sa zahrnú do dohody
o poskytnutí príspevku);
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– pracovný plán na nasledujúce obdobie. Ak sa správa odošle po skončení
obdobia, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci pracovný plán, vždy sa pred
týmto dátumom vyžaduje nový pracovný plán, aj keď predbežný.
2.6.

Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje záverečná správa, ktorá pokrýva celé
obdobie dohody o poskytnutí príspevku. Komisia ho musí dostať do troch
mesiacov po skončení realizácie uvedeného v dohode o poskytnutí príspevku,
v prípade humanitárnej pomoci a v iných programoch núdzovej pomoci a do
šiestich mesiacov v ostatných prípadoch.
V prípade omeškania s predložením záverečnej správy bez prijateľného
písomného vysvetlenia môže Komisia odmietnuť zaplatiť akúkoľvek dlžnú
sumu a získať späť všetky neoprávnene vyplatené sumy.

3.

2.7.

Okrem štandardných správ darcom OSN zabezpečí, aby sa Komisii
oznamovali správy o pokroku a situácii, publikácie, tlačové správy
a aktualizácie súvisiace s dohodou o poskytnutí príspevku, keď budú vydané.

2.8.

Zmluvné strany sa usilujú podporovať úzku spoluprácu a výmenu informácie
medzi úradníkmi poverenými riadením akcií na oboch stranách.
Predovšetkým, Komisia bude vždy vyzvaná, aby sa pripojila k akémukoľvek
výboru darcov, ktorý môže relevantná organizácia OSN zriadiť v súvislosti
s akciami viacerých darcov.

Oprávnené priame náklady
3.1.

Aby sa náklady považovali za oprávnené ako priame náklady v kontexte akcie
financovanej alebo spolufinancovanej Komisiou, musia:
– byť priamo pripísateľné akcii, vznikajú ako priamy dôsledok jej realizácie
a sú spoplatnené úmerne skutočnému použitiu;
– byť potrebné na vykonávanie akcie, musia byť stanovené osobitne v dohode
o poskytnutí príspevku a musia byť v súlade so zásadami riadneho finančného
hospodárenia, najmä pokiaľ ide o pomer kvality a ceny a efektívnosť
nákladov;
– boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie akcie uvedenej v dohode
o poskytnutí príspevku bez ohľadu na čas skutočného vyplatenia zo strany
organizácie OSN a v súlade s ustanoveniami dohody o poskytnutí príspevku;
– byť zaznamenané v účtoch Organizácie Spojených národov alebo partnerov
Organizácie Spojených národov, musia byť identifikovateľné, podložené
originálmi podporných dokladov a overiteľné podľa ustanovenia o overení
podľa článku 12a;
– zabezpečiť dodržiavanie platnej daňovej a sociálnej legislatívy, ak existuje, s
výhradou výsad a imunít OSN.
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3.2.

Priame oprávnené náklady deklarované organizáciou OSN môžu mať formu:
(i) skutočných nákladov, ktoré vznikli organizácii OSN v súlade s vyššie uvedeným
a/alebo
(ii) zjednodušených nákladov v súlade s dohodou o poskytnutí príspevku.
V súlade s ustanovením článku 3.1 vyššie, môžu byť oprávnené najmä
nasledujúce druhy výdavkov:
– náklady na zamestnancov OSN pridelených na vykonávanie akcie, ktoré
zodpovedajú skutočným platom plus odvodom na sociálne zabezpečenie
a iným nákladom súvisiacim s odmeňovaním. Môžu byť zahrnuté aj
identifikovateľné personálne náklady na úrovni ústredia, ktoré vznikajú ako
priamy dôsledok akcie. Platy a náklady nepresiahnu tie, ktoré bežne znáša
OSN;
– cestovné náklady a diéty pre zamestnancov OSN, ktorí sa zúčastňujú na akcii,
za predpokladu, že nepresiahnu náklady, ktoré bežne znáša OSN;
– náklady na nákup vybavenia (nového alebo použitého), ktoré možno pripísať
akcii. Ak nie je v dohode o poskytnutí príspevku uvedené inak, toto
vybavenie bude prevedené miestnym orgánom alebo partnerom (okrem
obchodných dodávateľov) OSN alebo konečnému príjemcovi akcie na konci
tejto akcie;
– náklady na nákup tovaru a služieb (doprava, skladovanie a distribúcia,
prenájom vybavenie atď.) ktoré priamo súvisia s akciou;
– náklady ktoré priamo vyplývajú alebo súvisia s prijatím alebo rozdelením
nepeňažných príspevkov;
– náklady na spotrebný materiál a dodávky, ktoré možno priamo pripísať akcii;
– náklady na uzatvorenie zmlúv lebo výdavky, ktoré vznikli partnerom OSN,
ktoré možno priamo pripísať akcii;
– podiel nákladov na projektovú kanceláriu ktorý zodpovedá množstvu aktivít
priamo priraditeľných akcii.

