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ПРИХОДИ НА СЪЮЗА

Бюджетът на ЕС се финансира основно (99 %) чрез собствени ресурси. Годишните
приходи трябва напълно да покриват годишните разходи. Бюджетните приходи се
определят от Съвета след провеждане на консултации с Европейския парламент.
Решението относно системата на собствени ресурси трябва да се ратифицира от
държавите членки.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 311 и член 332, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския
съюз и членове 106a и 171 от Договора за създаване на Европейската общност за
атомна енергия;

— Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на
собствените ресурси на ЕС[1], Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26
май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси
на Европейския съюз[2] и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май
2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени
ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства[3]. След ратификация тези
правни актове влязоха в сила на 1 октомври 2016 г. и се прилагат със задна дата,
считано от 1 януари 2014 г.

ЦЕЛ

Да се осигури финансова самостоятелност на Европейския съюз в рамките на бюджетната
дисциплина.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Докато Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) разполагаше със собствени
средства още от самото начало, Европейската икономическа общност (ЕИО) и
Европейската общност за атомна енергия (Евратом) първоначално бяха финансирани чрез
вноски на държавите членки. Решението за собствените ресурси от 21 април 1970 г.
предостави на ЕИО собствени ресурси. Собствените ресурси за покриване на годишните
бюджетни кредити за плащания са понастоящем ограничени до най-много 1,20 % от
брутния национален доход (БНД) на ЕС. На практика с настоящата многогодишна
финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. горната граница се определя на около

[1]ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105
[2]ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29
[3]ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39
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1 % от БНД на ЕС. Тъй като бюджетът трябва да бъде балансиран, разходите също са
ограничени в рамките на този таван.

