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AVRUPA PARLAMENTOSU BÜTÇE 

TASLAĞINI REDDETTİ 

Avrupa Birliği'nin (AB) 2014-2020 dönemi bütçe 

taslağı, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada 

kabul edilmedi. Oylamadan önce Avrupa 

Parlamentosu'nun pek çok üyesi bütçe taslağına karşı 

görüş belirttiği için, çıkan sonuç sürpriz olarak 

değerlendirilmedi. AB Konseyi tarafından hazırlanan 

ve bütün üye ülke liderlerlerinin uzun süren 

müzakerelerinin ardından Şubat ayındaki AB 

Zirvesi'nde kabul edilen bütçe taslağının toplam 

değeri 960 milyar Avro. 7 yıllık bu bütçe taslağının 

reddedilmesinin iki nedeni var: Biri, taslağın 

hazırlanması süresinde Avrupa Parlamentosu'nun 

görüşlerinin düşünülmemesi. İkincisi, Avrupa 

Parlamentosu üyelerinin, bütçenin yürürlüğe girmesi 

sürecinde yenilik yapılabilmesini talep etmesi. 

Avrupa Parlamentosu ayrıca, 2014 yılında 

düzenlenecek seçimlerde yeni seçilen üyelerin bütçe 

taslağı konusunda etkili olmasını istiyor. Avrupa 

Parlamentosu, ilk kez birlik bütçesiyle ilgili oylama 

yaptı. 2009 yılında kabul edilen Lizbon Anlaşması 

gereğince, Avrupa Parlamentosu'nun, AB bütçe 

taslağı üzerinde oylama hakkı var. Avrupa 

Parlamentosu, Temmuz ayında AB bütçe taslağına 

yönelik yeni bir oylama yapacak. AB'nin ilgili 

mevzuatına göre, 7 yıllık bütçe taslağının yıl sonuna 

kadar kabul edilememesi durumunda, 2014 bütçesi 

2013 yılı bütçesine göre yürürlüğe girecek. 

Kaynak: AB Haber   

 

AB, ORTAK TARIM POLİTİKASI'NDA 

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİYOR 

Avrupa Parlamentosu, AB'nin Ortak Tarım 

Politikası'nda köklü değişiklikler öngören tasarıyı 

kabul etti. Parlamento, tarıma sağlanan 

sübvansiyonların, tarımsal uygulamaların çevreye 

etkisine bağlanması yönünde karar aldı. Ortak Tarım 

Politikası, AB'nin yıllık harcamasının yaklaşık yüzde 

40'ını oluşturuyor. Avrupa Komisyonu'nun 2014-

2020 Ortak Tarım Politikası için 2011 yılında 

sunduğu teklifler, AB'de hararetli tartışmalara yol 

açmıştı. Yeni düzenlemelerle, ödemelerde AB 

ülkeleri arasındaki farklılıkların azaltılması, genç ve  

 

 

küçük çiftçilerin daha çok desteklenmesi 

hedefleniyor. Parlamento, Komisyon'un, çiftçilere 

yapılan doğrudan ödemelerin 300 bin Euro ile 

sınırlandırılması ve 150 bin Euro'yu aşan ödemelerin 

azaltılmasına yönelik planlarına destek verdi. 

Düzenlemelerden yüksek seviyede makineleşmiş 

büyük çiftliklerin olumsuz etkilenmesi beklenirken 

düzenlemeler, kooperatifleri etkilemeyecek. Yeni 

tarım politikası, Parlamento, AB tarım bakanları ve 

Komisyon arasında yürütülecek müzakerelerle son 

şeklini alacak. Müzakerelerin, Mart sonu-Nisan 

başında başlaması bekleniyor. AB dönem başkanı 

İrlanda, Haziran sonuna kadar bir anlaşma 

sağlanmasını umuyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

İÇİN START VERİLDİ  

2013 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 

başvurular başladı. Girişimciliğin Avrupa çapında 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile 

geliştirilmesini ifade eden yarışma için başvurular 10 

Mayıs 2013 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığı'na 

yapılacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan 

(KOSGEB) yapılan açıklamaya göre, işletmeleri ve 

girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri 

belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve 

politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri 

üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel 

girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyan 2013 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için başvurular 

başladı. KOSGEB Başkanlığı'na yapılacak başvurular 

sonucunda ulusal seçim süreci sonunda belirlenecek 

iki aday Avrupa Komisyonu'na bildirilecek ve 

başvurular, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, 

Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke 

temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum veya 

kuruluş temsilcilerini içeren 7 kişilik jüri üyelerine 

sunulacak. Yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları ile 

üniversiteler başvurabilecek. 

Kaynak: Euractiv 

 