3.3. Nasledujúce náklady sa nepovažujú za oprávnené, pokiaľ nie je stanovené inak
v dohode o poskytnutí príspevku:
– bonusy, provízie, rezervy a obdobné nemzdové náklady;
– plná kúpna cena vybavenia a majetku, pokiaľ majetok alebo vybavenie nie sú
špecificky zakúpené pre akciu a vlastníctvo nie je prevedené v súlade s
dohodou o poskytnutí príspevku;
– clá, dane a poplatky vrátane DPH, ktoré sú vymáhateľné/odpočítateľné
organizáciou OSN;
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– návratnosť kapitálu;
– dlhy a rezervy na možné budúce straty alebo dlhy;
– úroky, ktoré organizácia OSN dlhuje ktorejkoľvek tretej strane;
– bankové poplatky za prevody z a do Komisie;
– náklady vzniknuté počas pozastavenia vykonávania dohody o poskytnutí
príspevku okrem minimálnych nákladov dohodnutých v dohode o poskytnutí
príspevku;
– položky už financované z iných zdrojov;
– nákupy pozemkov alebo budov;
– nepeňažné príspevky (náklady na zamestnancov pridelených na akciu a
skutočne vynaložené organizáciou nie sú nepeňažnými príspevkami a môžu
byť deklarované ako priame oprávnené náklady, ak sú v súlade s vyššie
uvedenými podmienkami);
– v prípade grantov EÚ, kurzové straty.
4.

5.

Oprávnené nepriame náklady
4.1.

V prípade príspevkov EÚ sa stanovuje pevne stanovené percento priamych
oprávnených nákladov, ktoré nepresahuje 7 %, ako oprávnené nepriame
náklady.

4.2.

V prípade porovnateľných akcií a akcií, kde je viac ako jeden darca, vrátená
suma v percentách nesmie byť vyššia ani nižšia ako v prípade iných
porovnateľných príspevkov.

4.3.

Nepriame náklady sú oprávnené za predpokladu, že nezahŕňajú náklady
zaradené do inej položky rozpočtu dohody o poskytnutí príspevku.

4.4.

Ak sadzby uplatňované v súlade s rozhodnutiami riadiacich orgánov
Organizácie Spojených národov presiahnu 7 %, Organizácia Spojených
národov môže získať späť zostatok ako priame oprávnené náklady za
predpokladu, že budú splnené ustanovenia upravujúce priame oprávnené
náklady uvedené v článku 3.

Uzatváranie zmlúv
5.1.

Organizácia Spojených národov pravidelne vykonáva akcie v spolupráci s
inými subjektami. Pri rozhodovaní o tom, ktoré činnosti budú zazmluvnené
iným subjektom ktoré sa budú realizovať priamo, OSN považuje náklady za
jeden z rozhodujúcich faktorov, pričom uváži, že uzatváranie zmlúv by nemalo
viesť k zvýšeniu nákladov v porovnaní s priamou implementáciou samotnou
OSN.
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6.

6a.

5.2.

Organizácia OSN pri predkladaní svojho návrhu na financovanie alebo
spolufinancovanie zo strany Komisie v čo najväčšej možnej miere poskytne
podrobnosti o zmluvných dojednaniach a predpokladaných partneroch. Ak
organizácia nemôže predložiť úplné podrobnosti o zmluvných dojednaniach,
zaviaže sa ich predložiť ihneď, ako budú k dispozícii. Organizácia OSN sa tiež
zaviaže informovať Komisiu o zmenách v týchto dojednaniach s čo najväčším
možným predstihom.

5.3.

OSN je plne zodpovedná za koordináciu a realizáciu všetkých zmluvných
činností.

Obstarávanie tovarov, prác a služieb
6.1.

