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Pasiūlymai dėl ES pajamų
rinkimo turi potencialo, tačiau jų
užmojis nepakankamas
Europos Sąjungos biudžeto finansavimo sistema nebuvo reikšmingai reformuota nuo 1988 m.
Neseniai pasiūlyti ES pajamų surinkimo tvarkos pakeitimai, kuriais valstybėms narėms bus
užtikrintos vienodos sąlygos, iš esmės yra žingsnis teisinga kryptimi, tačiau dar yra ką tobulinti.
Tokią pagrindinę išvadą padarė Europos Audito Rūmai, šiandien paskelbę nuomonę dėl siūlomos
ES pajamų surinkimo tvarkos peržiūros.
Europos Sąjungos biudžeto pajamos gaunamos iš trijų pagrindinių šaltinių: tradicinių nuosavų
išteklių (TNI), valstybių narių bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstų nuosavų
išteklių ir pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagrįstų nuosavų išteklių. 2021 m. ES finansavimo
sistema buvo reformuota, padarius tam tikrų pakeitimų dėl dviejų iš šių pajamų šaltinių (TNI ir PVM
pagrįstų įnašų). Be to, buvo nustatyti nauji nuosavi ištekliai, pagrįsti neperdirbtų plastiko pakuočių
atliekų kiekiu. Pagrindinis ES pajamų surinkimą reglamentuojantis teisės aktas yra Reglamentas dėl
išteklių teikimo (RNIT), dėl kurio Europos Komisija pasiūlė keletą pakeitimų. Europos Audito Rūmai
palankiai įvertino kai kuriuos iš šių pakeitimų, tačiau nurodo tam tikrus pasiūlymo dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto trūkumus.
„Kai kurie siūlomi ES pajamų srautų pakeitimai yra labai logiški, – teigė už nuomonę atsakingas
Audito Rūmų narys Marekas Opioła. – Pakeitimais, kuriais siūloma keisti nuosavų išteklių teikimo
Europos Sąjungai tvarką, valstybėms narėms bus užtikrintas didesnis nuspėjamumas ir sumažinta
Europos Komisijai tenkanti administracinė našta. Tačiau kiti pasiūlymai ne tokie perspektyvūs.
Pavyzdžiui, siūlomos ginčų sprendimo procedūros iš dalies skiriasi nuo kituose galiojančiuose
reglamentuose nustatytų taisyklių, todėl gali padidėti nuosavų išteklių sistemos sudėtingumas ir
sumažėti teisinis tikrumas.“
Audito Rūmai taip pat pažymi, kad dėl pasiūlytų taisyklių, susijusių su neatgautinų sumų valdymu,
sistema netampa paprastesnė ir neįrodyta, kad jas nustačius pajamos bus surenkamos efektyviau.
Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, susijusiais su iždo valdymo pakeitimais, nėra pakankamai
informacijos, kad būtų galima įvertinti naujųjų taisyklių naudą.
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų nuomonės pagrindines mintis. Visa nuomonė pateikta eca.europa.eu.
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Audito Rūmai iš esmės palankiai vertina siūlomus pakeitimus, susijusius su pavėluotais valstybių
narių mokėjimais. Daroma išvada, kad dėl šių pakeitimų gali padidėti efektyvumas, nors
pripažįstama, kad atvejų, kuriuos kasmet paveiks pakeitimai, skaičius bus palyginti nedidelis.
Audito Rūmai pažymi, kad išplėtus delspinigių už pavėluotus mokėjimus apribojimo taikymo sritį,
apimant ankstesnius atvejus, kelios valstybės narės galės turėti finansinės naudos.
Savo nuomonėje jie pateikė keletą pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti taisyklių pakeitimus.
Siūloma nustatyti vieną bendrą peržiūros procedūrą, taikytiną ES sistemai, skirtai ginčams su
valstybėmis narėmis dėl nuosavų išteklių spręsti. Be to, teisėkūros institucijoms siūloma
persvarstyti galimybę nustatyti bendrą terminą neatgautinoms skoloms pašalinti iš atskirų TNI
sąskaitų.
Galiausiai Audito Rūmai apgailestauja, kad rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto, kuriuo iš dalies keičiamas RNIT, nebuvo sujungtos visos galiojančios nuostatos dėl ES pajamų
surinkimo tvarkos, kad sistema taptų paprastesnė ir skaidresnė.
Bendra informacija
Nuomonė Nr. 2/2021 paskelbta anglų kalba Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu;
redakcijos kitomis ES kalbomis bus paskelbtos kiek vėliau. Europos Audito Rūmai taip pat prisidėjo
prie teisėkūros derybų dėl naujos ES finansavimo sistemos, priėmusi 2018 m. Nuomonę dėl
Komisijos pasiūlymo dėl naujos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos ir 2020 m. Nuomonę
dėl pasiūlymo supaprastinti ES finansavimo sistemos PVM elemento apskaičiavimą.
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