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DANĠMARKA, AB DÖNEM BAġKANLIĞINI DEVRALDI 

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Danimarka, Avrupa Birliği'nin dönem 

başkanlığını üstlendi. Ülkenin Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, 

Danimarka'nın 'bu zor zamanlarda AB'yi güçlendirmek istediğini' 

söyledi. Euro Bölgesi'ne dahil olmayan Danimarka'nın dönem 

başkanlığı sırasında başlıca gündem maddesi olacak 'mali sözleşme' 

konusunda öncü rolün, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy 

tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Danimarka, AB dönem başkanlığını 

Temmuz ayında Güney Kıbrıs'a devredecek. Danimarka'nın Avrupa 

Bakanı Nicolai Wammen, ülkesinin şimdiye kadarki en zor dönem 

başkanlığının üstlendiğini söyledi. "Kriz, hiç kuşkusuz dönem 

başkanlığımza damgasını vuracak" diyen Danimarkalı bakan, dönem 

başkanı olarak hedeflerinin Euro bölgesi ile ortak para biriminde yer 

almayan Avrupa Birliği ülkeleri arasında birleştirici rol oynamak 

olduğunu belirtti. Türkiye ile ilgili olarak Danimarka, Ankara ile 

müzakerelere var olan siyasi parametreler çerçevesinde devam 

edileceğini kaydetti. Ancak son bir yıl içerisinde hiçbir fasıl açılmadığını 

hatırlatan Danimarka kendi dönem başkanlıklarında bu yönde temel bir 

değişiklik olmasını beklemediklerini ifade etti. Kraliyet ailesinin verdiği 

resepsiyonda konuşan Helle Thorning-Schmidt ise AB liderlerinin 

geçtiğimiz ay üzerinde uzlaşmaya vardığı 'mali sözleşmeyi' hazırlama 

görevi öncelikle AB Konseyi'ne düşse de, ülkesinin önümüzdeki süreçte 

aktif rol almak istediğini söyledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

AB'DEN KOBĠ'LERE 6 MĠLYAR AVROLUK HĠBE VE KREDĠ 

DESTEĞĠ 

2014-2020 dönemini kapsayan, 2,5 Milyar Avroluk bütçesiyle 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Programme for 

the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) finansman 

sağlama aracı olarak devam etmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 

Çerçeve Programının (Competitiveness and Innovation programme, 

CIP) büyük bir kısmının yerini alacaktır. 

Yeni programın hedef kitlesi aşağıdaki gibidir: 

- Girişimciler, özellikle kaynağa kolay erişimden faydalanacak küçük ve 

orta büyüklükteki işletmeler,  

- İşyeri sahibi olmak isteyen ancak işletmelerinin kuruluş ve 

geliştirilmesi aşamasında zorluklarla karşılaşan vatandaşlar, 

- Etkili politika geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik olarak daha iyi 

desteklenecek olan Üye devlet yetkilileri. 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının(COSME) 

amaçları aşağıda sıralanmıştır: 

KOBĠ'ler için Kaynağa EriĢimin Öz Sermaye ve Kredilerle 

ĠyileĢtirilmesi: Önce büyüme dönemi yatırımlarına yönelik bir eşitlik 

imkânının sağlanması, KOBİ'lere reklam amaçlı, geri ödenebilir öz 

sermaye finansmanı finansal aracılarla, ağırlıklı olarak da kredi 

garantisi ile temin edecektir. İkinci olarak, direk ya da diğer risk  

 

paylaşımı düzenlemeleri finansal aracıların borçları da kapsayacak 

şekilde KOBİ'lere kredi imkânı sağlanacaktır.  

KOBĠ'lerin Birlik Pazarına ve Küresel Pazarlara GiriĢinin 

ĠyileĢtirilmesi: Tek Pazardaki ticari genişlemenin kolaylaştırılması için, 

Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla büyüme odaklı ticari hizmet tesisi 

sağlanacaktır. Bu program aynı zamanda Avrupa Birliği üye ülkeleri 

dışındaki KOBİ'lere de ticari destek sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, AB 

ve ana ticaret ortakları arasındaki düzenleyici çevre ve iş çevresi 

arasındaki farkı azaltmaya yönelik olarak, uluslararası endüstriyel 

işbirlikleri de desteklenecektir. 

GiriĢimciliğin Artırılması: Özellikle yeni ve genç girişimcilerin 

girişimcilik becerilerinin ve tavırlarının geliştirilmesine yönelik etkinlikler 

düzenlenecektir. 

Bu programın yılda 39.000 firmaya destek olması, 29.500 istihdam 

yaratılması veya korunmasında ve 900 yeni ticari ürün, hizmet ya da 

sürecin başlamasında yardımcı olması beklenmektedir. Bu büyük hibe 

imkânının yanı sıra, kredilere de erişim, özellikle sınır-ötesi faaliyetlerde 

bulunacak olan girişimcilere yönelik ayrılması beklenen 3,5 milyar 

Avroluk destekle birlikte daha kolay bir hale gelecektir. 

Kaynak: AB Bakanlığı 

 

 

DANĠMARKA, AB DÖNEM BAġKANLIĞINDA ÜÇ MÜZAKERE 

BAġLIĞI AÇMAYI HEDEFLĠYOR 

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 6 ay süreyle yürütecek 

Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nicolai Wammen, dönem 

başkanlığı sırasında en önemli önceliklerinin 2012'de devam edeceği 

netleşen ekonomik krizden çıkış yolunu bulmak olacağını ifade 

ederken, durma noktasına gelen Türkiye ile müzakerelerde 'rekabet 

politikası, kamu alımları ve sosyal politikalar' başlıklarını açmaya 

çalışacaklarını söyledi. Arhus belediye başkanlığı döneminde Türklerle 

kurduğu sıcak ilişki ile hatırlanan Wammen, Türkiye'nin AB üyeliğine 

olumlu bakan isimlerin başında geliyor. AB üyesi ülkelerin içinden 

geçmekte olduğu krize işaret eden Wammen, dönem başkanı olarak 

önceliklerinin "kesinlikle ekonomi" olacağının altını çizdi. Krizin 2012'de 

süreceğine vurgu yapan Danimarkalı bakan, "Tüm enerjimizle birlik 

üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak, krizden çıkış yollarını 

arayacağız." değerlendirmesinde bulundu. AB'nin genişlemesinin de 

öncelikli konuları arasında bulunacağını ifade eden Wammen, 

"Danimarka olarak Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek veriyoruz. AB 

Komisyonu, müzakere sürecinin uzun zamandır durduğunu kabul 

ediyor. Ve Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bu sürecin ilerlemeyeceği 

de kesinlik kazanmış bulunuyor. Bütün bu olumsuz havaya rağmen 

önümüzde hâlâ açabileceğimiz 'rekabet politikası, kamu alımları ve 

sosyal politikalar' başlıkları duruyor. Bunların açılabileceğini 

düşünüyorum." dedi.  

Kaynak: Zaman Gazetesi 