Obstarávanie akéhokoľvek tovaru, prác alebo služieb Organizáciou Spojených
národov v súvislosti s akciou financovanou alebo spolufinancovanou
Komisiou, sa vykonáva v súlade s platnými pravidlami a postupmi prijatými
Organizáciou Spojených národov. Komisia a organizácia OSN sa môžu
dohodnúť na vhodných pravidlách a postupoch obstarávania v osobitných
prípadoch v závislosti od platných regulačných ustanovení na každej strane.

6.2.

Toto je založené na pochopení, že pravidlá a postupy OSN sú v súlade s
medzinárodne uznávanými normami, vrátane ochrany údajov a zadávania
zákazky uchádzačom, ktorí ponúkajú najlepšiu hodnotu za peniaze, v súlade so
zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s potenciálnymi
dodávateľmi, dbajúc na to, aby nedošlo ku konfliktu záujmov. Uplatňujú sa
ustanovenia o overovaní podľa článku 12a tejto Dohody. V prípade
nedodržania vyššie uvedených ustanovení príslušné náklady nebudú oprávnené
na financovanie Komisiou.

6.3.

Pri akciách viacerých darcov je Komisia pripravená akceptovať uplatňovanie
pravidiel Organizácie Spojených národov, ak to umožňujú platné regulačné
ustanovenia. V ostatných prípadoch pôvod tovaru a štátnu príslušnosť
spoločností a odborníkov vybraných na vykonávanie činností v rámci akcie
financovanej alebo spolufinancovanej Komisiou určia zmluvné strany dohody
o poskytnutí príspevku v jednotlivých prípadoch, v závislosti od platných
regulačných ustanovení na každej strane..

Vylúčenie z financovania
6a.1. OSN nebude poskytovať finančné prostriedky tretím stranám, či už subjektom,
fyzickým osobám alebo skupinám jednotlivcov, zahrnutých do zoznamu
sankcií Bezpečnostnej rady OSN, v konsolidovanom znení (ďalej len "sankčný
zoznam OSN") v čase výberu takýchto tretích strán.
6a.2. OSN spolupracuje s Komisiou pri posudzovaní, či tretie strany, či subjekty,
jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov, ktoré OSN vyberie na príjemcov
finančných prostriedkov v súvislosti s vykonávaním príslušnej dohody
o poskytnutí príspevku, spadá do rozsahu pôsobnosti reštriktívnych opatrení
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EÚ. 4 V prípade, že by títo príjemcovia spadali do rozsahu pôsobnosti
reštriktívnych opatrení EÚ, OSN o tom bezodkladne informuje Komisiu.
6a.3. V takom prípade sa OSN a Komisia bezodkladne navzájom poradia s cieľom
spoločne určiť nápravné opatrenia v súlade s ich príslušným právnym
rámcom. Takéto opatrenia môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na
presunutie zostávajúceho príspevku EÚ podľa tejto Dohody bez akýchkoľvek
nákladov, ktoré by OSN vznikli v súvislosti s vykonaním akéhokoľvek
postupu obstarávania alebo udeľovania (ďalej len „zodpovedajúca suma“).
6a.4.

Ak takéto nápravné opatrenia nie sú uskutočniteľné, zodpovedajúca suma sa
nezaúčtujú na akciu alebo v prípade akcie viacerých darcov suma
zodpovedajúca príspevku Komisie na akciu. Tým nie je dotknuté pozastavenie
alebo ukončenie príslušnej dohody o príspevku spolu s vrátením akýchkoľvek
nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktorými Komisia prispela OSN, po
konzultácii so zmluvnými stranami.

6a.5. Týmto ustanovením nie sú dotknuté výnimky obsiahnuté v reštriktívnych
opatreniach EÚ.
7.

Plány platieb
7.1.

Plány platieb sa podrobne uvedú v každej jednotlivej dohode o poskytnutí
príspevku. Komisia poskytne zálohovú platbu až do výšky 100 % každého
predpokladaného ročného rozpočtu za podmienok vyplatenia podrobne
uvedených v dohode o poskytnutí príspevku.

7.2.

V prípade zvereneckých fondov alebo osobitných účtov môže OSN využiť
disponibilná zostatok prislúchajúci jednej dohode o poskytnutí príspevku na
splnenie okamžitých, vrátane záverečných platieb plynúcich z inej dohody za
predpokladu, že:
– predpokladá prijatie platby od Komisie z dohody o poskytnutí príspevku voči
ktorej bol disponibilný zostatok zálohovo uhradený v dostatočnom časovom
predstihu, aby sa zabezpečilo, že dohoda o poskytnutí príspevku, z ktorej boli
prostriedky zálohované, bude splatená bez prerušenia alebo oneskorenia;
– refundácia podľa dohody o poskytnutí príspevku z ktorej bola poskytnutá
zálohová platba, zahŕňa zálohovú sumu a sumu zodpovedajúcu prípadnému
bankovému úroku, ktorý by sa získal, keby tieto prostriedky zostali na účte.

