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Avrupa Komisyonu’nun 2014-2020 Dönemi Çok Yıllı Mali Çerçeve Önerisi

Avrupa Komisyonu, 2014-2020 dönemine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve önerisini
29 Haziran 2011 tarihinde sunmuştur. Önerinin, önümüzdeki iki yıl boyunca Avrupa
Parlamentosu ve Konsey’de tartışılması ve 2013 yılının sonuna kadar nihai halini alması
beklenmektedir. Avrupa 2020 stratejisi üzerine odaklanan ve 7 yılı kapsayan çerçeve, toplam
1 trilyon Euro tutarındadır. AB bütçesi, üye devletlerin toplam bütçelerinin yalnızca 1/50’si,
üye devletlerin toplam GSMH’sının ise %1’i kadar bir miktara sahiptir.

Çok Yıllı Mali Çerçeve (Multiannual Financial Framework), AB bütçesinde yer alan
harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe
disiplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde
dağılımını sağlayan bir araçtır. Mevcut mali çerçeve, 2007-2013 yıllarını kapsamaktadır.
Lizbon Antlaşması ile birlikte çok yıllı mali çerçeve AB’nin birincil mevzuatına dahil
edilmiştir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın 312. Maddesi uyarınca, çok
yıllı mali çerçevenin en az beş yılı kapsaması ve Parlamento’nun onayının ardından
Konsey’de oybirliği ile kabul edilmesi gerekmektedir.

Yeni AB bütçesi, AB ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek işsizlikle mücadele ettiği ve
ekonomik krizden kurtulmaya çalıştığı şu günlerde, AB’nin politikalarının doğru
yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni bütçe önerisinde, tarım harcamaları
azaltılırken, rekabetçiliği artıracak harcamaların artırıldığı görülmektedir.

2014 yılında başlayıp 2020 yılında sona erecek olan yeni mali çerçeve önerisi, Avrupa 2020
Stratejisi ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Öneride, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı
bir büyüme hedeflenmekte ve Strateji kapsamındaki bilgi ve yenilik, düşük karbonlu ve
kaynak etkin ekonomi, istihdam ve sosyal içerme gibi konulara yer verilmektedir. Bütçe
kalemleri, AB düzeyinde katma değer sağlayacak önceliklere odaklanacak şekilde
düzenlenmiştir. Örneğin; iç pazarı güçlendirmeye yönelik sınır ötesi enerji, ulaştırma ve bilgi
teknolojileri projeleri, rekabetçiliği artırmaya yönelik araştırma ve yenilik projeleri ve Avrupa
gençliğini daha fazla desteklemeye yönelik faaliyetler Komisyon’un yeni önerisinde yer
almaktadır.

Yeni öneride, harcamaların yanı sıra, AB bütçesinin gelirlerini oluşturan öz kaynakların da
daha şeffaf, adil ve basit bir şekilde yeniden yapılandırılmasına ilişkin hususlara yer
verilmektedir. Bu kapsamda, AB çapında KDV payının yeniden düzenlenmesi ve finansal
işlemler vergisi adı altında yeni bir vergi getirilmesi öngörülmektedir.
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Öneri, kapsadığı yıllar için bağlayıcı olmakla birlikte, söz konusu dönemde Birliğe yeni bir
üyenin dahil olması veya Kıbrıs’ta bir çözüm bulunarak adanın birleşmesi halinde mali
çerçevede gerekli düzeltme ve ilavelerin yapılabileceğine de taslakta ayrıca yer verilmektedir.

Yeni mali çerçeve, Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer alan önceliklere de yer verecek şekilde
oluşturulmuş olup, aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

Tablo 1: Çok Yıllı Mali Çerçeve (2014-2020) (Komisyon’un Önerisi)
(Milyon Euro)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toplam

1. Akıllı ve Kapsayıcı
Büyüme

64 696 66 580 68 133 69 956 71 596 73 768 76 179 490 908

2.Sürdürülebilir Büyüme:
Doğal Kaynaklar

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

3.Güvenlik ve
Vatandaşlık

2 532 2 571 2 609 2 648 2 687 2 726 2 763 18 535

4.Küresel Avrupa 9 400 9 645 9 845 9 960 10 150 10 380 10 620 70 000
5.İdari Harcamalar 8 542 8 679 8 796 8 943 9 073 9 225 9 371 62 629
TOPLAM 142 556 144 002 145 085 146 368 147 344 148 928 150 718 1 025 000

%GSYH 1,08% 1,07% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,05%

 Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme: Bu başlık altında nükleer güvenlik, araştırma ve
geliştirme, KOBİ rekabet edebilirliği, eğitim, gençlik ve spor, sosyal gelişme, enerji,
ulaştırma, bilişim ve iletişim teknolojileri, bölgelerarası yakınsama, uyum fonu,
bölgesel işbirliği gibi alt başlıklara ödenek tahsis edilmiştir.

 Sürdürülebilir Büyüme: Bu başlık ortak tarım politikası, kırsal kalkınma, çevre ve
iklim gibi alt başlıklara ayrılmıştır.

 Güvenlik ve Vatandaşlık: Bu başlıkta göç yönetimi fonu, iç güvenlik, bilişim
sistemleri, adalet, haklar ve vatandaşlık, gıda güvenliği, kamu sağlığı, tüketicilerin
korunması gibi alt başlıklar yer almaktadır.

 Küresel Avrupa: Bu başlık, katılım öncesi mali yardım aracı (IPA), Avrupa
komşuluk politikası aracı, ortaklık aracı, mali yardım, ortak dış ve güvenlik politikası,
insani yardım gibi alt başlıkları kapsamaktadır.

2014-2020 yılları arasında Türkiye’ye yapılacak mali yardımlar da bu başlık altında
yer alan IPA alt başlığından sağlanacaktır. IPA fonlarından hem aday ülkeler, hem de
potansiyel aday ülkeler yararlanabilmektedir. IPA için ayrılan 7 yıllık toplam bütçe
12,5 milyar Euro olup, bundan hangi ülkenin ne kadar pay alacağı henüz belli değildir.

 İdari Harcamalar: AB kurumlarının idari harcamaları ve emeklilik giderleri bu
başlıkta yer almaktadır.

Yeni mali çerçevenin harcama kalemlerinde de, bir öncekine göre bazı değişiklikler yapılmış
olup, son iki mali çerçevenin başlık ve miktar açısından karşılaştırılması aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
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Tablo 2: Son İki Mali Çerçevenin Karşılaştırması

2014-2020 Mali Çerçevesi (Öneri) 2007-2013 Mali Çerçevesi
Başlık Toplam ödenek

(milyon Euro)
Başlık Toplam ödenek

(milyon Euro)
Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme 490 908 Sürdürülebilir Büyüme 382 139
Sürdürülebilir Büyüme: Doğal
Kaynaklar

382 927 Doğal Kaynakların Korunması
ve Yönetimi

371 344

Güvenlik ve Vatandaşlık 18 535 Vatandaşlık, Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet

10 770

Küresel Avrupa 70 000 Küresel Partner Olarak AB 49 463
İdari Harcamalar 62 629 İdari Harcamalar 49 800
Toplam 1 025 000 Toplam 864 316


