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Ettepanekud
ELi
tulude
kogumise
kohta
on
küll
lootustandvad,
kuid
tagasihoidlikud
Euroopa Liidu eelarve rahastamise süsteemi ei ole alates 1988. aastast oluliselt reformitud.
Hiljuti tehtud ettepanekud muuta ELi tulude kogumise viisi, et tagada seeläbi liikmesriikidele
võrdsed tingimused, on üldiselt samm õiges suunas, kuid arenguruumi veel on. See on Euroopa
Kontrollikoja peamine järeldus ja tema arvamus ELi tulude kogumise menetluste kavandatud
läbivaatamise kohta avaldati täna.
Euroopa Liidu eelarvel on kolm peamist tuluallikat: traditsioonilised omavahendid, liikmesriikide
kogurahvatulul põhinevad omavahendid ja käibemaksul põhinevad omavahendid. 2021. aastal
reformiti ELi rahastamissüsteemi, muutes neist kahte tuluallikat (traditsioonilised omavahendid ja
käibemaksupõhised osamaksed). Samuti võeti kasutusele uus omavahend, mis põhineb ringlusse
võtmata plastpakendijäätmetel. ELi tulude kogumise peamine õigusakt on omavahendite
kättesaadavaks tegemise määrus, mille kohta Euroopa Komisjon esitas mõned
muudatusettepanekud. Euroopa Kontrollikoda leiab, et osa neist muudatustest on vajalikud, kuid
juhib tähelepanu valdkondadele, kus õigusakti ettepanekul on mõningaid puudusi.
„Mõned ELi tuluvoogude kavandatud muudatused on mõttekad,“ ütles arvamuse eest vastutav
kontrollikoja liige Marek Opioła. „Muudatused viisis, kuidas ELi omavahendid ELile kättesaadavaks
tehakse, tagaksid liikmesriikidele suurema prognoositavuse ja aitaksid vähendada Euroopa
Komisjoni halduskoormust. Ülejäänud ettepanekud ei ole siiski nii paljutõotavad. Näiteks erinevad
väljapakutud vaidluste lahendamise menetlused osaliselt teistes kehtivates määrustes sätestatud
eeskirjadest, mis võib muuta omavahendite süsteemi keerukamaks ja mõjutada õiguskindlust.“
Kontrollikoda juhib tähelepanu ka sellele, et kavandatud eeskirjad sissenõutamatute summade
haldamiseks ei muuda süsteemi lihtsamaks ning ei ole tõendatud, et need suurendaksid tulude
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kogumise tõhusust. Mõnel juhul, näiteks rahavoogude juhtimises, ei ole piisavalt teavet, et oleks
võimalik hinnata, kui palju uued eeskirjad kasu toovad.
Kontrollikoda suhtub üldiselt positiivselt kavandatud muudatustesse, mis käsitlevad liikmesriikide
hilinenud maksete käsitlemist. Ta on seisukohal, et need muudatused toovad tõenäoliselt kaasa
suurema tõhususe, ent tunnistab, et igal aastal on neist muudatustest mõjutatud juhtumite arv
suhteliselt väike. Kontrollikoda märgib, et viiviste ülemmäära laiendamine vanadele juhtumitele
võib anda mõnele liikmesriigile rahalist kasu.
Oma arvamuses annab kontrollikoda soovitusi selle kohta, kuidas eeskirjade muudatusi parandada.
Kontrollikoda leiab, et ELi omavahenditega seotud vaidluste lahendamise süsteemis peaks olema
üks ühtne läbivaatamismenetlus. Samuti soovitab ta seadusandjatel uuesti kaaluda üldise tähtaja
kehtestamist sissenõutamatute võlgade kustutamiseks traditsiooniliste omavahendite
raamatupidamisarvestusest.
Samuti avaldab kontrollikoda kahetsust, et seadusandliku ettepanekuga, millega muudetakse
omavahendite kättesaadavaks tegemise määrust, ei ühendata kõigi ELi tulude kogumise korda
käsitlevaid kehtivaid sätteid, mis muudaks süsteemi lihtsamaks ja läbipaistvamaks.
Selgitav taustteave
Arvamus nr 2/2021 on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil inglise keeles ning peagi ka
teistes ELi keeltes. Euroopa Kontrollikoda andis oma 2018. aasta arvamusega, mis käsitleb
komisjoni ettepanekut Euroopa Liidu omavahendite uue süsteemi kohta, ja 2020. aasta
arvamusega, mis käsitleb ettepanekut lihtsustada ELi rahastamissüsteemi käibemaksuelemendi
arvutamist, oma panuse ka seadusandlikesse läbirääkimistesse ELi uue rahastamissüsteemi üle.
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