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KARADAĞ, AB'YE KATILIM MÜZAKERELERİNE 

BAŞLIYOR 

 

Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu 

bakanları, Karadağ'ın Avrupa Birliği müzakerelerinin 

resmen başlatılması için tavsiyede bulundu. Avrupa Birliği 

liderlerinin bu hafta gerçekleşecek zirvede resmi 

onaylarını vermesiyle birlikte müzakerelerin derhal 

başlaması bekleniyor. Bir diğer Balkan ülkesi Hırvatistan, 

1 Temmuz 2013'te AB'nin yirmi sekizinci üyesi olmaya 

hazırlanıyor. Karadağ'ın katılım müzakerelerine 

başlanması için verilecek onay geçtiğimiz Aralık ayında, 

ülkedeki organize suç düzeyinin yüksekliği sebebiyle 

geçtiğimiz Aralık ayında ertelenmişti. 

 

Kaynak: Euractive 

 

AB, EURO'NUN GELECEĞİ İÇİN VİZYONUNU 

AÇIKLADI: ORTAK BORÇLANMA, MALİYE, 

BANKACILIK 

 

Avrupa Birliği Konseyi, bu hafta gerçekleşecek AB 

liderler zirvesinde sunulacak, 'Gerçek bir Avrupa Para ve 

Ekonomi Birliği'ne Doğru' adlı raporunu açıkladı. Raporda 

önümüzdeki 10 yıl içinde yürürlüğe konması hedeflenen 

uygulamalar arasında ortak hazine ve borçlanma, 

bankacılık sektörünün merkezden denetlenmesi ve 

büyümeye yönelik ortak politikalar yer alıyor. Avrupa 

Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Eurogroup 

Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Merkez Bankası 

Mario Draghi'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan raporda, 

Avrupa'da bir bankacılık birliği çerçevesinde Avrupa 

çapında bir bankacılık sektörü düzenleme sistemi ve ortak 

bir mevduat garanti sistemi öngörülüyor. Van Rompuy, 

yaptığı açıklamada raporun 'nihai bir yol haritası' 

olmadığını, ancak Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek 

zirveden, Avrupa Para Birliği'nin tamamlanmasına giden 

yolda ortak bir anlayışa varılmasını beklediğini söyledi. 

Raporda istikrarlı bir para birliği vizyonunun dört temel 

üzerinde inşa edilmesi gerektiğine yer veriliyor. Bunlar 

sırasıyla; 

- Bankaların karşılaştığı sıkıntıların vatandaşlar üzerindeki 

yükünü azaltmak için bankacılığın Avrupa düzeyinde 

düzenleneceği 'entegre bir finansal çerçeve' 

- Ulusal ve Avrupa düzeyinde mali politikaların üretilmesi 

için ortak karar alma mekanizması, koordinasyon ve ortak 

borçlanmaya doğru atılacak adımları da içeren 'entegre bir 

mali çerçeve'. 

 

- Sürdürülebilir büyümeyi, istihdam ve rekabet gücünü 

teşvik edecek ulusal ve Avrupa düzeyinde politikaların 

sağlanması için 'entegre bir ekonomi politikası çerçevesi' 

- Avrupa Para Birliği'nde karar alma mekanizmasının 

demokratik meşruiyetini ve hesap verebilirliğini sağlamak 

Bu çerçevede dile getirilen öneriler arasında, ortak bir 

hazine oluşturulması, borç sınırlarını aşan ülkelerin 

bütçelerinin veto edilmesi, istihdam alanında düzenlemeler 

ve vergilendirme konusunda ortak politikalar da yer alıyor. 

Van Rompuy'un yaptığı açıklamada bu adımlar, 

önümüzdeki on yıl içinde 'uyumlu ve tam bir yapı' 

oluşturmak için atılacak adımlar olarak sıralanıyor. 

 

Kaynak: Euractive 

 

 

 

AB'DEN DESTEK İSTEYEN SON ÜLKELER 

İSPANYA VE GÜNEY KIBRIS OLDU 

 

Pazartesi günü İspanya'nın bankaları için destek talebini 

resmen iletmesinden kısa bir süre sonra Güney Kıbrıs da 

Brüksel'den acil destek başvurusunda bulundu. 1 

Temmuz'da AB dönem başkanlığını devralacak olan 

Rumlar, geçtiğimiz yıl Rusya'dan 2.5 milyar Euro borç 

almış, bankacılık sektörünü güçlendirecek kaynak bulmak 

için Moskova'dan Pekin'e kadar arayış içinde bulunmuştu. 

Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve 

İspanya'nın ardından AB'nin destek fonlarına başvuran 

beşinci ülke oldu. Böylece 17 Euro ülkesinin dörtte 

birinden fazlası kurtarma talebinde bulunmuş oldu. 

Borçlanma maliyetleri artan İtalya'nın da altıncı sırada 

gelmesi olasılık dahilinde. İspanya'nın 100 milyar Euro'ya 

kadar destek istemesi söz konusu olabilecek. Bağımsız 

denetçiler, İspanyol bankacılık sektörünün 62 milyar Euro 

kadar yardıma ihtiyaç olduğunu hesaplamıştı. Güney 

Kıbrıs'ın ise ikinci büyük bankası Kıbrıs Halk Bankası'nın 

sermayesini 1.8 milyar Euro güçlendirmek için dört günü 

bulunuyor. Küçük ülkenin ekonomisi göz önünde 

bulundurulduğunda bu oldukça büyük bir miktar olarak 

ortaya çıkıyor. Öte yandan uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch, halihazırda piyasalardan 

borçlanamayan Kıbrıs'ın kredi notunu 'çöp seviyesi' olan 

BB+'ya düşürdü. Bankacılık sektörü Yunanistan'dan 

gelecek risklere fazlasıyla açık olan Rum yönetimi, 1 

Temmuz'da AB dönem başkanlığını devraldı.. 
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