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AB DE KEMER SIKACAK  
Avrupa Birliği 15 saat süren yoğun bir pazarlığın ardından 2012 
bütçesinin 129 milyar euro olması konusunda ön anlaşmayı sağladı. 
Kriz nedeniyle üye ülkelerden harcamaları kısmaları istenirken 
AB’nin de bu yönde hareket etmesi konusunda baskı yapıldı. Bir 
yandan Euro Bölgesi’nde yaşanan krizin etkisini dikkate alarak 
kemer sıkmaya diğer yandan da mevcut çarkların dönmesini 
sağlamaya çalışan Avrupa Birliği’nde, 15 saat süren yoğun bir 
pazarlığın ardından 2012 bütçesinin 129 milyar euro olması 
konusunda ön anlaşma sağlandı. Varılan uzlaşı, “herkes kemer 
sıkarken AB bütçesinde belirgin artış olmaması gerektiği” tezini 
savunanların zaferi olarak görülüyor. İngiltere’nin başını çektiği ve 
Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ile İsveç’in yer aldığı 
grup, krizin dikkate alınması ve ülkelerden harcamaları kısmaları 
istenirken Brüksel’in de bu yönde hareket etmesi gerektiği 
konusunda bastırdı. Pazarlıklar sonucunda yeni bütçenin 2011 
bütçesine oranla yüzde 2.02 oranında daha fazla olması ve 129 
milyar euro ile sınırlanmasına karar verildi. Uzlaşıya varılan oran 
hem kemer sıkıldığını gösteren hem de sınırlı da olsa bir artış oranı 
içermesiyle büyümeye katkı sağlamayı amaçlayan bir niteliğe sahip. 
Üye ülkelerin gösterdiği tasarruf yaklaşımının AB düzeyinde 
benimsenmesinin yaşamsal öneme sahip olduğunu düşünen 
İngiltere, yüzde 2.02’lik artıştan son derece memnun. Bütçe, 
çarşamba günü AB Komisyonu’nun açıklayacağı paketle bir kez 
daha gündeme gelecek. 
 
Kaynak: EurActiv 

 
 
SEKTÖREL İZLEME ALT KOMİTESİ TOPLANTILARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Uygulama Tüzüğünce 
oluşturulan ve sektörel yaklaşım kapsamında 2011-2013 Dönemi 
Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi ile uyumlu olarak yeniden 
yapılandırılan IPA I. Bileşenine ait Sektörel İzleme Alt Komitelerine 
ilişkin toplantıların ilki 14 Kasım 2011 tarihinde "Adalet ve Kamu 
Yönetimi Reformu" sektöründe gerçekleştirilmiştir. Toplantılar, 16 - 
17 - 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla "Temel Haklar, Sivil Toplum ve 
Kültürel Miras", "Özel Sektör Gelişimi" ve "Çevre ve İklim Değişikliği" 
sektörleriyle devam etmiştir. Çok Yıllı Endikatif Planlama 
Belgesi'nde belirtilen ve 2011 - 2013 programlama dönemini 
desteklemeye yönelik öncelik alanlarından olan söz konusu 
sektörlere ilişkin toplantılarda, sektörel uyum stratejileri üzerine 
değerlendirmeler yapılması, programlama aşamasında projelerin 
sektörel yaklaşımla ilişkilendirilmesi, sektörlerdeki diğer fon 
sağlayıcı ve paydaşların faaliyetlerinin koordinasyonu ile izleme ve 
değerlendirme aşamasında elde edilen bulguların paylaşılması 
hususları gündeme gelmiştir. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 
 
HIRVATLAR AB ÜYELİĞİ ONAYINI ALDILAR  
Avrupa Parlamentosu’nda(AP) Ekim 2005’de Türkiye ile birlikte 
üyelik müzakerelerine resmen başlayan Hırvatistan’ın AB üyeliğine 
yeşil ışık yakıldı. AP Dışişleri Komisyonu, Hırvatistan’ın AB üyeliğini 
bir oya karşı 65 oy ile onayladı. AP Genel Kurulu, 1 Aralık’ta 
yapılacak oylama, beklendiği gibi olumlu geçmesi halinde 
Hırvatistan, 1 Temmuz 2013’de AB’nin 28’nci üyesi olacak. AP 
Sosyalist Grubu’ndan Hannes Swoboda tarafından sunulan öneri ile 
ilgili olarak Dışişleri Komisyonu’nda yapılan oylamada Hırvatistan’ın 
AB üyeliği 1 oya karşı 65 oy ile onaylanarak büyük destek verildi. 
AP Genel Kurulu’nda oylama ise 1 Aralık’ta yapılacak. Oylama, 
beklendiği gibi Hırvatistan lehinde sonuçlanırsa ilgili antlaşma 
imzalanmasından sonra AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanacak. 
Süreç öngördüğü gibi yürürse Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013’de 
resmen AB’ye katılacak. Öte yandan, Komisyon üyeleri, üyeliğine 
destek verirken Hırvatistan’ı, başta yargı, yolsuzluk ve organize suç 
ile mücadele olmak üzere bazı alanlardaki meydan okumaların 
çözmeye çağırdılar. Bu bağlamda Hırvatistan’dan savaş suçlarını 
yargılamaya yönelik çabalarını hızlandırması, Eski Yugoslavya İçin 
Uluslararası Suç Mahkemesi’nin tavsiyelerine uyması ve başta 
Sırplar olmak üzere, savaş mültecilerinin dönüşlerini 
cesaretlendirmesi istendi.  
 
Kaynak: AB Haber 
 
2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS 
BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR  
Jean Monnet Burs Programı ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik 
hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının 
artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için 
gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen bir 
burs programıdır. Kamuda veya özel sektörde çalışan, 
üniversitelerde akademik veya idari personel olarak görev yapan, 
Türkiye'deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi 
veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olan ve AB 
müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan 
Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2012-2013 akademik 
yılında yaklaşık 100 kişiye burs imkânı sağlanacaktır. Jean Monnet 
Burs Programının 2011-2012 akademik yılına ilişkin başvurular 17 
Kasım 2011 tarihinde başlamış olup 30 Ocak 2012 tarihine kadar 
devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için: 

 

http://www.mfib.gov.tr/ 

http://www.abgs.gov.tr/ 

http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html 
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