ПРИХОДИ

1. „Традиционни“ собствени ресурси
Те включват мита, селскостопански мита и налози върху захарта и изоглюкозата.
Те са създадени с решението от 1970 г. и се събират оттогава насам. През 2015 г.
„традиционните“ собствени ресурси представляваха 12,8 % от общите приходи.
2. Собствени ресурси на база ДДС
Понастоящем те се изразяват в прехвърляне на Съюза на процент от очаквания ДДС,
събиран от държавите членки. Макар и предвидени в решението от 1970 г., тези ресурси
не бяха използвани до хармонизирането на системите за ДДС на държавите членки през
1979 г. Ресурсът от ДДС представлява 12,3 % от общите приходи за 2015 г.
3. Собствени ресурси на базата на БНД
Този собствен ресурс се изразява в налог върху БНД на държавите членки при еднаква
ставка, определяна в хода на бюджетната процедура всяка година, и беше създаден
с Решение 88/376/ЕИО на Съвета. Първоначално той трябваше да се събира, ако другите
собствени ресурси не покриват напълно разходите, но сега от него се финансира
основната част от бюджета на ЕС. Ресурсите на базата на БНД са се утроили от края на
90-те години на миналия век и през 2015 г. представляваха 68,9 % от приходите на ЕС.
4. Други приходи и пренесено салдо от предходната година
Другите приходи включват данъци върху заплатите на лицата, работещи в европейските
институции, вноски на държави извън ЕС по някои програми на ЕС и глоби, плащани
от дружества, за които са констатирани нарушения на законодателството в областта на
конкуренцията или друго законодателство. При наличието на излишък, салдото от всяка
финансова година се вписва в бюджета за следващата година като приход. През 2015 г.
другите приходи, салда и технически корекции възлизаха на 6 % от общите приходи.
5. Корекционни механизми
Корекцията на бюджетните дисбаланси между вноските на държавите членки също е
част от настоящата система на собствени ресурси. Договорената през 1984 г. „отстъпка за
Обединеното кралство“ се изразява в намаление на вноската на Обединеното кралство,
което се равнява на две трети от разликата между неговата вноска (с изключение на
традиционните собствени ресурси) и сумата, която получава обратно от бюджета. Тази
отстъпка беше коригирана през 2007 г., с цел постепенно изключване от изчисленията
на неземеделските разходи на държавите членки, които се присъединиха към ЕС през
2004 г. Тази корекция се финансира от всички други държави членки, с изключение
на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция, които ползват намаление на своите
вноски за финансиране на отстъпката за Обединеното кралство. Германия, Нидерландия,
Австрия и Швеция ползваха също така намалена ставка на ДДС за периода 2007—2013 г.,
а Нидерландия и Швеция ползваха намаление на техните вноски от БНД за същия период.
По отношение на механизмите за корекция, ще продължи да се прилага съществуващият
механизъм за корекция за Обединеното кралство и неговото финансиране, както
и намалените ставки за собствените ресурси от ДДС-за периода 2014—2020 г. за
Германия, Нидерландия и Швеция (в размер на 0,15 %) и брутните намаления на
годишната вноска от БНД за периода 2014—2020 г. за Дания (130 млн. евро), Нидерландия
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(695 млн. евро) и Швеция (185 млн. евро), а за Австрия това ще важи за периода 2014
—2016 г. (30 млн. евро за 2014 г., 20 млн. евро за 2015 г. и 10 млн. евро за 2016 г.). По
отношение на разходите за събиране на приходи от традиционните собствени ресурси
процентът, който може да бъде удържан от държавите членки, беше намален от 25 % на
20 %. Последната промяна в системата на собствените ресурси се отнася до промяна в
решението за изпълнение, с цел да могат държавите членки да отлагат до 1 септември
следващата година предоставянето на изключително високи суми, получени от корекции
на собствените ресурси на база ДДС и на база БНД.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В редица резолюции от последните няколко години (например резолюцията от 17
декември 2014 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности)
Парламентът очерта проблемите, свързани със системата на собствени ресурси, и по-
специално нейната прекомерна сложност. Той представи предложения за гарантиране
на финансовата независимост на Съюза и опростяване събирането на приходите, което
трябва да стане по-прозрачно и демократично.
В Договора от Лисабон се посочва, че бюджетът следва да се финансира изцяло от
собствени ресурси и Съветът се оправомощава, след провеждането на консултации
с Парламента, да приеме единодушно решение за системата на собствени ресурси на
Съюза, включително и възможността за създаване на нови категории собствени ресурси
и отмяна на някои съществуващи категории. Това решение ще трябва да се ратифицира от
държавите членки. Мерките за изпълнение на това решение, обаче, могат да се приемат
от Съвета едва след получаване на съгласието на Парламента. Това може да се разглежда
като стъпка към разширяване на обхвата на общностния метод, така че да бъдат включени
и собствените ресурси на Съюза.
Въз основа на новите разпоредби на Договора от Лисабон, Парламентът многократно е
призовавал за извършването на задълбочена реформа, например в своята резолюция от
15 април 2014 г. относно преговорите относно МФР за периода 2014—2020 г.: извличане
на поуки и бъдещо развитие.
В своята законодателна резолюция от 16 април 2014 г. относно проекторешението
на Съвета за системата на собствените ресурси Парламентът подчерта значението на
групата на високо равнище по въпросите на собствените ресурси, която беше създадена
в резултат на настояването на Парламента по време на преговорите по многогодишната
финансова рамка за периода 2014—2020 г. Тази група на високо равнище-, съставена от
представители на Парламента, Съвета и Комисията и председателствана от Марио Монти,
извърши общ преглед на системата на собствени ресурси, в диалог с националните
парламенти.
Групата „Монти“ представи своя окончателен доклад през януари 2017 г. В продължение
на две години групата обмисляше по-прозрачни, прости, справедливи и демократично
отчетни начини за финансиране на европейския бюджет. Основният извод е, че бюджетът
на ЕС се нуждае от реформа както по отношение на приходите, така и по отношение на
разходите, с оглед справяне с настоящите предизвикателства и постигане на осезаеми
резултати за европейските граждани. С цел частично заместване на вноските на база
БНД, групата посочи някои възможни нови ресурси, които биха могли да се основават
на данък върху въглеродните емисии, общ данък върху горивата или друг вид енергия,
екологичен данък, общо корпоративно подоходно облагане, реформиран ДДС или данък

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//BG
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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върху финансовия сектор. Тези препоръки са съвместими с Договорите и могат да бъдат
приложени при следващата многогодишна финансова рамка.
Резултатите от работата на групата на високо равнище се оценяват понастоящем, така
че евентуалните реформи да могат да бъдат реализирани в рамките на следващата МФР.
В окончателния доклад се посочва, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС води
до спиране на корекционния механизъм за Обединеното кралство и свързаните с него
„отстъпки от отстъпките“ (Препоръка #07, стр. 13).
В своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след
изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента
преди предложението на Комисията, Парламентът призова Комисията да представи до
края на 2017 г. амбициозен законодателен пакет относно собствените ресурси, считано
от 2021 г., с водещи принципи – простота, справедливост и прозрачност. В своята
резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинния преглед на МФР за периода 2014
—2020 г. Парламентът подчерта необходимостта от намаляване на дела на вноските
от БНД и призова ресурсите от ДДС да бъдат основно реформирани или напълно
премахнати. Парламентът също така призова за въвеждането на един или няколко нови
собствени ресурса, както и за постепенното премахване на всички видове отстъпки.
След приемането от Парламента на междинния преглед н МФР, комисията по бюджети
подготвя стратегически доклади по собствена инициатива относно МФР за периода след
2020 г. и относно собствените ресурси, в които ще бъде направена оценка на препоръките
от доклада „Монти“. Понастоящем приемането на тези доклади е планирано за началото
на 2018 г.
Minna Ollikainen
06/2017
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