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EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİKTE ARTIŞ 

Avrupa Birliği, Temmuz ayı verilerinde revizyona gitti. 

Eurostat, Euro Bölgesi'nde işsiz kişilerin sayısını 18 

milyon 196 bin kişi olarak bildirdi. Son 12 ayda işsizler 

ordusuna katılan kişi sayısı 2 milyon 144 bin kişi oldu. 

Böylece, verilerin tutulmaya başladığı 1995 yılından bu 

yana kaydedilen en yüksek işsiz sayısına ulaşıldı. Öte 

yandan 17 üyeli Euro Bölgesi için kaydedilen rakam, 27 

AB ülkesinin tamamıyla karşılaştırıldığında daha da 

çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. Eurostat'tan yapılan 

açıklamada, 'Ağustos 2011 ile karşılaştığında AB'de işsiz 

sayısı 2.170 milyon, Euro Bölgesi'nde ise 2.144 milyon 

artış yaşanmıştır' denildi. Böylece AB'de yaşanan işsizlik 

artışının neredeyse tamamı Euro Bölgesi'nden 

kaynaklanmış oldu. Avrupa Komisyonu sözcüsü Jonathan 

Todd, üye ülkeler arasında istihdamla ilgili ve toplumsal 

konular arasında yaşanan ayrışmanın kendilerini 

kaygılandırdığını ve AB'nin şimdi istihdam yaratacak 

girişimlere öncelik vermesi gerektiğini söyledi. AB'de 

Ağustos ayında en yüksek işsizlik oranı yüzde 25.1 ile 

İspanya'da kaydedilirken ikinci sırayı yüzde 24.4 ile 

Yunanistan aldı. Almanya'nın işsizlik oranı yüzde 5.5 

olurken en düşük oran yüzde 4.5 ile Avusturya'da 

kaydedildi. 
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'ERASMUS'TA TÜRKİYE AÇISINDAN SIKINTI 

YOK'  

Avrupa Birliği'nin öğrenci değişim programı Erasmus'un 

bütçe sıkıntısı yaşadığına yönelik haberlerin ardından 

Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama 

geldi. Açıklamada, 'AB ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz 

nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinin Erasmus 

programının uygulanmasına olumsuz yansıyacağını ifade 

eden bu türden haberlerin, bu önemli programdan halen 

yararlanan ve gelecekte yararlanmayı planlayan 

öğrencilerimiz ve üniversite personelimiz açısından hayal 

kırıklıklarına yol açabileceği düşüncesiyle bu basın 

duyurusunun yapılması gereği hasıl olmuştur. Avrupa 

Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Ulusal Ajansımıza 

gönderilen 25 Eylül 2012 tarihli yazıyla, AB'nin ilgili 

bütçesinin ödeme programında bir sıkıntı olduğu ve bu 

durumun giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü ifade 

edilmiş; ancak bu sıkıntının programa katılım için bir mali 

katkı ödeyen Türkiye, İsviçre ve Hırvatistan için 

sözkonusu olmadığı açıkça belirtilmiştir' denildi. Avrupa  

 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da 

konuyla ilgili değerlendirmesinde, 'Ülkemizin Erasmus  

bütçesi güvence altındadır; AB bütçesindeki gelişmelere 

doğrudan bağlı değildir. Biz, vatandaşlarımızın 

programdan yararlanabilmesi için bir kısmı kendi ulusal 

bütçemizden olmak üzere bir katılım bedeli ödüyoruz. 

Gerek içinde bulunduğumuz 2012 yılına gerekse 2013 

yılına ilişkin bütçe anlaşmaları Avrupa Komisyonu ile 

imzalanmış durumdadır. AB bütçesindeki ilgili sıkıntının 

ülkemizi etkilemeyeceği hususu da Komisyon tarafından 

Ulusal Ajansımıza resmi yazıyla bildirilmiştir. O yüzden; 

Erasmus öğrencilerimizin de üniversite hocalarımızın da 

içleri müsterih olsun' ifadelerinde bulundu.  
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AVRUPA KOMİSYONU'NDAN BÜYÜMEYİ 

TEŞVİK EDECEK '2. ORTAK PAZAR EYLEM 

PLANI'  

Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Michel 

Barnier, istihdam yaratma ve büyümeyi teşvik etmeye 

yönelik '2. Ortak Pazar Eylem Planı'nı sundu. Komisyon 

teklifinde Ortak Pazar'ı iyileştirecek 12 adım sunuluyor. 

Bu adımlar, büyüme, istihdam ve güvenin dört motoru 

olan entegre ağlar, vatandaş ve şirketlerin sınır ötesi 

hareketliliği, dijital ekonomi ve tüketici faydaları ile daha 

fazla uyum başlıklarına ayrılıyor. Örneğin Komisyon, 

rekabetçi demiryolu hizmetleri ve deniz ulaşımı için ortak 

bir pazar oluşturmak istiyor. Bugün Rotterdam'dan 

Marsilya'ya gidecek olan bir gemi, Çin'den Marsilya'ya 

gidecek olan bir gemiyle aynı düzenlemeler, sorunlar ve 

zorluklarla karşılaşıyor. Komisyon aynı zamanda daha 

modern AB iflas kanunları ve iflas eden şirketlerin 

yarısının ömrü beş yılı geçmediği için 'ikinci bir fırsat 

şansı tanıyan' düzenlemeler getirmek istiyor. Teklifte aynı 

zamanda Avrupa'nın krizden çıkması için dijital 

ekonominin de kilit bir rol oynayacağına dikkat çekiliyor. 

Avrupalı internet kullanıcılarının yüzde 35'i hala, ödeme 

konusundaki kaygıları sebebiyle internetten alışveriş 

yapmıyor. Komisyon bu sebeple ödeme hizmetlerini daha 

etkili hale getirecek tekliflerde bulunuyor. Ekonomik krize 

ve büyüme ihtiyacına karşı bir yanıt olarak ilk Ortak Pazar 

Eylem Planı, 2011'in Nisan ayında sunulmuştu. Plan, 

Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak ve Ortak Pazar'ın 

ekonomide sürdürülebilir büyüme ve ek istihdam yaratma 

potansiyelinden faydalanmayı hedefliyordu. 
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