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Люксембург, 5 октомври 2021 г.

Предложенията
относно
събирането на приходи от ЕС са
обещаващи, но недостатъчно
амбициозни
Системата за финансиране на бюджета на Европейския съюз (ЕС) не е реформирана
съществено от 1988 г. насам. Предложените наскоро промени в начина на събиране на
приходи от ЕС, които са насочени към осигуряване на равни условия за всички държави
членки, представляват стъпка в правилната посока, но могат да бъдат допълнително
подобрени. Това е основното заключение на Европейската сметна палата, чието
Становище относно предложението за изменение на процедурите на ЕС за събиране на
приходи беше публикувано днес.
Съществуват три основни източника на приходи за бюджета на Европейския съюз:
традиционни собствени ресурси (ТСР), собствени ресурси въз основа на брутния национален
доход на държавите членки (БНД) и собствени ресурси, изчислени на базата на данъка върху
добавената стойност (ДДС). През 2021 г. системата за финансиране на ЕС беше реформирана
и бяха въведени някои промени за два от тези източници на приходи (ТСР и вноските на база
ДДС). Също така беше въведена нова категория собствени ресурси въз основата на
нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки. Основният законодателен акт, свързан
със събирането на приходи от ЕС, е Регламентът относно предоставянето на собствени
ресурси (РОП), в който Европейската комисия предлага да се въведат промени. Европейската
сметна палата (ЕСП) приветства част от тези промени, но посочва някои области, в които
законодателното предложение има известни недостатъци.
„Някои от предложените изменения за приходните потоци на ЕС са много уместни“,
заяви Марек Опиола, членът на ЕСП, който отговаря за становището. „Промените в начина,
по който собствените ресурси се предоставят на ЕС, ще създадат по-голяма
предвидимост за държавите членки и ще помогнат да се намали административната
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тежест за Европейската комисия. Други аспекти на предложението обаче не са толкова
обещаващи. Например, предложените процедури за разрешаване на спорове частично се
различават от правилата, определени в други съществуващи регламенти, което може
допълнително да усложни системата на собствените ресурси и да се отрази върху
правната сигурност.“
ЕСП посочва също, че предложените правила за управление на несъбираемите суми не
опростяват системата, нито може да се докаже, че ще направят събирането на средства поефективно. Също така в някои случаи, като например промените в управлението на касовите
наличности, просто липсва достатъчно информация, за да е възможно да се прецени какви
ще са ползите от новите правила.
ЕСП приветства повечето от предложените промени, свързани с действията при просрочени
плащания от държавите членки. Одиторите заключават, че тези промени вероятно ще
подобрят ефективността, но признават, че броят на случаите, които ще бъдат засегнати от
новите правила всяка година, е относително малък. ЕСП отбелязва, че увеличаването на
тавана за лихвите за просрочени плащания и по отношение на по-старите случаи може да
доведе до финансови ползи за няколко държави членки.
В своето становище ЕСП отправя предложения за усъвършенстване на промените
в правилата. Едно предложение е свързано с въвеждането на единна процедура за
преразглеждане по отношение на системата на ЕС за разрешаване на спорове с държавите
членки във връзка със собствените ресурси. ЕСП предлага също законодателите да
преразгледат въвеждането на общ срок за премахване на несъбираемите задължения от
сметките за ТСР.
На последно място, ЕСП изразява съжаление, че законодателното предложение за
изменение на РОП не се е възползвало от възможността за обединяване на всички
действащи разпоредби относно механизмите на ЕС за събиране на приходи, което би
направило системата по-проста и по-прозрачна.
Обща информация
Становище № 2/2021 е публикувано на уебсайта на ЕСП на английски език. Другите езикови
версии ще бъдат публикувани своевременно. Европейската сметна палата също допринесе
за законодателните преговори, свързани с новата система за финансиране на ЕС, със своето
Становище от 2018 г. относно предложението на Комисията за нова система на собствените
ресурси на Европейския съюз и Становище от 2020 г. относно предложението за опростяване
на изчисляването на частта от системата за финансиране на ЕС, набирана от ДДС.
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