4

Konsolidované zoznamy reštriktívnych opatrení EÚ sú dostupné na: www.sanctionsmap.eu.
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8.

9.

Euro
8.1.

Všetky dohody o poskytnutí príspevku medzi OSN a Komisiou sú
denominované buď v eurách, alebo v účtovnej mene príslušnej organizácie
OSN.

8.2.

Príspevky EÚ sa môžu spájať s príspevkami od iných darcov. Môžu sa
vymeniť za iné meny, aby sa uľahčilo ich vyplácanie.

8.3.

Publicita týkajúca sa príspevkov EÚ bude tieto príspevky uvádzať v eurách a v
prípade potreby v zátvorkách. Publikácie a správy OSN pripravené na základe
a v súlade s jej legislatívnymi pravidlami sú z tohto ustanovenia vylúčené.

Bankové úroky
Uplatňujú sa pravidlá a postupy OSN týkajúce sa kladných bankových úrokov a medzi
darcami sa musí zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. Je to založené na pochopení, že
tieto pravidlá a postupy sú v súlade s medzinárodne akceptovanými normami.

10. Iný finančné otázky
10.1.

Aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky Komisie zostanú dostupné a budú
sa môcť plne využiť, maximálne príspevky EÚ budú vyjadrené ako absolútne
sumy doplnené, ak je to vhodné, o percento celkových oprávnených výdavkov

na granty.
Ak je príspevok EÚ vyjadrený ako dolná hranica z absolútnej sumy a percenta
plánovaných celkových oprávnených výdavkov a je pravdepodobné že sa
zmenia podmienky implementácie alebo očakávaná úroveň financovania,
príslušná organizácia OSN bude bezodkladne konzultovať s Komisiou, aby sa
dohodla na vhodných opatreniach, ako je zvýšenie percenta oprávnených
výdavkov.
10.2.

Vo výnimočných prípadoch, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 2.4
vyššie, môže Komisia poskytnúť finančné prostriedky na prebiehajúcu akciu
za predpokladu, že sa nezačala pred dátumom prijatia žiadosti o financovanie.
V prípade humanitárnych operácií, operácií na podporu núdzových situácií
alebo pomoci pri krízovom riadení a v iných výnimočných a riadne
odôvodnených núdzových situáciách môže Komisia poskytnúť finančné
prostriedky na akciu, ktorá sa začala pred dátumom, kedy dostala žiadosť o
financovanie. 5 Vo všetkých prípadoch to musí byť špecifikované v dohode

5

Pravidlá retroaktivity:
- pre granty: v prípade mimoriadnej naliehavosti, ak by bolo veľmi dôležité, aby sa Európska únia včas zapojila, na
účely operácií humanitárnej pomoci pri núdzovej pomoci alebo v prípade manažmentu krízovej pomoci a v iných
výnimočných a riadne odôvodnených núdzových situáciách môžu byť náklady, ktoré vznikli organizácii OSN pred
dátumom predloženia návrhu projektu na príspevok EÚ, oprávnené na financovanie EÚ. V prípade „priameho
udelenia grantu“ sa dátum predloženia návrhu na financovanie považuje za dátum začiatku rokovaní, ako to
potvrdzujú administratívne dôkazy.
- pre nepriame riadenie: rovnaký princíp platí, ale nie je obmedzený na krízové situácie. Náklady, ktoré vznikli
organizácii OSN pred dátumom predloženia návrhu projektu, môžu byť oprávnené na financovanie EÚ.
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o poskytnutí príspevku.
10.3.

V prípadoch, keď je Akcia pozastavená alebo nie je dokončená v lehote
stanovenej v dohode o poskytnutí príspevku, finančné prostriedky, ktoré
zostanú nevyčerpané po splnení všetkých záväzkov vzniknutých v tomto
období, vrátane získaných úrokov (s výhradou článku 9), budú vrátené
Komisii, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

10.4.

Komisia bude informovať organizácie OSN, s ktorými má alebo
pravdepodobne bude mať dohody o poskytnutí, o svojich programových
zámeroch už čo najskôr po zostavení rozpočtu, vrátane orientačných súm,
ktoré budú pravdepodobne k dispozícii počas plnenia rozpočtu.

