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OLLİ REHN, EKSTRA ÇALIŞMA ARAÇLARIYLA DONATILMIŞ 
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANIRKEN 
EUROSTAT'IN SORUMLULUĞU DA ALGİRDAS ŠEMETA'YA 
VERİLDİ 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ekonomik ve 
parasal işlerden sorumlu Komisyon Üyesinin rolünün güçlendirilmesi 
kararı doğrultusunda, bu pozisyonu Komisyon Başkan Yardımcılığı 
statüsüne yükselterek gerekli çalışma araçlarını, görevi yerine 
getirecek olan başkan yardımcısının kullanımına tahsis etti. Bu 
kapsamda, Komisyon Başkan Yardımcısı – Olli Rehn – Avrupa 
Birliği Konseyinin çalışmaları, Euro Bölgesi zirve toplantıları ve 
ekonomik yönetişim alanıyla ilgili tüm hususlarda, Komisyon 
Başkanına yardımcı olacak. Her gün Avrupa Birliği'nin ekonomi 
yöneticisi rolünü yerine getiren Avrupa Komisyonu'nun bu rolüyle 
uyumlu olarak ve Komisyon Başkanı'nın kendi rolü saklı kalmak 
koşuluyla Başkan Yardımcısı Rehn, aynı zamanda Komisyon'un 
Euro Bölgesi dışındaki temsiliyle bağlantılı sorumlulukları da yerine 
getirecek. İstatistikî verilerin bağımsız bir şekilde toplanmasını 
garanti altına almayı amaçlayan Başkan Barroso ayrıca Eurostat'ın 
sorumluluğunu da Vergilendirme, Gümrük, Denetim ve Sahtecilikle 
Mücadeleden sorumlu Komisyon Üyesi Algirdas Šemeta'ya verdi. 
Komisyon tarafından istikrar ve Büyüme Yol Haritasının sunulduğu, 
Avrupa Birliği Konseyi'nin 23 Ekim Pazar günkü toplantısı ile 
Konseyin 26 Ekim Çarşamba günü aldığı ve Komisyon'un, Euro 
Bölgesi ve Avrupa Birliği çapındaki ekonomik gözetim ve yönetişim 
konularındaki merkezi rolünü kuvvetlendiren kararları müteakip 
olarak alınmış olan bu kararlar, derhal geçerlilik kazanmıştır. Bu 
kararları duyuran ve Avrupa Konseyi kararlarını Avrupa 
Parlamentosu’na bildiren Başkan Barroso şunları ifade etti: 
"Avrupa, ekonomik ve finansal krizini çözmeye ve yeniden büyüme 
ivmesi yakalamaya artık daha yakındır. Bugün Avrupa’nın 
gelecekteki büyüme hamlelerini üzerine inşa edeceğimiz daha 
iddialı bir platformumuz bulunmaktadır.”     
" Zirvede alınan kararlarda, ekonomi yönetiminde Topluluk yöntemi 
ve Komisyon’un rolünün vurgulanmış olmasından özellikle 
memnuniyet duyuyorum. Nitekim Devlet ve Hükümet Başkanları, 
ulusal ekonomi politikaları ve bütçelerini değerlendirme, izleme ve 
koordine etmede Komisyon’un rolünü güçlendirerek altılı pakette yer 
alan tedbirleri ve Avrupa Sömestrini (European Semester) temel 
alacaklarına dair taahhütte bulundular.”   
Bugün, Avrupa Birliği bu en zorlu dönemde dahi birleşebildiğimizi 
göstermiştir. Bizler Avrupa’nın yenilenmesi konusundaki 
kararlılığımızı, birlikteliğimizi ve dayanışmamızı ortaya koyacağız.” 
Komisyon Üyelerinden oluşan heyet Başkan’ın bu sabahki kararı 
konusunda bilgilendirilmiştir. Söz konusu kararlar, Sn. Rehn ile Sn. 
Šemeta’nın Kasım ayında ilgili Parlamento Komisyonu huzurunda 
bu sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda ayrıntılı bilgi 
sunmalarına imkân verecek şekilde Avrupa Parlamentosu’na 
iletilecektir. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği türkşye Delegasyonu 

