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Erasmus+ Programı Ana Eylem 3 İçin 
Teklif Çağrısı Yayınlandı 
Erasmus+ Programı Merkezi Faaliyetlerinden Ana 

Eylem 3 kapsamında; eğitim, öğretim ve gençlik 

alanlarında, üst düzey kamu otoritelerinin 

liderliğinde yenilikçi politikaların geliştirilmesine 

yönelik uluslararası işbirliği projelerini içeren 

Politika Reformuna Destek Eylemi için Teklif Çağrısı 

yayınlanmıştır. Bu çağrının öncelikli konuları: 

İlk ve ortaöğretimdeki çapraz becerilerin 

değerlendirilmesi, Okulda pratik girişimcilik 

deneyimi, Yükseköğretimde, hızlı ve düzgün bir 

sınırötesi akademik tanınma için yenilikçi metodlar 

üzerine işbirliği, Kalifiye olmayan yetişkin birey 

sayısını azaltma, Gençlerin gönüllülüğünün 

gelişimini ve uluslararasılaşmasını teşvik etme 

Başvurabilecek Kurum/Kuruluşlar: 

a) Ulusal ya da bölgesel bağlamda eğitim, öğretim 

ya da gençlikten sorumlu en üst seviyedeki kamu 

otoriteleri (Bakanlık ya da eş değer bir kuruluş). 

Ayrıca eğitim, öğretim ve gençlik alanları dışındaki 

sektörlerden sorumlu en üst seviyedeki kamu 

otoriteleri, (iş, finans, sosyal işler, sağlık, vb.) 

deneyimin gerçekleştirileceği alanda, belli 

yeterliliklerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 

başvuru için uygun olarak değerlendirileceklerdir. 

b) Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet 

gösteren kamu kurum/kuruluşları ile özel 

kurum/kuruluşlar; 

c) Diğer sosyo-ekonomik sektörlerde eğitim, 

öğretim ve gençlik alanlarıyla bağlantılı faaliyetler 

yürüten kamu kurum/kuruluşları ile özel 

kurum/kuruluşlar (ticaret odaları, ticari kuruluşlar, 

kültürel kuruluşlar, değerlendirme ve araştırma 

şirketleri, vb.)  

Başvuruları, Brüksel’de bulunan Yürütme Ajansı’na 

sunulacak olan Ana Eylem 3 Politika Reformuna 

Destek Eylemi’nin ön başvurusu için son tarih 

20 Mayıs 2014, nihai başvurusu için ise 2 

Ekim 2014’tür. 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

AB ile Çin arasındaki ticari gerilim düşüyor 
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in Avrupa turu 

öncesinde Pekin'den, Avrupa Birliği'nden şarap 

ithalatıyla ilgili anti-damping soruşturmasının sona 

erdirileceği açıklaması geldi. Şarap soruşturması, 

AB ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar zincirinin 

önemli halkalarından birini teşkil ediyordu. Çin 

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kasım 

ayından bu yana gerçekleştirilen altı tur 

görüşmenin ardından Salı günü Çin ve AB şarap 

endüstrisinin temsilcileri arasında bir anlaşmaya 

varıldığı ve soruşturmaya son verileceği belirtildi. 
Bakanlık geçtiğimiz Temmuz ayında, hacmi 

2012'de 1 milyar doları bulan şarap ithalatıyla ilgili 

anti-damping soruşturması başlattıklarını 

açıklamıştı. Soruşturma, AB'nin geçtiğimiz yıl Çin 

malı güneş panellerine getirdiği anti-damping 

vergisiyle zirveye çıkan anlaşmazlıklar zincirinin 

önemli bir halkasını teşkil ediyordu. AB ile Çin daha 

sonra aynı ay içinde güneş paneli anlaşmazlığına 

da çözüm getirmişti. Çin Ticaret Bakanı Gao 

Huçeng, 'İki taraftan da sektörlerin diyalog 

aracılığıyla karşılıklı anlayışı derinleştirmesi ve 

anlaşmazlıkları işbirliği ile çözdüğünü görmekten 

memnuniyet duyuyoruz. Diyalog ve istişarelerde iki 

tarafın gösterdiği pragmatik ve esnek yaklaşımı 

memnuniyetle karşılıyoruz' dedi. Anlaşma 

çerçevesinde Avrupalı firmaların Çin'e teknolojik 

destek sağlayacağı, farklı üzüm çeşitlerinin Çin'de 

yetiştirilmesini finanse edeceği, Çinli şarap 

üreticilerini eğiteceği ve AB'deki test standartlarıyla 

kalite kontrol metodlarını öğreteceği belirtildi. 2012 

yılında AB'den gelen şaraplar Çin'in toplam 

ithalatının yüzde 65.2'sini, Çin şarap pazarının ise 

yüzde 15.6'sını oluşturmuştu. AB'den yapılan 

ihracatın yüzde 96'dan fazlasını Fransa, İspanya, 

İtalya ve Almanya gerçekleştirmişti. 
Kaynak: Euractiv 

 
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,7’ye 

geriledi 
AB istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere 

göre Euro kullanan 18 ülkedeki enflasyon yüzde 

0.7'ye geriledi. Böylece enflasyon, dört yılın en 

düşük seviyesini beş ay sonra tekrar görmüş oldu. 
Enflasyonun geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 0.7'ye 

kadar gerilemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 

Kasım ayında faizleri yüzde 0.25 oranına çemesine 

yol açmıştı. Enflasyon en son Kasım 2009'da, 

yüzde 0.5 ile daha düşük bir seviyeye gerrilemişti. 
ECB, enflasyonda yüzde 2'nin biraz altını 

hedefliyor. ECB enflasyonun kademeli olarak 

yükselerek bu yıl yüzde 1, 2016'da ise yüzde 1.6 

olarak gerçekleşmesini bekliyor. Şubat ayında 

enflasyonun negatif okunduğu dört Euro Bölgesi 

ülkesi oldu: Portekiz (-%0.1), Slovakya (-%0.1), 

Yunanistan (-%0.9) ve Güney Kıbrıs (-%1.3). 

Kaynak: Euractiv 


