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Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Bilgilendirme 

Toplantısı 

Erasmus+ Mesleki Eğitim Programına yönelik olarak 1 

Aralık 2014 tarihinde Ankara'da Ulusal Ajans Başkanlık 

binasında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı 

100 kişilik olup her kurumdan bir kişi kabul edilecektir. 

Toplantıya davet edilen kişiler için herhangi bir resmi 

davet yazısı yazılmayacaktır. Toplantıya katılmak için 

lütfen aşağıdaki bağlantıdan başvuru formunu doldurunuz. 

BAŞVURU FORMU 

TOPLANTI TASLAK GÜNDEMİ 

Kaynak: Türkiye Ulusal Ajansı 

Üye Ülkeler Parasını Geri İstedi, AB Bütçe 

Görüşmeleri Çıkmaza Girdi 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, AB bütçesinde bulunan ve 

cezalardan gelen, Avrupa Komisyonu'nun 2014 

bütçesindeki 4.7 milyar Euro'luk açığı kapatmak için 

kullanmayı teklif ettiği parayı kendi kasalarına geri 

istemesi üzerine 2015 AB bütçesiyle ilgili şüpheler oluştu. 

Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu Başkan 

Yardımcısı Kristalina Georgieva, Salı günü kısa bir 

açıklama yaparak Komisyon, Parlamento ve üye ülkeler 

arasında 2015 bütçesinde uzlaşma için yürütülen 

görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Üç kurum 

arasındaki görüşmeler, gece yarısı sona eren son uzlaşma 

tarihine kadar sürdü. Parlamento, Komisyon'un acil 

ödemeleri gerçekleştirmek için istediği miktarın yarısını 

öngören Konsey teklifini kabul edemeyeceklerini açıkladı. 

Yapılan açıklamada, Komisyon'un önümüzdeki günlerde 

yeni bir teklifle geleceği ve yılsonuna kadar bir anlaşma 

sağlamak için üye ülke ve Parlamento ile birlikte 

çalışacağı belirtildi. Komisyon'un bütçeden sorumlu eski 

üyesi Jacek Dominik'in üç hafta önce açıkladığı üzere üye 

ülkelerin, Komisyon'un 2015 bütçe taslağında istedikleri 

kesintiler, Birliğin temel öncelikleriyle örtüşmüyor. 

Örneğin genç istihdamını da kapsayan büyüme ve istihdam 

başlığında 1,3 milyar Euro'luk ödeme kesintisi yer alıyor.  

Komisyon 2014 için bütçede 4,7 milyar Euro'luk 

değişiklik önermiş ve bu paranın neredeyse tamamının, 

rekabet kuralları çerçevesinde şirketlere kesilen cezalar 

sayesinde ellerinde olduğunu söylemişti. Parlamento da bu 

öneriyi kabul ediyor, ancak üye ülkeler bu paranın kendi 

ulusal bütçelerine geri aktarılmasından yana. Bütçedeki 

değişiklik önerisi, ödemelerin yapılmasına Ekim ayında 

son verilmesi ve daha sonra gelen faturaların bir sonraki 

yıla aktarılması sebebiyle AB bütçesinde her yıl ortaya 

çıkan bir açığı kapatmayı hedefliyor. Normalde bu durum 

sorun olmuyordu, ancak son üç yılda bu fatura 10 milyar 

Euro'dan 23 milyar Euro'ya ciddi bir artış kaydetti. Uyum 

politikası gibi bazı alanlarda bu açık, bütçe çizelgesinin 

yarısını oluşturuyor. Parlamento aynı zamanda AB'nin 

yedi yıllık bütçesinde anlaşmaya varılan miktara ek olarak 

2014-2020 dönemi için doğal afetler, işsizlik ve insani 

krizler için de 11 milyar Euro ek kaynak sağlanmasını 

istiyor. Eğer 2015 bütçesi üzerinde 1 Ocak 2015'e kadar 

anlaşma sağlanamazsa Birlik, 'geçici 1/12'likler', yani her 

ay için 2014'teki miktarın on ikide biri kadar parayla 

faaliyet gösterecek. 

Kaynak: Euractiv  

Avro Bölgesi’nde Deflasyon Riski Artıyor  

Avrupa Merkez Bankası’nın uzun süredir mücadele ettiği 

“çok düşük enflasyon”, Avro Bölgesi’nde deflasyon 

tehdidini artırıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 

uzun süredir mücadele ettiği ‘çok düşük enflasyon’, Avro 

Bölgesi’nde deflasyon tehdidini artırırken, analistler, 

düşükenflasyon ve jeopolitik gerginliklerin bölgeyi 

deflasyon sarmalına sokabileceğini vurguladı. Avrupa 

İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 18 üyeli Avro 

Bölgesi’nde 2014 yılı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 

0,4 yükseldi. Söz konusu oran eylül ayında yüzde 0,3 

seviyesindeydi. Yıllık enflasyon geçen yılın aynı 

döneminde yüzde 0,7 artmıştı. 

Kaynak: AB Haber  
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