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AVRUPA KOMĠSYONU’NDAN YENĠ PROGRAM ĠÇĠN ĠSĠM ÖNERĠSĠ: 
ERASMUS FOR ALL 
2014-2020 döneminde Avrupa Komisyonu tarafından başlatılacak ve 
ülkemizde Başkanlığımızca yürütülecek olan programların çatı ismine 
ilişkin Komisyon teklifi resmileşti. Komisyon yeni çatı programın adının 
ERASMUS for ALL olması yönünde teklifte bulunmuştur. Buna göre 
mevcut yedi programın (Hayatboyu Öğrenme, Gençlik ve beş adet 
uluslararası işbirliği programı -Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink 
ve sanayileşmiş ülkelerle işbirliği programı-) tek bir çatı olan ERASMUS 
for ALL adı altında toplanması önerilmektedir. Aşağıda Komisyon‟dan 
gelen konu ile ilgili basın bildirisi ve sık sorulan soruları bulacaksınız. 
Komisyon önerisinin, 2012 yılı içerisinde Avrupa Birliği Konseyi ve 
Parlementosu‟nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir. Dolayısıyla şu aşamada “Erasmus for All”,  teknik ve 
hukuki olarak bir Komisyon önerisi niteliği taşıyor. Bir başka ifadeyle 
henüz yasalaşmamıştır. 
Kaynak: Ulusal Ajans 
 
ALMANYA, FRANSA VE ĠTALYA, EURO KRĠZĠNE KARġI AB 
ANTLAġMALARINI DEĞĠġTĠRMEK ÜZERE ANLAġTI 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy ve İtalya Başbakanı Mario Monti, gerçekleştirdikleri üçlü 
zirvenin ardından Euro Bölgesi'nde daha fazla uyum için AB 
antlaşmalarında değişik için teklifte bulunacaklarını söyledi. Liderler, 
ECB'nin statüsüne ise dokunmama kararı aldı. Sarkozy, Euro 
Bölgesi'ne güveni artırmak için ve daha fazla uyum için antlaşmalarda 
değişiklik önerisinde bulunacaklarını söyledi. Merkel ise Avrupa Merkez 
Bankası'nın (ECB) rolünün değiştirilmeyeceğini söyledi. Monti ise, 
İtalya'nın 2013 yılına kadar bütçe dengesini yakalamayı hedeflediğini 
belirtti. Tekliflerin önümüzdeki günlerde sunulacağı belirtilirken, bir 
detay verilmedi. 
Kaynak: Euractiv 
 
AB EURO’YU KURTARABĠLMEK ĠÇĠN YENĠ VE RADĠKAL 
TEDBĠRLERĠ TARTIġIYOR. 
Euro borç krizi sonunda Avrupa‟nın merkezine sıçradı. Bazı uzmanlar 
ortak para birimine ömür biçerken, Avrupa Euro‟yu kurtarabilmek için 
yeni ve radikal tedbirleri tartışıyor.„Yardım şemsiyesi‟ yetmediğinden, 
daha etkili araçlar aranıyor. Takım çantasındaki öneriler arasında, Euro 
ülkeleri ortak devlet tahvili ve Avrupa Birliği (AB) antlaşmalarının 
değiştirilmesi de var. Avrupa Merkez Bankası‟nın (AMB) Euro ülkelerine 
sınırsız para pompalaması da tartışma gündemindeki bir diğer konu. 
Euro Mali Ġstikrar Fonu’nun (EMĠF) takviyesi neden yetersiz 
kalıyor? 
EMİF‟te 250 milyar euro kaldı. Bu meblağ, İtalya gibi büyük ekonomileri 
sağlığa kavuşturmaya yetmiyor. Kredi kaldıracıyla yabancı sermaye 
rantının katlanarak arttırılması ve kriz fonunun sadece doğrudan kredi 
vermeyip, yabancı kredileri de sigorta ederek öz sermayesini büyütmesi 
de akla gelen formüller arasında. Ancak böyle bir durumda kriz fonunun 
özel yatırımcının muhtemel kayıplarını da kısmen üstlenmesi 
gerekecek. Öte yandan, fona kaynak yaratması umulan Asya ülkeleri 
de oldukça çekingen davranıyor. İstikrar Fonu Başkanı Klaus Regling, 
hedeflenen bir trilyon euroluk hacme ulaşmalarının şimdilik imkansız 
olduğunu teslim ediyor. 

