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19. FASIL ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-

Maurice Ripert, yakın zamanda müzakerelere açılacak 

olan 22. faslın yanı sıra, 19. başlık olan Sosyal 

Politikalar ve İstihdam faslı üzerinde de çalışmaların 

sürdüğünü belirtti. 2013 yılının Ankara Anlaşması'nda 

ortaya konulduğu üzere Türkiye ile AB arasında imzaya 

dayalı ilişkilerin 50. yıldönümü olmanın yanı sıra aynı 

zamanda katılım müzakerelerine kazandırılan yeni 

ivmenin de görülmeye başlandığı bir yıl olduğunu 

belirten Ripert, yakın bir zamanda 22. başlık olan 

Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu faslının müzakerelere açılacağına dikkat 

çekti. Bu faslın yalnızca sembolik bir adım değil, aynı 

zamanda Avrupa Birliği'nin işleyişinde merkezi bir 

öneme sahip olduğunu belirten Ripert, Türkiye'nin 

dezavantajlı bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınmayı 

artırması ve yerel düzeyde karar alma süreçlerine daha 

fazla katılmaya yönelik taleplere karşılık verebilmesi 

için uygun bir çerçeve sunduğunu söyledi. 19. başlık 

olan Sosyal Politikalar ve İstihdam faslı üzerinde de 

çalışmaların ilerlediğini dile getiren Ripert, Avrupa 

Komisyonu'nun istihdam ve sosyal işlerden sorumlu 

üyesi Laszlo Andor'un geçtiğimiz haftalarda bu konuyu 

görüşmek için Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı. 

Ripert, 31. başlık olan Dış Politika, Güvenlik ve 

Savunma Politikasının tarama sürecinin de Şubat ayında 

tamamlandığını söyledi. Delegasyon Başkanı, kararlılık 

içerisinde geçen aylar içerisinde önemli ilerlemelerin 

kaydedildiğini, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine 

getirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. 

Kaynak: Euractiv 

 

AB, BÜTÇE AÇIĞI HEDEFLERİNDE GERİ 

ADIM ATTI 

Brüksel'in kemer sıkma politikalarına ilişkin tutumunu 

yumuşatması sonucunda Avrupa Komisyonu; Fransa, 

İspanya, Hollanda ile beraber iki ülkeye daha bütçe 

açığı hedeflerinin tutturulması için fazladan zaman 

verdi. Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomisi 

olan Fransa'ya, bütçe açığını GSYH'nin yüzde 3'üne 

düşürmesi için verilen süre 2015'e kadar uzatıldı. 

Komisyon, bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 

3,9'una, gelecek yıl ise yüzde 3,6'sına düşürülmesini 

öngörüyor. Avrupa Komisyonu'ndan verilen bilgiye 

göre Avrupa'da önde gelen bir diğer ekonomi olan 

Hollanda'ya ise fazladan bir yıl daha süre verildi. 2013  

 

için belirlenen bütçe açığı hedefi yüzde 3,6. İspanya'ya, 

bütçe açığını GSYH'nin yüzde 3'üne düşürmesi için 

2014'e kadar zaman tanınmıştı. Avrupa Komisyonu, 

İspanya'ya bu hedefe ulaşması için iki yıl daha süre 

tanıdı. İspanya için belirlenen yeni hedefler bütçe 

açığının 2013'te GSYH'nin yüzde 6,5'ine, 2014'te yüzde 

5,8'ine ve 2015'te yüzde 4,2'sine düşürülmesi yönünde. 

Komisyon; Slovenya ve Polonya'ya da hedefleri 

tutturmaları için fazladan ikişer yıl daha zaman tanıdı. 

Adı geçen ülkelerin ekonomik performansının 

beklenenden kötü olduğuna değinen Avrupa 

Komisyonu, böylece agresif şekilde yapılan bütçe 

kesintilerinin hali hazırda küçülen ya da çok cansız bir 

büyüme kaydeden ülkelere zarar veriyor olabileceği 

görüşünü kabul etme yolunda bir adım daha atmış oldu. 

Avrupa Komisyonu, ay başında mali hedefleri 

yumuşatabileceğinin sinyallerini vermişti. Komisyon, 

fazladan zaman tanınan ülkelerin yeni hedeflere nasıl 

ulaşacaklarına dair planlarını 1 Ekim'e kadar 

belirlemelerini istedi. Kurtarma programına dahil 

olmayan diğer AB ülkelerinin bu yıl bütçe açığında 

yüzde 3'lük hedefi yakalamaları gerekiyor. Komisyon, 

Portekiz'e de bu hedefe ulaşması için 2015'e kadar 

zaman tanımıştı. Komisyon'un önerdiği fazladan zaman 

tanınması teklifinin gelecek haftalarda AB üyeleri 

tarafından onaylanması gerekiyor.  

Kaynak: AB Haber 

 

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK REKOR 

KIRIYOR, ENFLASYON DÜŞÜK SEYREDİYOR  

Euro Bölgesi'nde işsizliğin yeni bir rekor kırarken 

enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedefinin 

oldukça altında seyretmeye devam etmesi, AB liderleri 

ve ECB üzerinde Avrupa ekonomisini yeniden 

canlandırma baskısını artırıyor. Eurostat'ın açıkladığı 

verilere göre Euro Bölgesi'nde işszilik Nisan ayında 

yüzde 12.2'ye ulaştı. Enflasyon ise Mayıs ayında 0.2 

puan artarak yüzde 1.4'e ulaştı, ancak ECB'nin yüzde 2 

hedefinin oldukça altında seyretmeye devam etti. 

Enflasyondaki hafif artış deflasyon endişelerini giderse 

de, işsizlik sorunu Euro Bölgesi ülkelerinin karşısındaki 

en büyük risk olarak ortaya çıkmaya başlıyor Euro 

Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da işsiz 

sayısı Nisan ayında rekor kırarken, İtalya'daki işsizlik 

oranı 36 yılın zirvesinde. İtalya'da, gençlerin yüzde 40'ı 

işsiz. 

Kaynak: Euractiv  


