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2014 Yılı Erasmus+ Programı Tüm Çağrıları  

2014-2020 Erasmus+’ta, Ülke Merkezli ve 

Merkezi olmak üzere iki tür proje yapılabiliyor. 

Erasmus+ 2014 döneminde, eğitim, gençlik ve 

spor alanında hibe çağrısına çıkılan hem ülke 

merkezli hem de merkezi tüm projeleri Ulusal 

Ajans toplu bir halde derlemiş bulunmaktadır. 

Ajans tarafından hazırlanan bu çalışmaya şu 

linkten ulaşabilirsiniz:  

http://goo.gl/j5OAHg  

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

Financial Times :Avrupa’da Aşırı Düşük Enflasyon 

Endişesi 

İngiliz Financial Times gazetesi , Avrupa Merkez 

Bankası’nın (AMB) Euro Bölgesi’nde ekonomiyi 

canlandırmak için yeni adımlara hazırlandığını 

yazdı. Gazetenin haberinde AMB Başkanı Mario 

Draghi’nin “Israrcı biçimde düşük seyreden 

enflasyona karşı gelecek sefer harekete geçmeyi 

düşünüyoruz” açıklamasına yer veriliyor. 

Haberde, piyasaların genel beklentisinin gelecek 

ay politika faizinin yüzde 0,25′ten yüzde 0′a 

düşürüleceği yönünde olduğu ifade edilmiş. 

Haberde, “AMB faiz indirimi yoluyla ekonomik 

aktiviteyi canlandırıp enflasyonu yükseltmeyi 

hedefleyebilir” deniyor. 

 

Kaynak: AB Haber 

 

AB Ve Japonya, Serbest Ticaret Anlaşması İçin 

2015'i Hedefliyor 

Avrupa Birliği liderleri, Japonya ile serbest ticaret 

müzakerelerinde hızlı bir şekilde ilerleme 

kaydetmek ve başarılı bir şekilde tamamlamak 

istediklerini söyledi. Japoyna Başbakanı Şinzo 

Abe ise anlaşmanın tamamlanması için 2015 

hedefinde mutabık kaldıklarını aktardı. AB  

 

tarafının müzakerecilerine, Japonya'nın pazarını 

dışa açma konusunda yeterli ilerleme 

kaydetmemesi halinde bir yıl sonra görüşmeleri 

askıya alma talimatı verilmişti.  AB, 

müzakerelere devam edip etmeme kararını bu 

ay içinde verecek. Japonya ile AB arasında olası 

bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 

önümüzdeki yıllarda dünyadaki en önemli ticaret 

görüşmelerinden birini teşkil edeceğini belirten 

Barroso ise, 'Bu müzakerelerin başarıya 

ulaşmasını istiyoruz' dedi. Çalışmaları tarım 

ürünleri de dahil olmak üzere mallar, tarife dışı 

engeller, kamu alımları ve coğrafi işaretler 

alanlarında yoğunlaştırma çağrısında bulunan 

Barroso, 'Ancak böyle bir anlaşma iki tarafa da 

azami faydayı sağlayabilir ve iki tarafın da bu 

iddiaya ulaşmak için ellerinden geleni 

yapacağına inanıyorum' dedi. 

 

Kaynak: Euractive 

 

Barroso'dan 'AB'ye Destekte Düşüş' Uyarısı 

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel 

barroso, Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde 

yaptığı Avrupa Günü konuşmasında, Avrupa 

Birliği kurumlarına verilen desteğin azalmasının 

Avrupa entegrasonu açısından tehdit 

oluşturabileceği uyarısında bulundu. AB 

kurumlarının işleyişinde bazı yeniliklerin 

gündeme alınabileceğini belirten Komisyon 

Başkanı, orta vadede ekonomik ve parasal 

işlerden sorumlu Komisyon Başkan Yardımcılığı 

makamının Eurogroup Başkanlığı makamıyla 

birleştirilebileceğini belirtti. Barroso'nun görev 

süresi Kasım ayında dolacak. 

 

Kaynak: Euractive 

http://goo.gl/j5OAHg