10.5.

Komisia vynaloží maximálne úsilie, aby umožnila potrebnú flexibilitu, ktorá
umožní organizáciám OSN pôsobiacim vo veľmi nestabilných situáciách
uspokojiť vyvíjajúce sa potreby počas obdobia implementácie.

10.6.

Organizácia Spojených národov vynaloží maximálne úsilie na to, aby vopred
definovala aspekty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia zmeny
v danej situácii.

10.7.

V dohode o poskytnutí príspevku sa bude špecifikovať stupeň flexibility,
vrátane prerozdelenia rozpočtových prostriedkov, ktorý má OSN uplatňovať.

10.8.

Komisia môže na žiadosť príslušnej organizácie OSN povoliť zahrnutie
rezervy na nepredvídané udalosti do počiatočného rozpočtu dohody
o poskytnutí príspevku, aby sa pokryla akákoľvek potrebná úprava vzhľadom
na zmenené okolnosti na mieste. Pohotovostná rezerva nemôže byť vyššia ako
5 % sumy priamych oprávnených nákladov na akciu, uvedených v rozpočte. V
prípade akcií s viacerými darcami sa podiel rezervy na nepredvídané udalosti,
ktorý je úmerný podielu príspevku EÚ v rozpočte na akciu, môže použiť len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Komisie.

10.9.

[odstránené 31.12.2018]

10.10. V prípade akcií s viacerými darcami, pokiaľ nie je v tejto dohode lebo v
príslušnej dohode o poskytnutí príspevku stanovené inak, príslušná organizácia
OSN zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými darcami.
11. Publicita
11.1.

Spoločným záujmom strán je podporovať partnerstvo medzi EÚ a OSN
a viditeľnosť EÚ, keď OSN implementuje akcie financované z finančného
príspevku EÚ. Pokiaľ Komisia nepožiada alebo nesúhlasí inak, OSN uskutoční
konzultácie a dohodne sa na vhodných opatreniach na zverejnenie skutočnosti,

V oboch prípadoch môžu vzniknuté náklady predchádzať schváleniu rozhodnutia Komisie o financovaní, ale v
druhom prípade sa v rozhodnutí o financovaní uvedie výslovný odkaz na spätnú platnosť príspevku EÚ. V rozhodnutí
o financovaní sa nevyžaduje žiadne výslovné povolenie na spätné použitie príspevku EÚ, ak náklady vzniknú po
schválení uvedeného rozhodnutia o financovaní, ale pred podpísaním dohody o poskytnutí príspevku.
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že akcia získala finančné prostriedky z Európskej únie. Informácie poskytnuté
tlači, príjemcom akcie, všetky súvisiace propagačné materiály, úradné
oznámenia, správy a publikácie budú uvádzať, že akcia sa uskutočnila „s
financovaním Európskej únie“ a vhodným spôsobom budú zobrazovať
európsky znak. Berie sa na vedomie, že vybavenie a vozidlá OSN bežne nesú
znak OSN a iné označenia vlastníctva, ktoré sú zreteľne zobrazené. V
prípadoch, keď sa vybavenie alebo vozidlá a veľké dodávky nakúpili s
použitím prostriedkov poskytnutých Komisiou, OSN súhlasí so zaradením
náležitého potvrdenia o takýchto vozidlách, vybavení a veľkých dodávkach
(vrátane zobrazenia európskeho loga: dvanásť žltých hviezd na modrom
pozadí) za predpokladu, že takéto akcie neohrozia výsady a imunity
organizácií OSN a bezpečnosť a ochranu zamestnancov organizácií OSN.
11.2.

Veľkosť a význam potvrdenia a logo Európskej únie musia byť jasne viditeľné
spôsobom, ktorý nespôsobí žiadne nejasnosti v súvislosti s identifikáciou akcie
ako aktivity OSN, s vlastníctvom vybavenia a zásob zo strany OSN a s
realizáciou akcie v rámci výsad a imunít OSN.

11.3.

Všetky publikácie OSN týkajúce sa akcií, ktoré získali finančné prostriedky od
Komisie v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu vrátane internetu, budú
obsahovať nasledovné alebo podobné vyhlásenie: "Tento dokument bol
vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Vyjadrené názory v žiadnom
prípade nemožno považovať za vyjadrenie oficiálneho stanoviska Európskeho
únie."

