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İzlanda, AB Üyeliğinden Vazgeçtiğini Resmen 

Bildirdi 

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnar Bragi Sveinsson, artık 

AB'ye katılım için müzakere yürütmeyeceklerini AB 

Konseyi ve Avrupa Komisyonu'na resmen 

bildirdiklerini açıkladı. EFTA ve Schengen Bölgesi 

üyeliği sayesinde pek çok alanda AB ile uyum içinde 

olan küçük ada ülkesinde 2013'te iktidara gelen AB 

karşıtı hükümet müzakereleri askıya almış, ancak üyelik 

başvurusunu geri çekmemişti. 325 bin nüfuslu küçük 

ada ülkesi, 2008 yılında bankacılık sektörünün çökmesi 

üzerine AB'ye adaylık başvurusunda bulunmuş ve 2009 

yılında müzakerelere başlamıştı.  Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği (EFTA) üyeliği sayesinde çoğu alanda 

halihazırda AB ile uyum içinde olan İzlanda, 

müzakerelerde hızla ilerlemiş, ancak ülkenin başlıca 

gelir kaynaklarından balıkçılık alanında AB ile derin 

anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Euro Bölgesi'ndeki 

krizle beraber İzlanda'da AB üyeliğine destek giderek 

düştü ve 2013'te iktidara gelen üyelik karşıtı hükümet, 

müzakereleri askıya aldı 

Kaynak: Euractiv 

Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi bu yılın ocak ayında bir 

önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, 2014 yılının ocak 

ayına oranla yüzde 1,2 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 

(Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro 

Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış 2015 yılı ocak 

ayı sanayi üretimi aralık ayına göre yüzde 0,1 azaldı, 

yıllık bazda ise yüzde 1,2 artış kaydetti. 2014 yılı aralık 

ayında sanayi üretimi yüzde 0,3 artmıştı. Söz konusu 

oran 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) aylık bazda 

değişmedi, yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi. AB'de 

2014 yılı aralık ayında ise sanayi üretimi yüzde 0,4 artış 

kaydetti. Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin aylık 

yüzde 0,2 artması ve yıllık bazda ise yüzde 0,1 azalması 

bekleniyordu. Böylece sanayi üretimi verisi aylık 

beklentinin altında, yıllık beklentinin ise üzerinde 

gerçekleşti. Bölgede sanayi üretiminin bir önceki aya 

kıyasla gerilemesinde dayanıklı tüketim malları 

üretiminin yüzde 2,2, ara malı üretiminin yüzde 0,5 

azalması etkili olurken, sermaye malı üretimi ve 

dayanıksız tüketim malları üretimleri yüzde 0,1, enerji 

üretimi de yüze 0,9 arttı. AB ülkeleri içinde sanayi 

üretiminde aylık bazda en fazla azalış yüzde 4'le 

Hırvatistan'da gerçekleşirken, en fazla artış da yüzde 6,1 

ile Malta'da belirlendi. Euro Bölgesi'nde sanayi 

üretiminin yıllık bazda yüzde 1,2 artışına en fazla 

olumlu etkiyi yüzde 2,9 ile enerji üretiminin artması 

yaptı. Dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 2,7, 

dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 2,5, sermaye 

malı üretimi yüzde 1,5 ve ara malı üretimi de yüzde 0,7 

artış kaydetti. Öte yandan yıllık bazda AB üyesi ülkeler 

içinde sanayi üretiminin en fazla yükseldiği ülke yüzde 

8,8 ile İrlanda olurken, en fazla azalış ise yüzde 4,9'la 

Hırvartistan'da kaydedildi. 

Kaynak: www.bloomberght.com  

AB'de Yeni GDO Düzenlemeleri Yürürlüğe Giriyor 

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, genetiği 

değiştirilmiş tarım ürünlerinin AB topraklarında 

yetiştirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler için nihai 

imzayı attı. Uzun yıllar devam eden düğümün 

çözülmesiyle birlikte GDO'lu yeni mahsullerin AB'den 

onay almasının önü de açıldı. GDO'lu ürünler her ne 

kadar Amerika ve Asya kıtalarında yaygın bir şekilde 

yetiştirilse de, AB'de konuyla ilgili derin fikir ayrılıkları 

bulunuyor. İngiltere GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesini 

desteklerken Fransa gibi pek çok ülke, GDO'ya karşı 

çıkıyor. Uzun yıllar devam eden tartışmaların ardından 

varılan anlaşmaya göre, bir ürün Avrupa 

Komisyonu'ndan onay alsa bile üye ülkelerin söz 

konusu ürünü yasaklaması mümkün olacak. 

Kaynak: Euractiv 
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