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AB, 'YENİ SÖZLEŞME'DE ANLAŞTI, İNGİLTERE AYRI DÜŞTÜ 
Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para biriminin doğumuna karar verilen 
9-10 Aralık 1991'deki Maastricht Zirvesi'nden 20 yıl sonra Avrupa 
liderleri bu kez Euro'yu kurtarmak için Brüksel'de toplandı. Sıkı 
denetleme için ülke anayasalarının tadil edilmesinin kararlaştırıldığı 
toplantıya, İngiltere'nin 'yeni sözleşme'yi veto kararı damgasını 
vurdu. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy'nin, Birliğin yapısında radikal değişiklikler içeren önerisini 
reddeden İngiltere, AB'den izole edildi. Merkel ve Sarkozy, Euro 
kullanan 17 ülkeyle yollarına devam edebileceklerini açıkça ortaya 
koydu. Ortak para biriminin doğumunu müjdeleyen Maastricht 
Anlaşması'ndan tam 20 yıl sonra Avrupalı liderler bu defa Euro'yu 
kurtarmak için tarihi kararlara imza attı. İngiltere'nin saf dışı 
bırakılması ile neticelenen ve 26 üyenin desteklediği anlaşma 
çerçevesinde üye ülkeler hükümranlıklarının bir kısmını daha 
Brüksel'e devretmeye 'evet' dedi. BBC'nin 'Avrupa'nın değiştiği gece' 
dediği zirvede 'iki vitesli Avrupa'ya yöneliş de hızlandı. Üye ülkeler 
artık bütçe ve vergi meselelerini kendi meclislerinden önce Brüksel 
ile istişare edecek. AB böylece para birliğinden sonra mali birliğini 
gerçekleştirme yolunda da mühim bir adım atmış oldu. Bütün dünya 
Euro kararlarına odaklanmışken AB liderleri Rumlara bir defa daha 
destek verdi ve Türkiye'ye Rumların dönem başkanlığına saygı 
duyma çağrısı yaptı. Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü geçmesi 
durumunda müeyyidelerin otomatik olarak devreye gireceği yeni 
mutabakat AB anlaşması ile değil, hükümetlerarası anlaşmalarla 
temin edilecek. Londra'nın itirazı üzerine 17 Euro Bölgesi ülkesi ve 
İngiltere dışındaki bütün diğer üyeler kendi aralarındaki anlaşmalar 
ile kararları hayata geçirecek. Euro Bölgesi'nde olmayan İngiltere 
dışındaki 9 ülke meclislerine danıştıktan sonra yeni anlaşmaya 
katılma yönünde irade beyanında bulundu. AB Başkanı Herman 
Van Rompuy, Brüksel'e daha fazla hükümranlık devri ile neticelenen 
zirveyi 3 ifadeyle özetledi: "Daha fazla mali disiplin, otomatik 
müeyyideler ve daha katı denetleme." Rompuy'a göre yeni anlaşma 
mart ayında imzalanarak yürürlüğe girebilir. 27 AB üyesinden 
17'sinin para birimi olarak kullandığı Euro 1 Ocak 2002'de tedavüle 
çıktı. 332 milyon Avrupalının kullandığı para birimi Euro ismini 
resmen 16 Aralık 1995'te aldı. Muhasebe kayıtlarında 1 Ocak 
1999'dan bu yana kullanılan Euro, ABD Doları'ndan sonra dünyada 
en fazla kullanılan para birimi. AB zirvesinde, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 
birliğin yapısında radikal değişiklikler içeren önerisini veto eden 
İngiltere, birlikten izole edilmeyle karşı karşıya kaldı. 'Merkozy' ise 
İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Euro para birimini kullanmayan 
ülkelerin yeni anlaşmaya itiraz etmeleri durumunda 17 Euro üyesi 
ülkeyle yollarına devam edeceklerini açıkça ortaya koydu. İngiliz 
Başbakan David Cameron, AB'nin temel anlaşma metnindeki radikal 
değişikliğe karşı çıkarak, "Avrupa ekonomik serbest piyasasında 
ülkemin çıkarlarına zarar verecek Lizbon Anlaşması içinde farklı bir 
anlaşma oluşturulmasına izin vermem." diyerek tasarıyı veto etti. 
Euro Bölgesi'nde farklı bir yapılanmaya gitmeyi içeren 'iki-vitesli AB' 
fikrinin baş mimarlarından Sarkozy ise Cameron'ın taleplerine 
karşılık, "Bunları kabul etmemiz mümkün değil." diyerek cevap 

