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SĄJUNGOS PAJAMOS

ES biudžetas didžiąja dalimi (daugiau kaip 90 proc.) finansuojamas nuosavais
ištekliais. Metinės pajamos turi padengti visas metines išlaidas. Sprendimą dėl
nuosavų išteklių sistemos, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, vieningai
priima Taryba ir šį sprendimą turi ratifikuoti valstybės narės.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnis ir 322 straipsnio 2 dalis ir
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a ir 171 straipsniai;

— 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl
Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos;

— 2021 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2021/768,
kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo
priemonės, 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas)
Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo
metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti,
2021 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2021/769, kuriuo
iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių
vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo
priemonių, ir 2021 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas)
2021/770 dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių
apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos, dėl priemonių,
skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis
pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų.

TIKSLAS

Siekiama Europos Sąjungai suteikti finansinį savarankiškumą laikantis biudžetinės
drausmės.

KAIP TAI VEIKIA?

1970 m. balandžio 21 d. Sprendime dėl nuosavų išteklių Europos ekonominei bendrijai
(EEB) numatyti nuosavi ištekliai. Pagal 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą
(ES, Euratomas) 2020/2053 šiuo metu nuosavi ištekliai, kurių galima pareikalauti per
metus, sudaro ne daugiau kaip 1,4 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).
Kadangi bendros išlaidos negali viršyti visų pajamų, ši viršutinė riba taikoma ir išlaidoms
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(1.4.3). Faktiškai dabartinėje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje
(DFP) (1.4.3) nustatoma išlaidų viršutinė riba prilygsta maždaug 1,4 proc. ES BNP.

PAJAMŲ SUDĖTIS

1. Tradiciniai nuosavi ištekliai
Šiuos išteklius sudaro muitai, žemės ūkio muitai ir cukraus mokesčiai, renkami nuo
1970 m. Procentinė dalis, kurią valstybėms narėms leidžiama pasilikti, kad padengtų
surinkimo išlaidas, nuo 20 proc. vėl padidinta iki 25 proc. Tradiciniai nuosavi ištekliai
dabar paprastai sudaro apie 10 proc. ES nuosavų išteklių pajamų[1].
2. PVM pagrįsti nuosavi ištekliai
Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagrįstus nuosavus išteklius sudaro Sąjungai
pervedama valstybių narių surinkto apskaičiuoto PVM procentinė dalis. Nors šie
ištekliai numatyti 1970 m. sprendime, jie nebuvo taikomi iki 1979 m., kol nebuvo
suderintos valstybių narių PVM sistemos. PVM pagrįsti ištekliai dabar taip pat sudaro
apie 10 proc. nuosavų išteklių pajamų.
3. BNP pagrįsti nuosavi ištekliai
Šiuos nuosavus išteklius sudaro nuo valstybių narių BNP mokama vienoda procentinė
mokesčio dalis, nustatoma kiekvienais metais biudžeto procedūros metu. Jie numatyti
1988 m. birželio 24 d. Tarybos sprendime 88/376/EEB. Iš pradžių ši rinkliava buvo
vykdoma tik tuomet, jei kiti nuosavi ištekliai nepadengdavo visų išlaidų, tačiau dabar šie
ištekliai sudaro didžiąją ES biudžeto dalį. Nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio
pabaigos BNP pagrįsti ištekliai padidėjo tris kartus ir dabar jie sudaro apie 70 proc.
nuosavų išteklių pajamų.
4. Plastiko kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai
Tai pirmoji nauja nuosavų išteklių kategorija, nustatyta nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal
2020 m. Sprendimą dėl nuosavų išteklių. Tai nacionalinis įnašas, pagrįstas neperdirbtų
plastiko pakuočių atliekų kiekiu, taikant vienodą 0,80 EUR už kilogramą pareikalavimo
tarifą. Valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui yra mažesnės už ES vidurkį,
įnašai sumažinami metine fiksuotąja suma, atitinkančia 3,8 kg plastiko atliekų vienam
gyventojui. Pajamos iš šių išteklių sudaro apie 3–4 proc. ES biudžeto.
5. Kitos pajamos ir iš ankstesnių metų perkeltas likutis
Kitos pajamos – tai ES darbuotojų mokami mokesčiai nuo atlyginimų, ne ES šalių įnašai
į tam tikras ES programas, likę Jungtinės Karalystės įnašai bei įmonių, pažeidžiančių
konkurencijos ar kitus teisės aktus, mokamos baudos. Kiekvienų finansinių metų likutis,
jei esama pertekliaus, įrašomas į kitų metų biudžetą kaip pajamos. Kitos pajamos,
likučiai ir techniniai patikslinimai paprastai sudaro apie 2–8 proc. visų pajamų.
6. Korekcijos mechanizmai
Nuosavų išteklių sistema taip pat taikoma su valstybių narių grynaisiais įnašais
susijusiam biudžeto disbalansui pakoreguoti. Nustačius korekciją Jungtinės Karalystės
naudai, dėl kurios susitarta 1984 m., sumažėjo Jungtinės Karalystės įnašas, kurį

