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Predlogi o zbiranju prihodkov EU
so obetavni, vendar so še vedno
mogoče izboljšave
Sistem za financiranje proračuna Evropske unije (EU) že od leta 1988 ni bil temeljito reformiran.
Nedavno predlagane spremembe tega, kako EU zbira prihodke, s katerimi bi se dosegli enaki
pogoji za vse države članice, so na splošno pozitivne, vendar so še vedno mogoče izboljšave. To
je glavni zaključek Evropskega računskega sodišča (Sodišča), katerega mnenje o predlagani
spremembi postopkov EU za zbiranje prihodkov je bilo objavljeno danes.
Obstajajo trije glavni viri prihodkov proračuna Evropske unije: tradicionalna lastna sredstva, lastna
sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) držav članic in lastna sredstva iz naslova
davka na dodano vrednost (DDV). Sistem financiranja EU je bil leta 2021 reformiran, nekatere
spremembe pa so zadevale dva od teh virov prihodkov (tradicionalna lastna sredstva in prispevke
iz naslova DDV). Poleg tega je bil uveden nov vir lastnih sredstev na podlagi nereciklirane odpadne
plastične embalaže. Ključni zakonodajni akt na področju zbiranja prihodkov EU je uredba o dajanju
lastnih sredstev na razpolago, za katerega je Evropska komisija predlagala nekaj sprememb.
Sodišče nekatere od teh sprememb odobrava, vendar poudarja področja, na katerih ima
zakonodajni predlog nekaj pomanjkljivosti.
„Nekatere od predlaganih sprememb tokov prihodkov EU so zelo smiselne,“ je povedal Marek
Opioła, član Sodišča, pristojen za to mnenje. „Zaradi sprememb načina dajanja na voljo lastnih
sredstev EU se bo predvidljivost za države članice povečala, upravno breme za Komisijo pa
zmanjšalo. Drugi predlogi pa niso tako obetavni. Npr. predlagani postopki za reševanje sporov se
deloma razlikujejo od pravil v drugih obstoječih uredbah, zaradi česar bi se lahko povečala
kompleksnost sistema lastnih sredstev, poleg tega pa bi to lahko vplivalo na pravno varnost.“
Sodišče poudarja tudi, da sistem zaradi predlaganih pravil za upravljanje neizterljivih zneskov ne
bo enostavnejši, poleg tega pa ni dokazano, da se bo zaradi njih povečala učinkovitost zbiranja
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prihodkov. V nekaterih primerih, kot so npr. spremembe upravljanja zakladnice, enostavno ni na
voljo dovolj informacij za oceno, koliko bo koristi zaradi novih pravil.
Sodišče na splošno odobrava predlagane spremembe v zvezi z obravnavo zamud pri plačilih držav
članic. Prišlo je do zaključka, da bodo te spremembe verjetno privedle do povečanja učinkovitosti,
čeprav priznava, da bodo vsako leto vplivale le na relativno majhno število primerov. Sodišče
ugotavlja, da bi lahko razširitev uporabe omejitve zvišanja zamudnih obresti na stare primere
privedla do finančnih koristi za nekaj držav članic.
Sodišče v svojem mnenju navaja predloge, kako izboljšati spremembe pravil. Predlaga uvedbo
enotnega postopka pregleda v sistemu EU za reševanje sporov z državami članicami na področju
lastnih sredstev. Poleg tega predlaga, naj zakonodajalca ponovno preučita uvedbo splošnega roka
za odstranitev neizterljivih dolgov iz računov tradicionalnih lastnih sredstev.
Sodišče obžaluje, da v zakonodajnem predlogu o spremembi uredbe o dajanju lastnih sredstev na
razpolago ni bila izkoriščena priložnost za splošno združitev vseh veljavnih določb o ureditvah EU
za zbiranje prihodkov, s čimer bi sistem postal enostavnejši in bolj transparenten.
Splošne informacije
Mnenje Sodišča št. 2/2021 je na spletišču Sodišča eca.europa.eu na voljo v angleščini, kmalu pa
bodo na voljo tudi prevodi v druge jezike. Sodišče je k pogajanjem o zakonodaji o novem sistemu
financiranja EU prispevalo tudi s svojim mnenjem iz leta 2018 o predlogu Komisije o novem sistemu
virov lastnih sredstev Evropske unije in mnenjem iz leta 2020 o predlogu za poenostavitev izračuna
elementa DDV v sistemu financiranja EU.
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