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YENİ DÖNEM BAŞKANI BELÇİKA: "TÜRKİYE İLE 
MÜZAKERELERİ DEVAM ETTİRMELİYİZ" 
Düşünce kuruluşu “Avrupa Politika Merkezi”nde dönem başkanlığı 
önceliklerini anlatan Belçika'nın AB daimi temsilcisi Jean de Ruyt, 
"Türkiye ile başlattığımız katılım müzakerelerini devam ettirmek 
zorundayız. Müzakereleri ilerletmek için, yeni fasıllarda müzakereleri 
başlatmak için elimizden gelen çabayı gösterme konusunda kararlıyız" 
diye konuştu. Türkiye'nin katılım müzakerelerinde çok hızlı ilerleme 
sağlayamayacaklarının farkında olduklarını belirten Jean de Ruyt, "Çünkü 
Türkiye de bunun için gereken yasal düzenlemeleri TBMM'den hızlı 
geçirmiyor" dedi. Belçika'nın Türkiye'nin katılım sürecinin canlı 
tutulmasına büyük önem verdiğini vurgulayan de Ruyt, "Siyasi engeller 
olsa da Türkiye ile müzakereleri durduramayız. Devam etmemiz gerekiyor 
ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı. Belçika'nın AB 
Daimi Temsilcisi de Ruyt, "Türkiye dünyadaki konumunu ilerletti. O halde 
AB dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini yeniden dengelerken Türkiye de bu 
sürecin parçası olacak. Bunun için dış politikayı ilgilendiren birçok neden 
var" diye konuştu.  Kaynak: Ajanslar 
 
KOMİSYON AB FONLARINA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA 
KARARI ALDI 
AB Komisyonu AB fonlarına erişim için kuralları basitleştirme kararı aldı. 
Karar doğrultusunda uygulamaya konulacak yeni kurallarla fon 
başvurusunda bulunacaklar yararına bürokrasinin ve istenen belgelerin 
sayısının azaltılması sayesinde maliyetlerin de düşürülmesi hedefleniyor. 
Ayrıca kamu ve özel fonların birleştirilmesi sayesinde daha geniş 
yatırımlar yapılabilmesi öngörülüyor. Yeni kurallar 2013 yılından sonra 
uygulamaya konulacak olan yeni programlar için geçerli olacak.  
Kaynak: EU Rapid 
 
EUROSTAT YENİ YETKİLERLE DONATILIYOR 
AB İstatistik Dairesi Eurostat'a, üyelerin bütçe verilerini daha iyi 
denetleyebilmesi için yeni yetkiler veriliyor. Böylece manipüle edilmiş 
bilgilerin Brüksel'e gönderilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Avrupa 
Birliği, iflasın eşiğine gelen Yunanistan'ın geçtiğimiz yıllar boyunca 
kendisine manipüle edilmiş istatistikler göndermesinden ders almışa 
benziyor. Birliğin istatistik dairesi Eurostat’ın, üyelerin ulusal düzeydeki 
verilerini daha iyi denetleyebilecek yetkiler ile donatılması hedefleniyor. 
Lüksemburg’da bir araya gelen AB Maliye Bakanları, ilgili AB 
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Şu ana kadar geçerli 
olan hukuki düzenlemelerin, üye ülkelerin AB Komisyonu’na bütçeleri 
hakkında doğru bilgi aktarmasına yetmediğini vurgulayan bakanlar, 
Eurostat’ın gelecekte, devletin her düzeyindeki kamusal finans verilerine 
ve sosyal güvenlik verilerine erişebilir olmasının amaçlandığını açıkladılar.  
Gelecekte ülkelerin, yıllarca imkanlarının çok üstünde harcamalara 
gitmeden durdurulması hedefleniyor. Öncelikle istenen, Yunanistan 
örneğinde olduğu gibi, herhangi bir ülkenin Brüksel'e üzerinde oynanmış 
istatistikler göndermesini engellemek. İspanya Maliye Bakanı ve Konsey 
Başkanı Elena Salgado, AB İstatistik Dairesi Eurostat'ın bu amaçla yeni 
yetkilerle donatılacağını söyledi. Salgado, böylece Eurostat çalışanlarının, 
ilgili ülkelere giderek, istatistik bilgilerinin kalitesini ölçmek üzere gereken 
tüm verileri denetleme imkanına kavuşacağını belirtti. Kaynak: DW 
 