[1]2021 finansinių metų Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos.
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lygiomis dalimis finansavo visos kitos valstybės narės, išskyrus Vokietiją, Nyderlandus,
Austriją ir Švediją, nes jų įnašai buvo sumažinti. Nors korekcija Jungtinės Karalystės
naudai nebetaikoma, 2021–2027 m. laikotarpiu Danijai, Vokietijai, Nyderlandams,
Austrijai ir Švedijai toliau bus taikomi bendri sumažinimai.
7. Skolinimasis
ES biudžetas negali turėti deficito, o jo išlaidos negali būti finansuojamos skolinantis.
Tačiau siekiant finansuoti dotacijas ir paskolas, teikiamas pagal priemonės „Next
Generation EU“ (NGEU) ekonomikos gaivinimo schemą, Komisijai buvo leista išimties
tvarka ir laikinai kapitalo rinkose pasiskolinti iki 750 mlrd. EUR (2018 m. kainomis).
Naujasis grynasis skolinimasis turėtų baigtis 2026 m. pabaigoje, po to bus leidžiamos
tik refinansavimo operacijos. Komisija taiko diversifikuotą skolinimosi strategiją,
apimančią ilgalaikių obligacijų, žaliųjų obligacijų ir trumpalaikių vekselių, parduodamų
sindikavimo būdu ir aukcionuose, naudojimą, taip pat atvirą ir skaidrią komunikaciją
priimant metinius skolinimosi sprendimus ir pusmečio finansavimo planus.

ES NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ REFORMOS LINK

Lisabonos sutartyje pakartota, kad visas biudžetas turėtų būti finansuojamas nuosavais
ištekliais, ir išlaikyti Tarybos įgaliojimai, pasikonsultavus su Parlamentu, vienbalsiai
priimti sprendimą dėl Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[2] siekiant numatyti naujas ir
panaikinti esamas nuosavų išteklių kategorijas. Pagal ją taip pat nustatyta, kad su šių
sprendimų įgyvendinimu susijusias priemones Taryba gali priimti tik gavusi Parlamento
pritarimą.
2017 m. sausio mėn. aukšto lygio grupė, įsteigta 2014 m. bendrai nuosavų išteklių
sistemos peržiūrai atlikti (toliau – M. Monti grupė), pateikė galutinę ataskaitą dėl
skaidresnių, paprastesnių, sąžiningesnių ir demokratiškai atskaitingesnių ES biudžeto
finansavimo būdų. Pagrindinė grupės išvada buvo ta, kad ES biudžetą reikėjo
pertvarkyti – tiek su pajamomis, tiek ir su išlaidomis susijusias jo dalis, kad būtų galima
atsižvelgti į dabartinius iššūkius ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų ES piliečių labui.
Remdamasi šia ataskaita ir vėlesniu diskusijoms skirtu dokumentu dėl ES finansų
ateities, 2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymus[3] supaprastinti dabartinius
PVM pagrįstus nuosavus išteklius ir nustatyti naujų nuosavų išteklių krepšelį. Tai
sudarytų apie 12 proc. viso ES biudžeto ir apimtų 20 proc. pajamų iš ES apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS), 3 proc. pareikalavimo tarifo pagal naująją
bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę ir nacionalinį įnašą, apskaičiuotą pagal
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekį.
Komisija pasiūlė panaikinti visas korekcijas ir nuo 20 iki 10 proc. sumažinti muitinės
pajamų dalį, kurią pasilieka valstybės narės surinkimo išlaidoms padengti. Be to, ji
pasiūlė padidinti metinio nuosavų išteklių pareikalavimo viršutinę ribą, atsižvelgiant
į mažesnės 27 valstybių narių Europos Sąjungos visas BNP ir pasiūlymą Europos
plėtros fondą įtraukti į ES biudžetą.

