Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι πολιτικές, τα προγράµµατα και οι δραστηριότητες της EE χρηµατοδοτούνται από τον
προϋπολογισµό στον οποίο συµβάλλουν τα 25 κράτη µέλη. Όσο µεγαλύτερος είναι ο
εθνικός πλούτος µιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήµατα διαθέτει η κυβέρνησή της για
τις δαπάνες λειτουργίας της Ένωσης.
Από πού προέρχονται τα χρήµατα
Ο προϋπολογισµός της ΕΕ για το 2006 ανέρχεται στα 112 δισεκατοµµύρια ευρώ, πράγµα
που αντιπροσωπεύει µόλις πάνω από το 1% του συνδυασµένου εθνικού πλούτου των 25
χωρών.
Περίπου τα τρία τέταρτα του ποσού αυτού αποτελούνται από τις εισφορές των κρατών
µελών, σε κατά προσέγγιση αναλογία µε το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδηµά
τους, υπάρχουν, όµως, δύο άλλοι κύριοι µηχανισµοί συγκέντρωσης χρηµάτων: ένα
µερίδιο από το εισόδηµα κάθε κράτους µέλους από τα έσοδα του φόρου προστιθέµενης
αξίας και το µερίδιο από τις γεωργικές εισφορές και τους εισαγωγικούς δασµούς.
Το όριο σχετικά µε το ποσό που µπορεί να δοθεί από τα εθνικά ταµεία για τη λειτουργία
της Ένωσης ορίζεται από τα ίδια τα κράτη µέλη. Το τρέχον συµφωνηθέν µέγιστο ποσό
του προϋπολογισµού που λαµβάνεται από το κράτος µέλος είναι της τάξης του 1.27%
του συνδυασµένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατός του.
Ποιος διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισµού της ΕΕ.
Εντούτοις, το µεγαλύτερο τµήµα των χρηµάτων επιστρέφει στα κράτη µέλη υπό τη
µορφή αγροτικών επιδοτήσεων και χρηµατοδότησης των φτωχότερων περιφερειών της
Ενώσεις.
Αυτό σηµαίνει ότι το 80% περίπου του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού της ΕΕ
αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης των εθνικών αρχών. Σηµαίνει επίσης ότι τα πιο φτωχά
και ενδεή κράτη µέλη παίρνουν πίσω από τον προϋπολογισµό της ΕΕ περισσότερα από
όσα εισέφεραν.
Οι προϋπολογισµοί της ΕΕ καταρτίζονται σε επταετή βάση. Το τρέχον «πολυετές
πρόγραµµα δαπανών» εκπνέει στα τέλη αυτού του έτους, και οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν
σε συµφωνία σχετικά µε τη συνολική κλίµακα συνεισφοράς του προϋπολογισµού 20072013 το ∆εκέµβριο του 2005.
Ωστόσο, το µέγεθος του προϋπολογισµού και η κατανοµή της χρηµατοδότησης στους
διάφορους τοµείς πολιτικής δηµιουργούν πάντα ζωηρή συζήτηση και απαιτούν κοινή
έγκριση από τα κράτη µέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πού πηγαίνουν τα χρήµατα
Επί δεκαετίες, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) υπήρξε ο µεγαλύτερος τοµέας δαπανών
της Ένωσης. Αυτό συνέβη επειδή η εγγύηση παροχής τροφίµων αποτελούσε την πρώτη

προτεραιότητα στο µεταπολεµικό κλίµα µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Σήµερα, η ΚΓΠ θεωρείται ακόµη πρωταρχικής σηµασίας για την υποστήριξη του
αγροτικού τοµέα της Ευρώπης και παρέχονται επιδοτήσεις για την ενίσχυση των
εισοδηµάτων των αγροτών. Ωστόσο, το µερίδιο που χορηγείται στη γεωργία από τις
συνολικές δαπάνες της ΕΕ µειώθηκε από το 70% σε λιγότερο από 45%.
Η ΚΓΠ παραµένει ο µόνος µεγαλύτερος τοµέας δαπανών, αλλά ακολουθούν από κοντά
η οικονοµική στήριξη των φτωχότερων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη µορφή
ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των βιοµηχανικών τοµέων σε παρακµή και την
ανανέωση των περιφερειών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα όσων έχουν κατά
κεφαλή εισόδηµα χαµηλότερο από το 75% του µέσου όρου περιφερειών της ΕΕ.