 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) sihirli değnek olabilir mi? 
Merkez bankasının ateş gücüyle hiçbir spekülatör baş edemez. Parayı 
kendi „bastığı‟ için AMB tükenmez para kaynağına sahip. Bu parayla 
Avrupa‟nın güneyindeki borçlu ülkelerin tahvillerini satın alıp onların 
borçlanma maliyetlerini düşürebilir. Fransa hükümeti, bu uygulamanın 
kamuoyuna duyurulmasının bile kredi faizlerini düşürmeye yeteceğine 
inanıyor. Amerikan Merkez Bankası da uzun zamandır piyasadan tahvil 
toplamak suretiyle ülkenin kredi itibarını ayakta tutmaya çalışıyor. 
Bu oyunun sakıncası nedir? 
Merkez bankası banknot matbaasını devreye sokarsa enflasyon 
üretmiş olur. AMB‟nin yeni başkanı Mario Draghi bu yönteme kuşkuyla 
bakıyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ve 
Başbakan Angela Merkel para musluklarının sonuna kadar açılmasına 
kesinlikle karşı. Merkel, aksi takdirde temerrütteki ülkelerin tasarrufu 
ihmal edeceğini düşünüyor. 
Euro tahvilinin avantajı nedir? 
Bu durumda Euro ülkeleri sermaye piyasasından birlikte para temin 
eder. Böylece zayıf ülkeler de katlanılabilir faizle taze para bulur. Çünkü 
Almanya ya da Finlandiya gibi ödeme gücü yüksek üyelerin itibarı 
yatırımcının zayıf ülkeler karşısındaki kuşkularını dengeler. AB 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, euro tahvilinin üç değişik 
şeklini önerdi. Bunların en geniş kapsamlısı milli borçların tümüyle Euro 
tahviliyle takas edilmesini öngörüyor. 
Almanya neden istemiyor? 
Ortaklarıyla birlikte tahvil çıkardığı takdirde Almanya daha yüksek faiz 
ödeyecek. Angela Merkel öncelikle borç batağındaki ülkelerin 
davranışlarını değiştirmemelerinden çekiniyor. Almanya Başbakanı, 
„Euro tahvili bizi borç birliğine götürür‟ diyor. Almanya, Fransa, 
Finlandiya ve Avusturya gibi kredi notu en yüksek olan son Euro 
Bölgesi ülkelerinin „elit tahvil‟ çıkarmaları şeklindeki öneri son günlerde 
yeniden konuşulur oldu. Ama Berlin yönetimi bu haberi yalanladı. Kesin 
olan, Almanya‟nın rızası olmadan Euro Bölgesi‟nde hiçbir karar 
alınamayacağı. 
AB antlaĢmalarının değiĢmesi çözüm olabilir mi? 
Almanya ve Fransa bunda ısrar ediyor. Amaç, para birliğini mali birlikle 
tamamlamak. Bu durumda borçlanma kriterlerine uymayanlar „bütçe 
denetimi‟ altına alınacak ve otomatikman cezalandırılacak. Kurallara 
uymayan, Avrupa Adalet Divanı‟nda hesap verecek. Mesele, bütün AB 
antlaşmalarının değiştirilmesinin gerekmesinde ve bunun da en az bir 
yıl sürecek olmasında yatıyor. 
BaĢka yolu yok mu? 
Var. Avrupa Birliği hükümetleri ortak karar mekanizması dışına çıkarak, 
milli devletlerle münferit anlaşmalar imzalayabilirler. Bu yöntem vakit 
kaybettirmez. En büyük dezavantajı ise, Avrupa'nın bölünmesine yol 
açabilecek olması. AB Komisyonu bu tür gruplaşmalara 
meyledilmemesi uyarısında bulunuyor. Komisyon sözcüsü geçenlerde, 
„Nihai hedef, Euro Bölgesi ve bütün Avrupa Birliği'nin istikrara 
kavuşturulması olacaksa, o zaman parçalanmaların bu hedefe hizmet 
etmeyeceği unutulmamalıdır', demişti. 
 
Kaynak: AB Haber (DW-BBC) 