 
AB PİYASALARI "ESMA" İLE DENETLEYECEK 
AB Komisyonu, reyting kuruluşlarının denetim altına alınmasıyla ilgili 
planlarını açıkladı. Özel reyting şirketleri yeni kurulacak olan Avrupa 
Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu (ESMA) tarafından denetlenecek. 
Finans piyasasını kontrol edecek olan ve baş harflerinin kısaltması 
"ESMA" olan Avrupa Tahvil ve Piyasalar Denetleme Kurulu özel reyting 
ajanslarının değerlendirme metotlarını şeffaflaştırıp, müşterileriyle kendi 
mali çıkarlarının örtüşmemesine özen göstermelerini sağlayacak. 
Dünya ekonomisinin krize sürüklenmesinden sorumlu tutulan ve ağır 
çıkar çatışmasına yol açmakla suçlanan Standard and Poors, Moody's 
ve Fitch adlı reyting şirketleri devletlerin kredibilitesini hesaplıyor ve risk 
durumlarına göre kredi notu dağıtıyor. Ancak kendilerini bağımsız ve 
yanılmaz sayan bu kuruluşların hiçbiri Lehman Brothers'in iflas 
edeceğini kestirememişti. Gayrı menkul krizine yol açan ikinci ve 
üçüncü sınıf ipotek senetlerine de reyting ajansları tarafından sağlam 
raporu verilmişti. Ama yine de devletler ve özel şirketler üç büyük 
reyting kuruluşunun tavsiyelerine güveniyor. Çünkü kredi ticaretinde 
faizler kredi notuna göre belirleniyor. Ödeme kabiliyetine kötü not 
verilmesi devlet bütçelerinde milyarlarca dolarlık oynamaya yol 
açabiliyor. Kredi derecelendirme notu pek iyi yerine geçen AAA ile sıfır 
not anlamına gelen D arasında değişiyor. Devletler, kredi notu 
değerlendirmesi için para ödemiyor. Reyting kuruluşları başka işlerle 
para kazanıyor ve bunu da bağımsızlıklarının referansı olarak 
tanıtıyorlar. Avrupa ülkelerinde reyting dünyasındaki üç büyüğün 
ABD'nin ekonomik çıkarlarına öncelik verdiği izlenimi hakim. Nitekim, 
ABD'nin muazzam bir borç problemi olmasına rağmen kredi notu pek 
iyinin altına hiç düşmüyor. Kaynak: Euractiv 
 
AB EKONOMİSİNDE SON RAKAMLAR 
Eurostat tarafından açıklanan tahminlere göre, GSYİH, 2010'un ilk 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla Euro Alanı ve AB27'de %0,2 
oranında arttı. 2009'un son çeyreğindeki büyüme Euro Alanı'nda %0,1, 
AB27'de ise %0,2 seviyesindeydi. 2010'un ilk çeyreğinde, bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla GSYİH'de sırasıyla %0,6 ve %0,5 artış 
gözlendi. 2009'un son çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %2,1 ve %2,3 
küçülme gözlenmişti. 2010'un ilk çeyreğinde hane halkı nihai tüketim 
harcamaları Euro Alanı'nda %0,1, AB27'de ise %0,2 oranında düştü. Bir 
önceki çeyrekte iki bölgede de %0,2'lik artış meydana gelmişti. 
Yatırımlar, Euro Alanı'nda %1,1, AB27 bölgesinde %1,2 oranında arttı. 
İhracat, Euro Alanı'nda %2,5, AB27'de ise %2,3 artarken, ithalat da 
sırasıyla %4 ve %3,4 oranında arttı. Perakende ticaret hacmi, Nisan 
2010'da bir önceki aya kıyasla Euro Alanı'nda ve AB27'de %1,2 
oranında düşüş gösterdi. Mart ayında perakende ticaret iki bölgede de 
%0,5 oranında artmıştı. Perakende satış endeksi Nisan 2010'da bir 
önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda %1,5, 
AB27'de ise %1,6 düşüş gösterdi. Nisan 2010'da "Yiyecek, içecek ve 
tütün” bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %1,1 ve AB27'de %1,4 düşüş 
sergilerken, yiyecek dışındaki sektörlerde de sırasıyla %1,1 ve %1,2 
düşüş gözlemlendi. Üye ülkeler arasında toplam perakende ticaret 
hacmi 14 ülkede düşüş, 5 ülkede ise artış gösterdi. En yüksek artışlar 
Belçika (%1,8) ve Almanya'da (%1), en fazla düşüşler ise Polonya 
(%8,7), Danimarka (%8,6), Slovakya (%3,6) ve İspanya'da (%2,1) 
gözlendi. Kaynak: Eurostat 
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