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AVRUPA KOMİSYONU, AB'DE 'BANKACILIK 

BİRLİĞİ' İSTİYOR 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB 

ülkeleri için ekonomi alanındaki tavsiyelerini açıkladı. 

Komisyon'un önerileri arasında AB'de bankacılık sisteminde 

daha fazla entegrasyon da yer alıyor. 27 AB ülkesinin 

ekonomileri için 'sağlık kontrolünde' bulunduklarını ve bazı 

alanlarda olumlu gelişmelerin söz konusu olduğunu belirten 

Barroso 'ilaç etkisini göstermeye başladı' dedi ve mali 

durumlarda iyileşmeler gözlendiğini, dengesizliklere yönelik 

çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Barosso, henüz hedeflere 

ulaşılmadığını ve bu sebeple çalışmaların devam etmesi 

gerektiğini kaydederek, maliyeyi dizginleme çabalarının biraz 

daha 'büyüme dostu' olması gerektiğini ekledi. Komisyon 

Başkanı, Almanya ve Bulgaristan'ın bütçe açığı 

prosedüründen çıkarılmasını ve Hungaristan için uyum 

fonlarının serbest bırakılmasını teklif ettiklerini açıkladı. 

Özellikle gençler arasında işsizlik olmak üzere işsizlik 

konusuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Barroso, 

bunun için hızlı bir çözüm bulunmamakla birlikte eğitime 

yatırım ve istihdam üzerindeki vergilerin başka alanlara 

kaydırılmasının buna yardımcı olabileceğini söyledi. 

Komisyon Başkanı, büyümeye yönelik girişimler için daha 

önce teklif ettikleri proje tahvilleri, Avrupa Yatırım 

Bankası'nın kapasitesinin artırılması ve uyum fonlarının 

optimum seviyeye getirilmesine dikkat çekti. Parasal birliği 

tamamlayacak bir ekonomik birlik için atılacak yeni adımları 

araştıracaklarını ifade eden Barroso, bunun olası yapı taşları 

arasında finans sektörü üzerinde ortak denetleme ve ortak bir 

mevduat garanti sistemini oluşturacak bir 'bankacılık' 

birliğinin yanı sıra, daha önce ortaya koydukları 'ortak 

tahvilleri' de saydı. 
Kaynak: Euractiv 

 

MERKEL,EURO BÖLGESİNDE BORÇ 

PAYLAŞIMINA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM 

EDİYOR 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro bölgesinde borç 

paylaşımına şiddetle karşı çıkarak bütün dünyayı karşısına 

almaya devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın 

"kemer sıkmak yerine büyümeye odaklanın" önerisine destek 

amacıyla Fransa ve İtalya tarafından ortaya atılan "AB 

ülkelerinin borçlarının paylaşılması" fikrine Almanya 

Şansölyesi Merkel'den gelen tepki her geçen gün biraz daha 

yükseliyor. Merkel, 17 Euro Bölgesi ülkesinin ortak bir borç 

sigortası kurmasının söz konusu dahi olamayacağını söyledi. 

Merkel, ısrarla, borçlu olan AB ülkelerinin tasarruf 

tedbirlerine odaklanması ve bu planları sıkı sıkıya 

uygulaması, büyüme yönlü politikaların ise şimdilik ikinci 

plana atılması taraftarı. Fakat son yapılan G-8 zirvesinde 

Merkel, bu fikriyle başbaşa kaldı. Çünkü Obama tarafından  

 

getirilen öneri Avrupa Merkez Bankası, Fransa ve İtalya da 

destek verdi. Obama 1 Haziran'da Chicago'da yaptığı bir 

konuşmada ise Atlantik üzerinden ABD'ye kadar ulaşan Euro 

krizinin ABD'nin istihdam datalarını bile tehdit eder hale 

geldiğini, Euro Bölgesi'nin durumunun tüm dünyayı zayıf 

düşürdüğünü söylemişti. Obama, Avrupa'nın, alınması 

gereken kritik kararların hiçbirini alamaması nedeniyle çok 

ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu eleştirisinde de 

bulunmuştu. Avrupa Birliği, Avrupa Finansal İstikrar 

Mekanizması çerçevesinde 9 Temmuz'da 500 milyar Euro 

(620 milyar dolar) büyüklüğündeki kalıcı kurtarma fonunu 

çalıştırmaya başlamayı planlıyor. Öte yandan bu son durum, 

Avrupa'daki dengeler açısından ilginç bir değişimin de 

fotoğrafını çekiyor. Hatırlanacağı gibi İngiltere, Avrupa 

Finansal İstikrar Mekanizması ve yeni AB Anayasası'nın 

görüşüldüğü zirvede tek başına sürece karşı çıkarak ülkesini 

bu operasyonun dışında tutmuş ve tüm dünya Cameron'ı, 

"Avrupa'nın yalnız adamı" olarak göstermişti. O dönemde 

Fransa Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy Sarkoz ile 

Angela Merkel, yeni AB Anayasası'nın temelini yazan iki 

isim olmuş ve ortak stratejiyle diğer Euro Bölgesi ülkelerini 

bir anlamda bu yeni sisteme uyuma zorlamışlardı 

Kaynak: Habertürk  

 

İRLANDALILAR MALİ SÖZLEŞMEYE 'EVET' 

DEDİ 
İrlanda'da, seçmen 25 AB ülkesinin üzerinde anlaşmaya 

vardığı 'mali sözleşmeyi' yüzde 60'a karşı yüzde 40 oy 

oranıyla kabul etti. İrlanda sözleşmenin referanduma 

sunulduğu tek AB ülkesi olurken sözleşme, diğer AB 

ülkelerinde parlamentoda oylanacak. Daha katı bütçe 

kuralları öngören sözleşmenin yürürlüğe girmesi için 17 Euro 

Bölgesi ülkesinin 12'sinden onay alması yeterli olacak. 

İrlanda sözleşmenin referanduma sunulduğu tek AB ülkesi 

olurken sözleşme, diğer AB ülkelerinde parlamentoda 

oylanacak. İrlanda'da ilan edilen referandumda anketler, en 

başından beri olumlu oy çıkacağına işaret ediyordu. Ancak 

seçime katılım oranlarının düşük olması, sandıktan 'hayır' oyu 

da çıkabileceği beklentisine sebep olmuştu. Hükümet 

referandumda 'evet' oyu kullanılması yönünde kampanya 

yürütürken muhalefetteki Sinn Fein ve bazı sendikalar, halka 

olumsuz oy kullanma çağrısında bulumuştu. Yunanistan ve 

Portekiz ile birlikte kurtarma programı çerçevesinde bulunan 

İrlanda, 2013 sonuna kadar piyasalardan borçlanabilir hale 

gelerek programdan çıkmayı hedefliyor. Sözleşme şu ana 

kadar Danimarka, Yunanistan, Portekiz, Slovenya, Polonya, 

Romanya ve Letonya'da onaylandı. Ancak Euro 

Bölgesi'ndeki büyük ülkeler henüz sözleşmeyi onaylamadı. 

AB liderleri, onay tarihi için kalıcı kurtarma fonu ESM'nin de 

yürürlüğe gireceği 1 Temmuz tarihini hedefliyor. 
Kaynak: Euractiv  