verdi. Euro Bölgesi üyesi 17 ülke ile bölgeye üye olmayan AB üyesi 
9 ülkenin yeni hükümetlerarası anlaşmayı oluşturmaya hazır olduğu 
belirtildi. AB liderler zirvesinin taslak metnine göre, Euro Bölgesi'nin 
borç krizinin aşılmasını amaçlayan sıkı mali birlik sağlanması için 
Euro Bölgesi üyesi 17 ülke ile bölgeye üye olmayan AB üyesi 9 ülke 
yeni hükümetlerarası anlaşmanın oluşturulması hususunda uzlaştı. 
Böylece, Euro Bölgesi üyesi olmayan 10 AB üyesi ülkeden sadece 
İngiltere yeni anlaşma yapılması sürecinin dışında kalmış gibi 
görünüyor. Taslak metinde, "Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve 
İsveç'in hükümet ya da devlet başkanlarının parlamentolarına 
danıştıktan sonra bu süreçte yer alma ihtimalinin sinyalini verdiği" 
belirtildi. 
Kaynak: Zaman Gazetesi 
 
HIRVATİSTAN, AB'YE KATILIM ANTLAŞMASINA İMZA ATTI 
Üyelik müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başlayan 
Hırvatistan, AB'ye katılım antlaşmasına Brüksel'de düzenlenen 
törenle imza attı. Hırvatistan Eski Yugoslav ülkesi, 2013 yılının 
Temmuz ayında AB’nin 28. üyesi olacak. Ancak Zagreb, katılımla 
ilgili olarak önümüzdeki yıl referanduma gidecek. Hırvatistan'da 
AB'ye üyeliğe destek yüzde 60 seviyelerinde bulunuyor. 
Kaynak: Euractiv 
 
AVRUPA KOMİSYONU, ÇEVRE PROJELERİNE DAHA ÇOK 
BÜTÇE AYIRACAK 
Şimdiki çevre için finans aracının yerini alacak olan yeni LIFE 
programına, 2014-2020 dönemi için 3.2 milyar Euro ayrılması 
bekleniyor. Bu miktar, beş yıl önce onaylanan 2.1 milyar Euro'luk 
paketten yüzde 52 daha fazla. Ayrılan bütçenin dörtte birinin iklim 
değişikliğine adaptasyon için tahsis edilmesi bekleniyor. 1992 
yılından beri yürürlükte olan LIFE programı, AB'nin yanı sıra bazı 
aday ülkelerdeki çevre girişimlerinin finanse edilmesini sağlıyor. 
Yeni LIFE'ın, Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Janez 
Potocnik'in daha fazla kaynak verimliliği ve AB tarafından finanse 
edilen iklim ve ekoloji projelerinde daha fazla uyum yönündeki 
politikalarını yansıtması bekleniyor. Örneğin Potocnik, su ve toprak 
kirliliği gibi alanlarda tarım ve çevre politikalarında daha iyi 
koordinasyon için çaba göstermişti. Komisyon üyesinin kirliliğe dair 
düzenlemeleri Amerika'daki Temiz Hava Hareketi'ne benzer şekilde 
bir şemsiyede toplamaya çalışması bekleniyor. Potocnik bu hafta 
yaptığı bir konuşmada 'Kaynakların kullanımında verimlilik 
kaçınılmaz. Ya yeşil büyüme olacak, ya da büyüme olmayacak.' 
demişti. Pazartesi günü Komisyon'un resmi onayına sunulacak olan 
LIFE, daha sonra hukuki incelemeye tabi tutulacak. Komisyon'un 
ortak finansmanı daha esnek hale getirilmesi ve yerel projeler için 
mali onay sürecinin hızlandırılması yönünde teklif vermesi 
bekleniyor. Komisyon'un aynı zamanda özel şirketlerin doğrudan 
faydalanacağı projelere paranın nasıl harcanacağı konusunda daha 
fazla açıklık getirmesi bekleniyor. 
Kaynak: Euractiv 