11.4.

Ak sa vybavenie zakúpené s príspevkom EÚ neprevedie na miestnych
partnerov OSN alebo na konečného príjemcu akcie na konci obdobia
implementácie uvedeného v dohode o poskytnutí príspevku, požiadavky na
publicitu, pokiaľ ide o toto vybavenie (najmä zobrazenie logo EÚ) sa naďalej
uplatňuje medzi koncom obdobia implementácie uvedeného v dohode o
poskytnutí príspevku a ukončením celkovej akcie, ak je tá dlhšia. Ak si
organizácia OSN ponecháva vlastníctvo v súlade s dohodou o poskytnutí
príspevku požiadavky na publicitu sa naďalej uplatňujú, pokiaľ organizácia
OSN používa príslušné vybavenie, vozidlá alebo zostávajúce veľké dodávky.
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12. Ex post publicita
12.1.

Organizácia Spojených národov akceptuje, že pre každú dohodu o poskytnutí
príspevkoch podľa tejto dohody Komisia zverejní na svojej webovej stránke
názov a adresu príslušnej organizácie OSN, účel príspevku EÚ, ako aj výšku
príspevku a prípadne percento spolufinancovania.

12.2.

Komisia uznáva, že organizácia OSN sa zdrží zverejňovania informácií
týkajúcich sa jej tretích strán (miestnych partnerov, dodávateľov alebo
príjemcov akcie), ak by takéto zverejnenie mohlo ohroziť ich bezpečnosť,
ochranu alebo obchodné záujmy alebo ohroziť výsady a imunity organizácií
OSN a bezpečnosť a ochranu zamestnancov organizácií OSN.

12a. Overovania
12a.1. Komisia uznáva nariadenú nadradenosť systémov dohľadu a kontroly OSN
vrátane zásady výhradného auditu externými audítormi OSN a v súlade s
medzinárodne uznávanou praxou v oblasti finančného dohľadu a kontroly sa
bude snažiť vybudovať dôveru v tieto systémy.
12a.2. OSN uznáva, že je potrebné, aby Komisia hlásila príslušným orgánom Európskej
únie, že príspevky EÚ boli použité na zamýšľaný účel a v súlade so zásadou
riadneho finančného hospodárenia založeného na ubezpečení, že je zavedený
primeraný systém zodpovednosti (napr. účtovné systémy a postupy, postupy
kontroly a obstarávania, finančné výkazníctvo a podávanie správ o výsledkoch
a mechanizmy dohľadu). Komisia je odhodlaná plne využiť krížové spoliehanie
sa na audity vykonávané v rámci OSN a znížiť svoje vlastné kontrolné úsilie tam,
kde vyššie uvedené systémy poskytujú primeranú istotu.
12a.3. OSN tiež uznáva, že Komisia a iné príslušné orgány Európskej únia môžu
vykonať, a to aj na mieste, overenia týkajúce sa činností financovaných
Európskou úniou, požadovať všetky relevantné finančné informácie (čerpané z
účtov a záznamov), žiadať objasnenie informácií a overovať podkladové
dokumenty.
12a.4. Finančné transakcie a finančné výkazy týkajúce sa činností financovaných alebo
spolufinancovaných Európskou úniou podliehajú postupom vnútorného a
vonkajšieho auditu stanoveným v platných finančných nariadeniach, pravidlách a
smerniciach organizácií OSN.
12a.5. Kópiu auditovaných účtovných závierok sa predloží OSN ústrediu Európskej
komisie vtedy a tak, ako boli vydané.
12a.6. Organizácie OSN uchovávajú finančné a účtovné dokumenty týkajúce sa činností
financovaných Európskou úniou v súlade s platnými zásadami uchovávania
dokumentov a na požiadanie sprístupňujú všetky príslušné finančné informácie
príslušným orgánom Európskej únie.
12a.7. V každom útvare Komisie a príslušnej organizácii OSN by sa mali určiť osobitné
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kontaktné miesta, aby sa zabezpečila efektívna koordinácia a vykonávanie
všetkých overovaní.
12a.8. Overovacie misie by sa mali plánovať a dokončiť v spolupráci medzi
zamestnancami OSN a zástupcami Komisie, pričom by sa malo pamätať na
záväzok OSN aj Komisie účinne a efektívne vykonávať svoju dohodu.
12a.9. S výhradou vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že overenia sa môžu
zamerať aj na výdavky vykázané v súvislosti s dohodami o poskytnutí
príspevkoch a iné záležitosti s tým súvisiace.
12a.10.Niekoľko transakcií, ako je špecifikované v referenčných podmienkach
vybraných z vykazovaných výdavkov, sa môže odobrať do vzorka, keď je
predmetom overenia dohoda o poskytnutí príspevku. Overovacie tímy upozornia
na identifikované problémy príslušnú organizáciu OSN. Ak by dotknutá
organizácia OSN a overovací tím dokázali problémy, organizácia OSN a
Komisia môžu spoločne požiadať príslušné útvary vnútorného auditu OSN, aby
posúdili celý rozsah problémov vrátane celkovej sumy vykázaných výdavkov,
ktoré sú potenciálne dotknuté.
12a.11.S výhradou povinnosti zachovávať dôvernosť musia byť originály dokumentov
predložené overovaciemu tímu, aby sa uľahčil proces overovania. Overovací tím
nebude robiť kópie takýchto dokumentov. Žiadosti o kópie takýchto dokumentov
budú dotknuté organizácie OSN posudzovať od prípadu k prípadu v súlade s ich
zavedenou politikou dôvernosti.
12a.12.Organizácie OSN sa budú snažiť poskytnúť kópie dokumentov, ktoré plne
doložia náklady na transakcie vo vzorke, buď vo forme (najlepšie
elektronických) kópií originálnych preukazujúcich dokumentov alebo vo forme
záruk poskytnutých vnútornými audítormi pre dokumenty, ktoré sa považujú za
dôverné na základe regulačného rámca príslušnej organizácie OSN.
12a.13. Úvodné a záverečné stretnutia medzi overovacím tímom a príslušnou
organizáciou OSN sa uskutočnia na začiatku a na konci misie. Návrh správy o
overení bude sprístupnený organizácii OSN na pripomienkovanie pred jej
konečným vydaním. Záverečná správa bude obsahovať všetky pripomienky,
ktoré predložila organizácia OSN, a po vydaní sa sprístupní. Na základe toho a
ak to závery zdôvodňujú, Komisia a dotknutá organizácia OSN začnú rozporové
konanie.
13. Konzultácie
13.1.

