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LETONYA 2014'TE EURO BÖLGESİ'NE 

KATILMAYA HAZIRLANIYOR 

Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti Euro Bölgesi'ne 

katılma planlarını rafa kaldırırken Letonya, 2014 başında 

Euro Bölgesi'nin 18. üyesi olmaya hazırlandıklarını 

açıkladı. Baltic Course sitesi, Almanya'nın Letonya'yı 

Euro Bölgesi'ne katılma cesareti gösterdiği için kutladığını 

yazdı. Bundestag Dışişleri Komisyonu üyesi Ruprecht 

Polenz, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Brezins ile 

Perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmelerinde 

Letonya'nın tutumunu Euro'nun geleçeği için dünyaya 

'muhteşem bir mesaj' olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz 

haftalarda Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan, borç 

krizi çözülene dek Euro Bölgesi'ne girme planlarını rafa 

kaldırdıklarını açıklamıştı. AB'ye katılım antlaşması 

çerçevesinde, çoğu Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olan, 

AB'ye 2004-2007 yıllarında katılan 12 yeni üyenin hazır 

oldukları zaman Euro Bölgesi'ne katılması gerekiyor. 

Business New Europe'un haberine göre Riga'da 14-15 

Eylül'de düzenlenen NATO konferansı, 'neredeyse bir 

Euro gösterisi' oldu. Letonya, Litvanya ve Estonya, AB'nin 

ortak para biriminin geleceği hakkında olumlu tahminlerde 

bulundu. 2011 başında Euro Bölgesi'ne katılan Estonya'nın 

ekonomisi büyüyor. Başbakan Andrus Ansip, 2022 yılına 

kadar ülkenin GSYİH'sını AB'nin ilk beş ülkesi arasına 

sokma sözü verdi. 2013'ün ikinci yarısında AB dönem 

başkanlığını üstlenecek olan Litvanya 2011'i ekonomi 

açısından iyi geçirdi ve ülkedeki ekonomik hareketliliğin 

2012 yılında da yüzde 2.4 artması bekleniyor. Ekonomik 

kriz boyunca ekonomisi AB rekorunu kırarak yüzde 18 

küçülen Letonya, aynı zamanda ilk mali destek talep eden 

Avrupa ülkesi olmuştu. 7.5 milyar Euro'luk mali desteğin 

ardından ülkedeki ekonomik durum büyük gelişme 

kaydetti, ancak ülkenin yüksek bütçe açığı, işsizlik ve 

yoksullukla mücadelesi sürüyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

AVRUPA DİL GÜNÜ ÜÇÜNCÜ KEZ İSTANBUL'DA 

KUTLANIYOR 

İstanbul Cervantes Enstitüsü üçüncü kez, İstanbul'da yer 

alan diğer Avrupa Kültür Merkezleri ve konsolosluklar ile 

birlikte Avrupa Dil Günü'nü kutluyor. Kutlamalar 29 Eylül 

Cumartesi günü saat 12.00'den 18.00'e kadar Yunanistan 

Başkonslosluğu'nda (Sismanoglio Megaro) 

gerçekleştirilecek. İstanbul'daki kültür enstitüleri ve 

konsolosluk misyonları 12 dili temsilen Yunanistan 

Başkonsolosluğu'nun Sismanoglio Megaro binasında bir 

araya gelerek Avrupa Dil Günü'nü, eğlenceli dil oyunları, 

tarihi Pera semtinde "hazine avı", geleneksel ve modern  

 

dans gösterileri, kısa filmler, çocuklar ve yetişkinlerin 

hoşuna gidecek çeşitli sürprizlerle kutlayacaklar. Avrupa 

Dil Günü Strasbourg'da yer alan Avrupa Konseyi'nin 

inisiyatifiyle, 2001 yılından bu yana 26 Eylül'de 

kutlanmaktadır. Avrupa çapında 800 milyon Avrupalı'nın 

47 üye ülkesiyle temsil edildiği Avrupa Konseyi, okul 

içinde ve dışında her yaş aralığında daha fazla dil 

öğrenmeyi teşvik etmektedir. Bu gün kapsamında, Avrupa 

çapında, çocuklar için veya çocuklarla birlikte 

katılınabilecek etkinlikler, televizyon ve radyo 

programları, dil kursları ve konferansları gibi birçok 

etkinlik düzenlenmektedir. 

Ayrıntılı Bilgi: İstanbul Cervantes Enstitüsü 

 

AB PETROL, MADENCİLİK VE KERESTECİLİK 

YATIRIMLARINA DAHA SIKI DENETİM 

GETİRİYOR 

Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa dışında madencilik, 

petrol ve kerestecilik sektörlerinde faaliyet gösteren AB'de 

kayıtlı şirketlerin, bu ülkelerde gerçekleştirdiği ödemeleri 

de beyan etmesini gerektiren düzenlemeye destek çıktı. 

Kanun, ilgili sektörlere daha fazla şeffaflık getirmeyi 

hedefliyor. Avrupa Parlamentosu'nun Hukuki İşler 

Komisyonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun Şeffaflık 

Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği değişiklik, başta zengin 

doğal kaynakları bulunan gelişmekte olan ülkelerde olmak 

üzere, madencilik ve kerestecilik imtayazlarının daha 

şeffaf hale gelmesini isteyen çevre ve yoksullukla 

mücadele gruplarını memnun etti. ABD'deki 

düzenlemeden farklı olarak AP Komisyonu'nda yapılan 

değişiklik, kerestecilik sektörünü de kapsıyor. 

Ayrıntılı Bilgi: Avrupa Parlamentosu 

 

HOLLANDA HÜKÜMETİ 12 MİLYAR EURO'LUK 

KEMER SIKMA PAKETİNİ AÇIKLADI 

Hollanda Maliye Bakanı Jan Kees de Jager, Avrupa'nın en 

büyük beşinci ekonomisini AB'nin bütçe açığı limitlerinin 

altına çekmek için planlarını açıkladı. Hollanda 

Parlamentosu'nun alt kanadında konuşan De Jager, '12 

milyar Euro'luk bu ek paket ile bütçe açığını yüzde 2.7 

seviyesinin altına çekeceğiz. Bu zor bir paket, Ancak 

yerine getirilmesi gereken kurallar var ve bunlar ülke için 

iyi olacak' dedi. Hollanda, geçtiğimiz yıl GSİH'sının yüzde 

4.7'sine denk gelen bütçe açığını 2013'te AB'nin yüzde 

3'lük sınırının altına çekmek istiyor. Kemer sıkma 

paketinde vergi artışları, sağlık harcamalarında kesintiler 

ve kamu çalışanlarının ücretlerinin dondurulması yer 

alıyor. 

Kaynak: Euractiv 