[2]Tokio pobūdžio sprendimus turi ratifikuoti valstybės narės.
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EUROPOS PARLAMENTO NUOMONĖ

Remdamasis naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis, pastaraisiais metais
Parlamentas daugelyje pozicijų ir rezoliucijų ne kartą ragino atlikti išsamią nuosavų
išteklių sistemos reformą[4]. Parlamentas atkreipė dėmesį į nuosavų išteklių sistemos
problemas, visų pirma, susijusias su jos pernelyg dideliu sudėtingumu ir finansine
priklausomybe nuo valstybių narių įnašų.
Parlamentas ragino vykdyti reformas, kad pajamų surinkimas būtų paprastesnis,
skaidresnis ir demokratiškesnis, sumažinti BNP pagrįstų įnašų dalį, reformuoti PVM
pagrįstus išteklius arba jų atsisakyti ir palaipsniui panaikinti visų formų korekcijas.
Siekiant užtikrinti stabilesnį ES biudžetą, skirtą ES politikos tikslams remti, jis ne kartą
ragino sukurti plataus užmojo ir subalansuotą naujų ES nuosavų išteklių krepšelį, kuris
būtų teisingas, paprastas, skaidrus ir fiskaliniu požiūriu neutralus piliečiams.
2019 m. spalio 10 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos
ir nuosavų išteklių Parlamentas taip pat paragino nustatyti pasienio anglies dioksido
korekcinį mechanizmą.

2020 M. DERYBOS DĖL DFP

2020 m. gegužės 28 d. Komisija pasiūlė pasiskolinti ne daugiau kaip 750 mlrd. EUR
tarptautinėse rinkose ES vardu išleidžiant obligacijas, kurių išpirkimo terminas būtų
3–30 m., kad būtų galima finansuoti persvarstytą DFP ir NGEU siekiant kovoti su
COVID-19 pandemijos padariniais. Ilgainiui siekdama paremti prisiimtų įsipareigojimų,
atsiradusių ES dėl rinkose gautų lėšų, apmokėjimą Komisija pasiūlė išimties tvarka ir
laikinai padidinti nuosavų išteklių viršutinę ribą 0,6 proc. ES BNP (papildomai siūlomam
nuolatiniam padidinimui nuo 1,2 proc. iki 1,4 proc. BNP), kad būtų atsižvelgta į
naujas ekonomines aplinkybes. Ji taip pat pasiūlė naujus nuosavus išteklius, pagrįstus
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu, ir naujų nuosavų išteklių galimybes,
kurios apima: ATLPS pagrįstus nuosavus išteklius (į šią sistemą įtraukiant jūrų
ir aviacijos sektorius), pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, nuosavus
išteklius, pagrįstus didelių įmonių veikla, ir skaitmeninį mokestį.
2020 m. liepos 17–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ar vyriausybių
vadovai susitarė dėl naujos DFP, NGEU, mokėjimų viršutinės ribos padidinimo ir naujų
nuosavų išteklių, pagrįstų neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu, jie turėtų būti
taikomi nuo 2021 m. sausio mėn.
2020 m. liepos 23 d. rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė, kad tik sukūrus papildomus
naujus nuosavus išteklius būtų galima padėti grąžinti ES skolą, kartu išgelbėjant ES
biudžetą ir sumažinant fiskalinį spaudimą nacionaliniams iždams ir ES piliečiams.
2020 m. rugsėjo 16 d. Parlamentas pagal konsultavimosi procedūrą pateiktoje

