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EURO BÖLGESİ, 700 MİLYAR EURO'LUK 'KORUMA DUVARINDA' 
ANLAŞTI 
Kopenhag'da bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanlarının, 
kurtarma fonunun miktarının 800 milyar Euro'ya çıkarılması üzerinde 
anlaştığı bildirildi. Ancak bu miktar içinde, daha önceden verilen 100 
milyar Euro'luk yardım da bulunuyor. Fransa'nın 1 trilyon Euro'luk 
'koruma duvarı' önerisi karşısında Almanya Maliye Bakanı Wolfgang 
Schaeuble son olarak, kurtarma fonunun 800 milyar Euro civarında 
olacağını öngörmüştü. Eurogroup'tan yapılan açıklamada, 'Ekonomik 
ve Parasal Birliğin istikrarı, çabuk ve kararlı önlemler gerektiriyordu.' 
denildi. 'Güçlü koruma duvarlarının' oluşturulduğunun belirtildiği 
açıklamada, bu kapsamlı stratejinin meyvelerini verdiği ve piyasalarda 
önemli düzelmeler kaydedildiği ifade edildi. Anlaşmaya göre Temmuz 
ayında yürürlüğe girecek olan 500 milyon Euro'luk kalıcı kurtarma fonu 
ile birlikte 200 milyar Euro'luk EFSF de 2013 ortalarına kadar yürürlükte 
kalacak ve gerekirse yeni programlarda yer alabilecek. Bunun dışında 
Yunanistan için ayrılmış toplam 104 milyar Euro daha var. 
Kaynak: Euractiv 
 
KOSGEB VE AVRUPA YATIRIM FONU, GÜÇLERİNİ KOBİ'LER İÇİN 
BİRLEŞTİRDİ 
KOSGEB ile Avrupa Yatırım Fonu arasında bilgi ve hizmet alışverişinin 
geliştirilmesi konularında işbirliğini öngören mutabakat zaptı, 
Lüksemburg'da imzalandı. KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre 
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'ın, Lüksemburg'daki temasları 
kapsamında Avrupa Yatırım Fonu (EIF) CEO'su Richard Pelly'nin 
makamında gerçekleşen görüşmeye KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Tuna Şahin de katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki 
kurumun işbirliğini güçlendirmeyi öngören mutabakat zaptı imzalandı. 
KOSGEB ile EIF arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, iki 
kurum arasında hem işletimsel, hem de kurumsal alanlarda iyileştirici 
bir bakış açısıyla, bilgi ve hizmet alışverişinin geliştirilmesi sağlanacak. 
İki kurum arasında tarafların etkin olduğu tüm alanlarda, kamu yararına 
ve risk sermayesi pazarı gelişmelerini de içeren bilgi alışverişinde 
bulunulacak, toplantılar ve çalıştaylar düzenlenecek, girişim sermayesi, 
risk yönetimi, bilgi sistemleri konularında bilgilendirilmek üzere personel 
ziyaretleri gerçekleştirilecek. Avrupa Yatırım Fonu, iş birliği kapsamında 
ticari odaklı ve karşılığı ödenmiş danışmanlık hizmetlerini, girişim 
sermayesi stratejileri ile sınırlı olmaksızın, işlem uygulaması ve teknik 
destek, risk yönetimi ve raporlama, değerlemelerin harici bağımsız 
kaynaklarca onaylanması, rayiç bedel değerlendirmeleri ile ilgili 
deneyimlerini KOSGEB'e sunacak. 
Kaynak: Euractiv  
 
SEKİZ MÜZAKERE BAŞLIĞINDA ÇALIŞMALAR MAYIS'TA 
BAŞLIYOR 
Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika ve 
Avrupa Parlamentosu'nun 2011 Türkiye raporunun tartışıldığı oturumda 
konuşan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan 
Füle, 'pozitif gündem' çerçevesinde Mayıs ve Haziran aylarında sekiz 
fasılda mevzuatı AB mevzuatına uygun hale getirmek için çalışma 
gruplarının kurulacağını söyledi. Füle aynı zamanda enerji alanında da 
Mayıs ayına kadar bir yoğunlaştırılmış işbirliği yol haritası 
oluşturulacağını söyledi. Bugün oylanarak kabul edilen Avrupa 
Parlamentosu'nun 2011 Türkiye İlerleme Raporu, AP'de son kez 