 
AB'DEN TÜRK VE RUS ÇELİĞİNE DAMPİNG İNCELEMESİ 
Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Türkiye'de endüstriyel tüp ve 
borularda kullanılmak üzere demir ve çelik kullanılarak üretilen 
donanım malzemelerinin yasalara uygun olmayan şekilde düşük 
fiyatlardan satılıp satılmadığı ve bunun AB'deki üreticilere zarar 
verip vermediği hakkında inceleme başlattı. AB'deki üreticilerin 
şikayeti üzerine açılan inceleme, yasa dışı fiyat indirimi yapıldığına 
dair bulgulara ulaşılması halinde ceza niteliğinde gümrük vergisi 
uygulanmasıyla sonuçlanabilir. Geçici vergi uygulamak için gelecek 
Ağustos'a kadar zamanı bulunan AB'nin Şubat 2013'e kadar da bu 
tarifeleri beş yıl süreli gümrük vergisine çevirebileceği ifade ediliyor. 
Yaklaşık 10 milyon Euro tutarında bir pazar oluşturan Türkiye ve 
Rusya'dan ithal donanım malzemeleri, inşaatlarda tüplerin ve 
enerji/doğalgaz sektöründe boruların birbirlerine bağlanmasında 
kullanılıyor. Konuya yakın bir kaynak, "Bu soruşturma her Euro 
kendileri için önemli olan küçük Avrupa şirketlerini ilgilendiriyor" 
dedi. 
 
Kaynak: Euractive 

 

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZİ ÇEYREK PUAN 
DÜŞÜRDÜ 
Avrupa Merkez Bankası, (ECB) faiz oranlarını çeyrek puan 
düşürerek yüzde 1.25 seviyesine indirdi. ECB'nin bu hamlesinin 
ardından Avrupa borsaları yükselişe geçti. ECB'nin yeni başkanı 
Mario Draghi, kararın ardından yaptığı açıklamada süren risk ve 
belirsizliklerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. ECB’nin 
Frankfurt’ta yapılan faiz toplantısına ilk kez başkanlık eden Draghi, 
enflasyon oranlarının gelecek aylarda yüzde 2’nin üzerinde kalmaya 
devam edeceğini, ancak 2012’de enflasyonun kademeli olarak 
yüzde 2’inin altına gerilemesinin beklendiğini belirterek, orta vadede 
enflasyonun fiyat istikrarıyla uyumlu olacağını vurguladı. 2012 yılı 
büyüme tahminlerinin ciddi oranda düşürülebileceğine dikkat çeken 
Draghi, hem küresel arz ve talepte azalma olduğunu hem de Euro 
Bölgesi’ndeki bazı ülkelerin borç krizinin buna neden olduğunu 
kaydetti. Alınan olağanüstü tedbirlerin geçici olduğunu vurgulayan 
Draghi, Euro Bölgesi’nin borç krizinin 17 üyeli bölgenin ekonomik 
büyümesini yavaşlattığına vurgu yaptı. Şu an piyasada yaşanan 
dalgalanmanın bu yılın ikinci yarısında ve ötesinde ekonomik 
büyümenin hızını muhtemelen azaltacağını söyleyen Draghi, 
yavaşlayan ekonominin enflasyon tehdidini azalttığını ifade etti. 
ECB’nin Frankfurt’ta yapılan faiz toplantısına ilk kez başkanlık eden 
Draghi, parasal gelişmelerin ılımlı olmaya devam edeceğini ifade 
ederek, ekonomik görünümdeki yüksek belirsizlik ve aşağı yönlü 
risklerin sürdüğünü vurguladı. 
 
Kaynak: Euractive 

 
 


