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AB BÜTÇESİNDE ANLAŞMA ERASMUS'U 

KURTARDI 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nda 

onaylanan 2013 bütçesinde, 2012 bütçesindeki açığın 

da kapatılmasıyla birlikte Erasmus öğrenci eğişim 

programının önümüzdeki yıl devam edip 

etmeyeceğiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalktığını 

açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun eğitim, kültür, 

çokdillilik ve gençlikten sorumlu üyesi Androulla 

Vassiliou, varılan anlaşmanın 'Erasmus öğrencilerine 

büyük bir destek olduğunu' ve 'Avrupa'nın eğitime 

yatırım yapmaya devam edeceğiyle ilgili olumlu bir 

mesaj olduğunu' söyledi. Komisyon'dan yapılan 

açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun da onayını 

alan anlaşma çerçevesinde 2012 bütçesinde 

Hayatboyu Öğrenme Programı için 180 milyon 

Euro'luk açığın kapatıldığı belirtildi. AB'nin 2012 

bütçesindeki eksiklik toplamda 9 milyar Euro olarak 

hesaplandı. Ancak Komisyon, Erasmus programında 

önümüzdeki yıl da açık verilmesi beklendiği 

uyarısında bulundu. 2013 bütçesi, Komisyon'un 

teklifinin 5 milyar Euro altında. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN 

BANKACILIK DENETİM SİSTEMİNE ONAY 

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nde ortak 

bankacılık denetim sistemi oluşturulmasına yeşil ışık 

yaktı. AP, Ekonomi ve Mali İşler Komitesi,  Avrupa 

bankalarının denetlenmesiyle ilgili iki tüzüğü 

perşembe günü kabul etti. Yeşil grup üyesi raportör 

Sven Giegold, konu ile görüşlerini şu şekilde dile 

getirdi: ‘‘Yolun sonunda, Euro bölgesindeki borç 

krizini aşabilmemiz için güçlü bir Avrupa bankacılık 

denetim sistemini oluşturmayı umut ediyoruz. Bu 

sistem, ortak pazardaki faydalı çeşitliliğin 

korunmasının da ayrıca teminatı olacak.’ Ekonomi ve 

Mali İşler Komitesi, bankacılık denetim yetkisinin 

Avrupa Merkrez Bankasına devredilmesine onay 

verirken, demokratik kontrolün de önemine dikkat 

çekti. Fransız parlamenter Jean-Paul Gauzes’in ise 

İngiltere konusunda çekinceleri var. ‘‘Bütün ülkelerin 

veto etme hakkı bulunacak. Avrupa Birliği  

 

 

entegrasyon projelerine ön yargıyla baktığını 

bildiğimiz İngiltere gibi ülkenin, bu projeyi  

engellemek için veto etme hakkını kullanması bizi 

korkutabilir. Yine İngiltere, veto hakkını kullanmama 

karşılığında başka kuralların gevşetilmesi konusunda 

pazarlığa oturabilir.’‘Avrupa Birliği Komisyonu 

tarafından kaleme alınan tüzük, Avrupa Merkez 

Bankası’nın Euro bölgesindeki yaklaşık 6 bin bankayı 

denetlemesini öngörüyor. 

Kaynak: AB Haber 

 

 

AB MALİYE BAKANLARI BANKACILIK 

BİRLİĞİNDE ANLAŞTI 
Brüksel'de bir araya gelen AB maliye bakanları, 

'bankacılık birliği'ne doğru ilk adım olarak, Euro 

Bölgesi'ndeki bankalar için ortak denetim 

mekanizması üzerinde anlaştı. Böylece 13-14 Aralık 

AB liderler zirvesinde ekonomik ve parasal birliğin 

güçlendirilmesi için yol haritası üzerine 

yoğunlaşılabilecek. Bakanların arasındaki 

anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesiyle birlikte 

Avrupa Merkez Bankası(ECB), Euro Bölgesi'ndeki 

en büyük 150 bankayı doğrudan denetleyecek, küçük 

bankalar ise gerektiği zaman denetime tabi olacak. 

Avrupa Parlamentosu'ndan onay alınmasını 

gerektiren sistem, 1 Mart 2014'te yürürlüğe girecek. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

TACSO, AB YOLUNDA SİVİL TOPLUMUN 

DÖNÜŞÜMÜ KONFERANSI ÇAĞRISI  
TACSO, Avrupa Birliği Yolunda Sivil Toplumun 

Dönüşümü Konferansına Katılım için Açık Çağrı 

Yayımladı. 17-19 Nisan 2013'te Hırvatistan'ın 

başkenti Zagreb'te TACSO tarafından 

gerçekleştirilecek olan "Avrupa Birliği Yolunda Sivil 

Toplum Dönüşümleri" isimli konferans için, katılımcı 

olmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşlarının 

başvuruları kabul edilmeye başlandı. 21 Ocak 2013 

tarihine kadar açık olan katılımcı çağrısı hakkında 

daha fazla bilgi için TACSO web sayfasına 

http://www.tacso.org/news/training-opp/?id=8440 
'dan ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: www.ab-ilan.com  
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