AB BÜTÇESİ
AB Komisyonu’nun Bütçe’den sorumlu üyesi Micheale Schreyer tarafından
kamuoyuna sunulan ve 2003 AB Bütçesi’nin net dengeleri üzerine hazırlanan
Rapor,

Komisyon’un

yapılandırması

gereğini

kaynak
ortaya

yapısını

değerlendirmesi

koymaktadır.

Rapor,

ve

yeniden

Hollanda’nın

ve

Almanya’nın AB bütçesine net destekçi konumlarını sürdürdüğünü belirtirken
(GSMH’larının %0.43 ve %0.36’ı oranlarında), bu rakamlar Komisyonun orta
vadede, 2007-2013 bütçesi için ülkelerin bütçeye katkılarının GSMH’larına
oranlarını %0.30 ile sınırlandırılması önerisine temel teşkil etmektedir. AB’de
kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülke olan İngiltere’nin bütçeye desteği,
1988’deki “bütçe indirimi” ile yürürlüğe giren “otomatik geri ödeme garantisi”
nedeniyle %0.16 ile sınırlı kalırken, Komisyon bu uygulamanın kaldırılması
teklif etmektedir. Raporda, Fransa’nın GSMH’sının %0.12’si oranında ortak
bütçeyi desteklediğine dikkat çekilirken, bu ülkenin, bütçenin dörte birini
oluşturan Ortak Tarım Politikasından en fazla payı aldığı da belirtilmektedir.
2003 yılı içerisinde AB Bütçesi’nden 78 milyar Euro, 15 üye ülkedeki ilgili
kurum

ve

kuruluşlara

yönlendirilmiştir.

“Üye

Ülkelerdeki

Harcamaların

Dağılımı1” üzerine yazılan raporda, AB’deki tarım politikası, yapısal ve iç
politika harcamalarının dökümü her üye ülke için ayrı ayrı verilmektedir.
AB Bütçesi’nden en fazla yararlanan ülkelerin Portekiz, Yunanistan, İrlanda ve
İspanya olması gerektiği akla gelmesine rağmen, miktar olarak geçen yıl
bütçeden en fazla payı (sırasıyla) İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya almıştır.
AB Bütçesi’nden net fayda (AB Bütçesi’ne yapılan ödemeler ve harcalamalar
için geri alınan miktar arasındaki fark) sağlayan ülkeler arasında Portekiz,
GSMH’sının %2.66’sı oranında destekle ilk sırayı alırken, Hollanda -%0.43,
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Raporun tamamı http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm adresinden temin
edilebilir.
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Almanya ve İsveç ise -%0.36’lık katkı payları ile en yüksek net desteği
sağlamıştır.
Rapor, bütçe net destek oranlarının, bütçeye yapılan katkıları, bütçeden geri
alınan ödemeleri ve AB üyeliğinin sağladığı finansal, ekonomik ve politik
yararları tam olarak yansıtmadığını belirtirken, Michaele Schreyer AB üyeliğinin
en akılcı yatırım olduğunu söylemiş ve “içpazarın getirdiği ekonomik ve politik
faydalar, parasal birlik ve Avrupa’daki barış çerçevesi, net destekçi ülkelerin
bile yaptığı ödemelerden daha fazlasını geri kazanmalarını sağlamaktadır”
demiştir.
Ortak Bütçeden 2003 yılında 15 AB üyesinin toplam gelirinin %0.96’sına denk
gelen 90.6 milyar Euro harcama yapılmıştır. Rapor, üye ülkeler için yapılmış
olan 78 milyar Euro harcamanın dökümünü verirken, geri kalan miktarın
yönetimsel gidere ve 1 Mayıs 2004’te üye olan ülkeler dahil, üçüncü ülkelerdeki
kurum ve kuruluşlara ödendiğini göstermektedir.
Yine 2003 yılında, üye ülkelerin KDV ve GSMH’lerina bağlı bütçe katkı
paylarının toplamı 73 milyar Euro olup geri kalan kısım AB’nin kendi kaynakları
olan gümrük ve tarım vergileri, 2002 yılından artan meblağlar ve diğer gelirler
(vergi katkıları ve cezalar) ile karşılanmıştır.
Geçtiğimiz sene, üye ülkelere toplam ortalama olarak AB bütçesine
sağladıkları katkıdan daha fazla miktar geri ödenmiştir: AB bütçesine, üye
ülkelerden, ortalama olarak GSMH’nin %0.77’si oranında gelir
sağlanırken, bu ülkelere bütçeden GSMH’nin %0.83’ü oranında ödeme
yapmıştır.
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