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Euro Bölgesi'nde İstihdam ve Dış Ticaret Fazlası 

Arttı 

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Euro 

Bölgesi'nde istihdam yılın ilk üç ayında, 2013'ün 

son çeyreğine göre yüzde 0,1 oranında arttı. 

İstihdam oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

yüzde 0.2 artarak, 2011'den bu yana yıl bazında ilk 

kez artmış oldu. Almanya'da istihdam artışı çeyrek 

bazında yüzde 0,3, yıl bazında yüzde 0,3 oldu. 

Mayıs ayında mali kurtarma programından çıkan 

Portekiz'de istihdam oranı çeyrek bazında yüzde 

0,3 düşerken, yıl bazında yüzde 1,8 arttı. Buna 

karşın dört çeyrek üst üste büyüyen Euro 

Bölgesi'nde 18,7 milyon kişi halen işsiz ve işsizlik 

oranı, geçtiğimiz yıl kaydedilen rekor düzeye yakın 

seyrediyor. Öte yandan Euro Bölgesi'nin Nisan 

ayında verdiği dış ticaret fazlası, 2013'ün aynı 

ayındaki 14 milyar Euro seviyesinden 15,7 milyar 

Euro'ya yükseldi. AB-Rusya ilişkilerinde Ukrayna 

krizi sebebiyle yaşanan krize paralel olarak 

Avrupa'nın Rusya'ya yaptığı ihracat, yılın ilk üç 

ayında yüzde 12 düştü. Rusya'nın AB'ye yaptığı 

ihracat da yüzde 9 oranında düştü. 
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Avrupa Birliği'nde GDO Uzlaşması 

Avrupa Birliği (AB), genetiği değiştirilmiş 

organizma (GDO) içeren ürünlerin üretilmesi 

konusunda tercihi üye ülkelere bıraktı. 

Lüksemburg'ta toplanan AB Çevre Konseyi'nde 

varılan uzlaşı çerçevesinde, AB bu konuda genel 

kural dayatmayacak. Topraklarında GDO içeren 

ürünler üretilip üretilemeyeceğine, bu konuda 

kısıtlama ya da yasak getirilip getirilmeyeceğine 

üye ülkelerin ulusal makamları karar verecek. Üye 

ülkeler, GDO'lu ürün üretimine coğrafi sınırlama da 

getirebilecek. Buna karşın, topraklarında GDO 

üretilmesine karşı çıkan ülkeler, bu ürünlerin transit 

geçişini engelleyemeyecek. Varılan uzlaşı 

çerçevesinde, üretim konusundaki tercih üye 

ülkelere bırakılsa da GDO'lu ürünlerin satış ve 

ithaline ilişkin düzenlemeler AB seviyesinde 

yapılacak. Şu ana kadar AB'den üretim izni alan 

dört GDO'lu ürün olsa da bunlardan sadece 

Amerikan Monsanto'un MON810 kodlu mısırın 

üretimi sürüyor. Altı ürün AB topraklarında üretim 

izni bekliyor. AB ülkeleri arasında varılan siyasi 

anlaşmanın Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 

da onaylanması gerekiyor. 1 Temmuz'da AB 

dönem başkanlığını üstlenecek İtalya'nın AP ile bu 

konudaki müzakereleri yürütmesi öngörülüyor. 

Kaynak: Haber7. Com  

 

Füle'nin Ankara Ziyaretinde Gündemde 23. 

Fasıl Var 

Avrupa Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk 

politikalarından sorumlu üyesi Stefan Füle, 

Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. 

Pazartesi ve Salı günleri Ankara'da temaslarda 

bulunacak Füle, ziyareti çerçevesinde AB'ye 

katılım müzakerelerinde yargı ve temel haklar 

konularını kapsayan 23. faslın çalışma grubu 

toplantısına da katılacak. Pazartesi günü Füle'nin 

yanı sıra NATO Genel Sekreteri Anders Fogh 

Rasmussen de Ankara'da olacak. 
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