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HIRVATİSTAN'IN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN ONAY 
 
Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın AB üyeliğine onay verdi. 
Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada  564 olumlu, 38 
olumsuz oy kullanırken 32 vekil çekimser kaldı. Hırvatistan'ın 8-9 
Aralık'taki AB liderler zirvesinde üyelik anlaşmasını imzalaması 
bekleniyor. Daha sonra anlaşma, 27 üye ülkeden onay alacak. 
Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013'te AB üyesi olması bekleniyor. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
AB YENİ ARAŞTIRMA FONLAMA PROGRAMINI AÇIKLADI 
 
Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl için geçerli olacak 80 
milyar Euro'luk Horizon 2020 araştırma fonu programını açıkladı. 
Program, araştırmayı güçlendirmeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve 
bilim insanları ile küçük işletmelerin AB destekli projeler için fon 
almayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Horizon 2020 programı, 
AB'deki tüm araştırma ve inovasyon harcamalarını 2014 ile 2020 
arasında faaliyet gösterecek bir sistem altında topluyor. Program 
2013 yılında sona erecek Yedinci Çerçeve Programı'nın yerini  
alacak. Avrupa Komisyonu'nun araştırma, inovasyon ve bilimden 
sorumlu üyesi Marie Geoghegan-Quinn, programın Avrupa'da 
büyümeyi teşvik edeceğini savundu. Komisyon üyesi, 'Büyük 
ölçüde değişmiş olan iktisadi ortamda, Avrupa'da araştırma ve 
yenilikçilik için yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Horizon 2020, 
ekonomiye doğrudan teşvik sağlamanın yanı sıra bilim ve 
teknolojideki altyapımızla gelecekteki rekabet gücümüzü tesis 
ediyor ve daha akıllı, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir 
topluma olanak tanıyor.' dedi. Horizon 2020, belirli amaçlar 
doğrultusunda destek sağlamak için üç kola ayrılıyor. Bunlardan 
ilki, 24.5 milyar Euro'luk bütçeyle AB'yi iddialı projelerde lider 
yapmayı hedefliyor. Bunların arasında Avrupa Araştırma Konseyi 
de bulunuyor. Yapının bütçesi yüzde 77 oranında artıtılıyor. 
İkincisi ise 17.9 milyar Euro'luk payla sanayide inovasyonu 
hedefliyor. Üçüncü ve 31.7 milyar Euro'luk pay ile en büyük kol 
ise 'toplumsal zorluklar' adı verilen alana gidiyor. Bu kol, altı tema 
üzerinde yoğunlaşıyor: 
- Sağlık ve demografik değişim  
- Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve deniz araştırmaları 
ve biyo-ekonomi 
- Güvenli, temiz ve verimli enerji 
- Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım  
- İklim eylemi, kaynak verimliliği ve hammadde 
- Kapsayıcı, yenilikçi ve güvende toplumlar 
Geriye kalan 5.9 milyar Euro ise Komisyon bünyesinde, çevre, 
nanoteknoloji ve nükleer güvenlik gibi konularda çalışan Ortak 
Araştırma Merkezi için ayrılmış durumda. Komisyon, yeni 
program çerçevesinde başvuru sürecini basitleştirmeyi 
hedefliyor. Fonlardan faydalanma yolları dörtten ikiye indiriliyor. 

Maliyetlerin hesaplanması için kullanılan dört yöntem ise bire 
indiriliyor. Programla AB projeleri yürüten KOBİ'ler için büyük 
yenilikler getiriliyor. Fonlar daha önce sadece araştırma için 
ayrılıyor ve küçük firmalar ya bu fonlardan faydalanamıyor, ya da 
sadece kökleri üniversitelerin teknoloji parklarında bulunan 
araştırma birimleri tarafından kullanılabiliyordu. Yeni program 
kapsamında küçük firmalar da teklifleri için başvuruda 
bulunabilecek ve fikirlerini pazara taşıyabilmek için destek 
alacak. Yeni program, AB'nin bölgesel fonlarıyla da el ele faaliyet 
gösterecek. Horizon 2020 kapsamında en yüksek AB 
standartlarına ulaşan üniversitelere ve araştırma merkezlerine 
uzmanlık belgesi verilecek. Özellikle Doğu Avrupa'daki ülkeler, 
bölgesel fonlarını araştırma altyapıları kurmak için kullanmaya 
teşvik edilecek. Ancak bazı ülkeler, yapısal fonların altyapı 
projeleri kullanımını kısıtlayacağı sebebiyle buna karşı çıkıyor. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI BUZEK: 'AB 
ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK RİSKLİ' 
 
Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, AB anlaşmasında 
değişiklik konusunda ihtiyatlı olduklarını ve bu projenin 'tehlikeli' 
olabileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy 
Buzek, Avrupa vatandaşlarının yakın gelecekte AB 
anlaşmasında değişiklik fikrine sıcak bakması mümkün olmadığı 
için bu değişiklik konusunda ihtiyatlı olduklarını ve bu projenin 
''tehlikeli'' olabileceğini söyledi. Buzek, Danimarka'nın başkenti 
Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dün, Euro Bölgesi'ni 
korumak amacıyla AB anlaşmasının değiştirilerek sıkı bütçe 
disiplinini kapsayan yeni bir anlaşma çağrısı yapmasını 
değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Buzek, ''Tabi ki 
anlaşma değişikliğinin gelecek haftalar ya da aylarda çok önemli 
(konular) olabileceğini anlıyoruz, ancak tarihinde ilk kez Avrupa 
Parlamentosu bu fikir konusunda epeyce temkinli davranıyor'' 
dedi. ''Genellikle çok destekleyic iyiz, bu sefer ihtiyatlıyız. Bunun 
tehlikeli olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın yakın 
gelecekte anlaşma değişikliklerini kabul edebileceğine 
inanmıyoruz'' diyen Buzek, Avrupa Birliğinin (AB) anlaşmada 
değişiklik yapmak için çaba göstermesinde iyi  bir zamanlama 
olmadığını, çünkü her şeyden önce bu tür gelişmelerin mevcut 
krizin aşılmasında yardımcı olmayacağını ifade etti. AB Dönem 
Başkanlığını 1 Ocak'ta devralacak Danimarka'nın Başbakanı 
Helle Thorning-Schmidt de, ekonomik krizi çözmenin en öncelikli 
konuları olacağını belirtti. Thorning-Schmidt, ''Anlaşma 
değişikliğine ihtiyaç olursa kapsamı ve zamanlamasının sınırlı 
olması gerekir. Ekonomik krizi çözmeye ihtiyacımız var'' dedi. 
 
Kaynak: AB Haber  