Zmluvné strany zriadia pracovnú skupinu na podporu pravidelnej výmeny
informácie o všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto dohody. Pracovná
skupina sa bude stretávať aspoň raz ročne, aby posúdila implementáciu tejto
dohody. Môže navrhnúť akékoľvek vhodné opatrenie vrátane zmien a
doplnení tejto dohody vzhľadom na získané výsledky alebo zmeny v
regulačnom rámci zmluvných strán.

13.2.

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody sa vykoná písomne.
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13.3.

V záujme transparentnosti a zodpovednosti sa strany zaväzujú včas si
vymieňať všetky informácie potrebné na vykonávanie tejto dohody. Príslušné
zložky EÚ a organizácie OSN ustanovia ústredný kontaktný bod, na ktorý
bude možné adresovať pretrvávajúce problémy s vykonávaním dohody.

14. Riešenie sporov
14.1.

Dotknuté strany sa budú snažiť urovnať priateľsky akýkoľvek spor alebo
sťažnosť týkajúcu sa výkladu, uplatňovania alebo plnenia tejto dohody alebo
akejkoľvek dohody o poskytnutí príspevku, vrátane ich existencie, platnosti
lebo ukončenia.

14.2.

[odstránené 31.12.2018]

14.3.

Nič v tejto dohode sa nebude vykladať ako vzdanie sa akýchkoľvek výsad
alebo imunít priznaných ktorejkoľvek zmluvnej strane jej zakladajúcimi
dokumentmi alebo medzinárodným právom.

14.3. Dohody o poskytnutí príspevku budú obsahovať ustanovenia zahŕňajúce vyššie
uvedené vrátane ustanovení týkajúcich sa arbitráže v súlade s voliteľnými
pravidlami Stáleho arbitrážneho súdu pre arbitráž zahŕňajúce medzinárodné
organizácie a štáty.
15. Platnosť a ukončenie
15.1.

Táto dohoda nadobudne platnosť je podpisom oboma zmluvnými stranami.

15.2.