tartışıldı. Başta gazetecilere açılan davalar olmak üzere Kıbrıs'tan 
'pozitif gündem'e pek çok önemli konuya değinilen tartışmalarda Avrupa 
Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Nicolai 
Wammen, Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler konusunda daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi. İHA'nın aktardığına göre 
Wammen, aynı zamanda Kıbrıslı Rumlara Türk limanlarının açılmamış 
olması konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Avrupa 
Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, pozitif 
gündem çalışmaları çerçevesinde aralarında şirketler hukuku, bilgi 
toplumu ve medya, yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve 
güvenlik fasılları da bulunan toplam sekiz başlık üzerinde çalışma ve 
Türkiye'deki yasaların AB müktesebatına uygun hale getirilmesi 
konusunda çalışma yapmak için mutabakata varıldığının altını çizdi. 
Her bir fasıl için çalışma gruplarının Mayıs ve Haziran aylarında 
oluşturulacağını söyleyen Füle, Komisyon'un aynı zamanda Türk 
yetkilileri son mevzuatla ilgili bilgilendirmek üzere toplantılar 
gerçekleştireceklerini söyledi. Pozitif gündemle çerçevesinde başka 
çalışmaların da yürütüldüğünü belirten Füle, Türkiye ile enerji 
konusunda bir ortak çalışma grubu oluşturulma konusunda 
anlaşıldığını, Mayıs ayına kadar somut adımlar için bir yol haritası 
oluşturulacağını söyledi. 
Kaynak: Euractiv 
 
 
“AVRUPA VATANDAŞLARI GİRİŞİMİ” 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİ 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği 
Komisyonu’na yasa önerisinde bulunmalarına imkan sağlayan “Avrupa 
Vatandaşları Girişimi” 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Vatandaşların Avrupa Birliği’nin işleyişine katılımını güçlendirmek 
isteyen Avrupa Birliği, Avrupa Vatandaşları Girişimi ile AB gündeminin 
belirlenmesinde vatandaşları da söz sahibi kılmak istiyor. “Avrupa 
Vatandaşları Girişimi” nedir?1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması 
ile getirilen, 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olacak “Avrupa 
Vatandaşları Girişimi”ne göre AB vatandaşları, en az 1 milyon imza 
toplayabildikleri takdirde AB Komisyonu’na doğrudan yasa teklifi 
götürebilecek. Avrupa Vatandaşlar Girişimi’ni düzenleyecek Vatandaş 
Komitesi’nin en az 7 farklı üye devlette ikamet eden en az 7 tane AB 
vatandaşından oluşması gerekiyor. Her vatandaş girişimi için önce bir 
kayıt işlemi gerekiyor. Daha sonra Komisyon’un başvuruyu kabul 
etmesi gerekiyor. AB Komisyonu’nun girişimi başlatmayı kabul etmesi 
durumunda ise 27 AB üye ülkesinin en az ¼’ünden yani 7 AB 
ülkesinden 1 milyon imza toplanması gerekiyor. Her üye ülkeden 
toplanacak asgari imza sayısı ise ilgili tüzükte açıkça belirtiliyor. Buna 
göre, örneğin, Yunanistan’dan en az 16.500, Almanya’dan ise 74.250 
imza toplanması gerekiyor. Vatandaş Komitesi’nin AB vatandaşlarından 
1 milyon imzayı toplamak için bir yıl süresi olacak. Her ülkeden 
toplanacak imzaların geçerli olup olmadığına ise ilgili ulusal makamlar 
karar verecek. 1 milyon imzanın toplanmasının ardından Vatandaş 
Komitesi, bunu AB Komisyonu’na iletecek. AB Komisyonu, gerekli 
incelemeleri yaparak 3 ay içerisinde AP’de düzenlenecek bir açık 
toplantıda bunu kamuoyuna ilan ederek vatandaş girişiminin sunulduğu 
konuda bir tebliğ kabul edecek. 
Kaynak: ABHaber 

 


