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Türkiye AB Ortaklık Konseyi AB Ortak 

Tutum Belgesi 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki en 

yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 23 

Haziran’da Lüksemburg’da yapılacak 52. 

oturumunda Birlik kanadının bir yandan Türkiye 

ile ilişkilerin önemine atıf yaparken diğer yandan 

da son dönemde atılan bazı adımlardan duyduğu 

rahatsızlıkları dile getirmesi öngörülüyor. Son 

dakika değişikliği olmaması halinde Türkiye’yi 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile AB Bakanı 

ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun birlikte 

temsil edeceği toplantıya ilişkin AB’nin taslak 

tutum belgesinde, “Türkiye, dinamik 

ekonomisiyle Avrupa kıtasının refahına değerli 

katkı sağlayan bir aday ülke ve AB’nin önemli 

bir ortağıdır” ifadesi kullanıldı. 

Kaynak: AB Haber   

 

Danimarka, Avrupa Birliği’nin En Pahalı 

Ülkesi  

Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) Avrupa 

ülkelerinde 2400 tüketim malları ve hizmetleri 

üzerinden yaptığı fiyat analizi, Danimarka’nın bu 

yıl Avrupa Birliği’nin 28 üyesi arasında en pahalı 

ülke olduğunu gösterdi. Eurostat’ın verdiği 

bilgiye göre Danimarka’da tüketim malları ve 

hizmetlerinin fiyatları, AB ortalamasının yüzde 

40 oranında üzerinde. Danimarka’yı İsveç 

(ortalamanın %30 üzerinde), Lüksemburg ve 

Finlandiya (ortalamanın %23 üzerinde) takip 

ediyor. Danimarka gıda ve alkolsüz içecekler, 

beyaz eşya, özel ulaşım aracı, restoran ve otel 

olmak üzere altı mal ve hizmet kategorisinde ilk 

sırada yer aldı. Öte yandan, sadece AB üyeleri 

değil Avrupa’nın tüm ülkeleri ele alınırsa 

Danimarka fiyat düzeyine göre ancak üçüncü 

sırada yer alıyor. Danimarka’nın önünde AB 

üyesi olmayan İsviçre ve Norveç bulunuyor. 

Kaynak: http://www.haberx.com/  

 

Litvanya, Euro Bölgesi'ne Katılmaya Bir 

Adım Daha Yaklaştı 

Avrupa Komisyonu'nun, Litvanya'nın Euro 

Bölgesi'ne katılmak için kur istikrarı, düşük 

enflasyon, faiz ve borç yükü şartlarını yerine 

getirdiğini açıklamasının ardından AB bakanları 

beklendiği üzere ülkenin ortak para birimine 

geçmesine yeşil ışık yaktı. Litvanya Maliye 

Bakanı Rimantas Sadzius, 'Bugün Litvanya için 

çok önemli bir gün. Bu, Litvanya için yolun sonu 

değil, başlangıcı. Litvanya Euro Bölgesi'nin 

sorumlu bir üyesi olacaktır. Zorluklarla 

yüzleşeceğimizi biliyoruz ve kulübün 

sorumluluklarını da taşıyan, yalnızca 

faydalarından yararlanmakla kalmayan bir üyesi 

olacağız' dedi. AB ülkelerinin, gereken kriterleri 

yerine getirdikten sonra nihai olarak Euro 

Bölgesi'ne katılması öngörülüyor. Yalnızca 

İngiltere ve Danimarka'nın katılım 

antlaşmalarında ortak para birimine geçmeme 

konusunda imtiyaz bulunuyor. Ancak geriye 

kalan yedi AB ülkesinin hiçbiri yakın zamanda 

Euro'ya katılmayı düşünmüyor ve öncelikle 

büyüme ve istihdamın önündeki engellerin 

üstesinden gelinmesini bekliyor. 

Kaynak: Euractiv 
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