Táto dohoda sa vzťahuje na všetky dohody o poskytnutí príspevku uzavreté
medzi Komisiou a OSN po dátume uzavretia tejto dohody, pokiaľ sa vo
výnimočných prípadoch Komisia a príslušná organizácia OSN nedohodnú
inak. Pre takéto dohody o poskytnutí príspevku sa rušia a nahrádzajú dohody z
21. decembra 1994, 9. augusta 1999, 12. októbra 2000 a 6. novembra 2001.

15.3.

Ktorákoľvek organizácia OSN sa môže k tejto dohode pripojiť po jej vstupe
do platnosti výmenou listov s Komisiou. Táto dohoda nadobudne platnosť pre
túto organizáciu OSN odo dňa takejto výmeny listov.

15.4.

Táto dohoda nemá vplyv na zmluvy alebo dohody uzatvorené pred dátum
nadobudnutia jej platnosti, ktoré sa naďalej riadia vyššie uvedenými
dohodami, pokiaľ nie je v týchto zmluvách alebo dohodách ustanovené inak.

15.5.

Akékoľvek všeobecné podmienky vzťahujúce sa na dohody o poskytnutí
príspevku, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, budú plne v súlade
s ustanoveniami tejto dohody.

15.6.

Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať po tom, čo druhú
zmluvnú stranu písomne upozorní šesť (6) a vopred. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú na inom postupe, žiadna dohoda o poskytnutí príspevku uzavretá
pred ukončením tejto dohody nebude týmto ukončením dotknutá.
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16. Revízia
Táto dohoda sa preskúma aspoň raz za každý viacročný finančný rámec EÚ.
Nasledujúci príloha tvorí neoddeliteľnú časť tejto dohody:
Signatárske strany.
EURÓPSKY ÚNIA zastúpená
EURÓPSKOU KOMISIOU

ORGANIZÁCIA
SPOJENÝCH NÁRODOV

Neoficiálny preklad Finančná a administratívna rámcová dohoda (verzia 4.2.2022)

Príloha k FAFA medzi EÚ a OSN:
Signatárske strany

Európska únia zastúpená Európskou komisiou
Sekretariát Organizácie Spojených národov vrátane:
Odelenie pre politické záležitosti (DPA),
Úrad pre záležitosti odzbrojenia (UNODA),
Oddelenie mierových operácií (Služba OSN na boj proti mínam),
Oddelenie hospodárstva a sociálnych vecí (DESA),
Konferencia Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD),
Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA),
Úrad pre drogy a kriminalitu (UNODC),
Oddelenie bezpečnosti a ochrany (DSS),
Hospodárska komisia pre Afriku (ECA),
Hospodárska komisia pre Európu (ECE),
Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC),
Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Tichomorie (ESCAP),
Hospodárska a sociálna komisia pre západnú Áziu (ESCWA),
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR),
Úrad vysokého predstaviteľa pre najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské
rozvojové krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty (OHRLLS);
Agentúra OSN pre pomoc a prácu pre palestínskych utečencov na Blízkom východe
(UNRWA);
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR);
Program OSN pre životné prostredie (UNEP);
Program OSN pre ľudské sídla (UNHABITAT);
Detský fond OSN (UNICEF);
Rozvojový program OSN (UNDP);
Dobrovoľníci Organizácie Spojených národov (UNV);
Populačný fond OSN (UNFPA);
Medzinárodné obchodné centrum (ITC);
Univerzita OSN (UNU);
Inštitút OSN pre výcvik a výskum (UNITAR);
Svetový potravinový program (WFP);
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Medzinárodná organizácia práce (ILO, členstvo od roku 2003);
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO, členstvo od
roku 2003);
Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO, členstvo od roku
2003);
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, členstvo od roku 2003);
Svetová meteorologická organizácia (WMO, členstvo od roku 2003);
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO, členstvo
od roku 2004);
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE, členstvo od roku 2004);
Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD, členstvo od roku 2004);
Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO, členstvo od roku 2005
Úrad Organizácie Spojených národov pre projektové služby (UNOPS, členstvo od
roku 2008);
Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU, členstvo od roku 2009);
Fond kapitálového rozvoja Organizácie Spojených národov (UNCFD, členstvo od
roku 2010);
Entita OSN pre rodovú kvalitu a posilnenie postavenia žien (UNWOMEN, členstvo od
roku 2011);
Prípravná komisia Organizácie zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok
(CTBTO, členstvo od roku 2011);
Medzinárodná námorná organizácia (IMO, členstvo od roku 2015);
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM, členstvo od roku 2016);
Inštitút OSN pre výskum odzbrojenia (UNIDIR, členstvo od roku 2016).