[4]2014 m. gruodžio 17 d. pozicija dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos; 2014 m. balandžio 16 d. pozicija dėl Tarybos
sprendimo dėl nuosavų išteklių sistemos projekto; 2016 m. liepos 6 d. rezoliucija „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m.
DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą“; 2016 m. spalio 26 d. rezoliucija dėl 2014–2020 m.
DFP laikotarpio vidurio tikslinimo; 2017 m. spalio 24 d. rezoliucija dėl diskusijoms skirto dokumento dėl ES finansų ateities;
2018 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos; 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucija
dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių; 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucija dėl 2021–2027 m.
daugiametės finansinės programos.
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nuomonėje dar kartą paragino nustatyti naujus nuosavus išteklius laikantis veiksmų
gairių ir panaikinti visas korekcijas.
2020 m. lapkričio 10 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybininkai pasiekė
politinį susitarimą dėl DFP, nuosavų išteklių ir tam tikrų ekonomikos gaivinimo
priemonės valdymo aspektų. Naujame Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto
klausimais ir patikimo finansų valdymo priede patvirtintos naujų nuosavų išteklių
nustatymo 2021–2027 m. laikotarpiu veiksmų gairės. Pajamų iš naujų nuosavų išteklių
turėtų pakakti NGEU lėšoms grąžinti, o visos likusios pajamos laikantis universalumo
principo turėtų būti skiriamos ES biudžetui finansuoti. Pagal šį privalomą tvarkaraštį
Komisija iki 2021 m. birželio mėn. turėjo pateikti pasiūlymus dėl naujų nuosavų išteklių,
pagrįstų pasienio anglies dioksido korekciniu mechanizmu, skaitmeniniu mokesčiu ir
peržiūrėta ATLPS (kurie turėtų būti pradėti taikyti iki 2023 m. sausio 1 d.), ir iki 2024 m.
birželio mėn. turi pateikti pasiūlymus dėl papildomų naujų nuosavų išteklių, kurie galėtų
apimti finansinių sandorių mokestį ir su bendrovių sektoriumi susijusį finansinį įnašą
(galimą naują bendrą pelno mokesčio bazę). Pagal 2020 m. gruodžio 14 d. priimtą
naują Sprendimą dėl nuosavų išteklių tam tikroms valstybėms narėms toliau taikytos
lengvatos, o muitų surinkimo išlaidos padidintos nuo 20 iki 25 proc.

NUO 2020 M. ĮVYKĘ POKYČIAI

2021 m. gegužės 31 d. visoms valstybėms narėms ratifikavus Sprendimą dėl nuosavų
išteklių, jis taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.
2021 m. liepos 14 d. pateikus pasiūlymus dėl ES ATLPS persvarstymo ir pasienio
anglies dioksido korekcinio mechanizmo nustatymo, 2021 m. gruodžio 22 d. buvo
paskelbtas pasiūlymas dėl būsimų naujų ES nuosavų išteklių. Pasiūlyme nurodoma,
kad 25 proc. pajamų, gautų iš aukcione parduotų ATLPS leidimų, 75 proc. pajamų,
gautų taikant pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, ir 15 proc. likutinio pelno
dalies, perskirtos ES valstybėms narėms pagal EBPO / G20 susitarimą dėl tarptautinio
įmonių apmokestinimo (pirmas ramstis), būtų sumokėta į ES biudžetą kaip nuosavi
ištekliai.
2022 m. lapkričio 23 d. Parlamentas priėmė pasiūlymo pakeitimus, dėl kurių laukiama
Tarybos sprendimo.

Andras Schwarcz
12/2022
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0404_LT.html
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