
          
              26 Temmuz – 1 Ağustos 2010  Sayı: 45

 
AB İÇİNDE 7 BANKA 'SINAVI GEÇEMEDİ'  
Avrupa Birliği yetkilileri, 'stres testinden' geçirdikleri 91 Avrupa 
bankasından yedisinin başarısız bulunduğunu açıkladı. Sözkonusu testte 
bankaların yeni bir resesyon oluşması durumunda gelecekte meydana 
gelebilecek olası kayıplar için sermaye artırmasının gerekip gerekmediği 
ölçülüyor. Testte sadece İspanya, Yunanistan ve Almanya'daki bazı 
küçük bölgesel bankalar başarısız bulundu. Yapılan sınamada, ekonomi 
yeni bir şok yaşarsa sözkonusu bankaların ne kadar dayanıklı olduğu 
ölçülmeye çalışılıyor. Stres testini geçemeyen bankalardan, sermayelerini 
artırmaları ve bir kriz olasılığına karşı daha güçlenmeleri istenecek. 
Kaynak: BBC 
 
ABGS'DEN YENİ BİR MEDYA KAMPANYASI 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), toplumun AB ile ilgili merak 
ettiği soruları cevaplamak amacıyla çalışma başlattı. ABGS’den yapılan 
açıklamada, AB üyelik müzakereleri sürecinde, toplumun merak ettiği 
soruları cevaplayan bir medya kampanyasına başlandığı belirtildi. 
Açıklamada, bu kampanya kapsamında sadece yerel televizyon ve 
gazetelerin kullanılacağı ifade edildi.  Kapmanya kapsamında yerel 
televizyonlarda, AB ile ilgili yazılar ve grafik düzenlemelerinden oluşan 
kısa filmler yayınlanacağı kaydedilen açıklamada, gazetelerde ise 
sayfanın tabanında yer alan bantların kullanılacağına işaret edildi. 
Açıklamada, kampanya kapsamında, Devlet Bakanı, Başmüzakereci 
Egemen Bağış somut verilerle AB ile ilgili sorulara cevap verecek. Uyum 
kriterleri kapsamında alınan başarılı sonuçlar da yer alacak. 
Uygulamasına başlanan ilk grup mesajlarda, "AB'ye Gireceğiz de Ne 
Olacak?" diyen insanlara "Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 16'ncı büyük 
ekonomisi olacağız!" şeklinde cevap verilecek. Aynı sorunun diğer 
cevaplarında, "Avrupa Birliği'ne pasaportsuz girebilecek, öğrenim 
görebilecek ve çalışabileceğiz" veya "Gümrük Birliğiyle yüzde 476 artan 
AB ihracatımız, daha da yükselecek" gibi, Türkiye'nin elle tutulur, somut 
kazanımları ifade edilecek. Yerel iletişim kampanyasının devamında, 
halkın, "Bizi Avrupa Birliği'ne almazlar ki..." ve "Biz Avrupa Birliği'ne 
girmek istemiyoruz" şeklindeki tepkilerine AB Genel Sekreterliği'nin 
olumlu cevapları sunulacak. Kaynak: AB Haber 
 
HIRVATİSTAN İLE MÜZAKERELERDE PRAGMATİK VE 
KARARLI DAVRANILACAK 
AB Dönem Başkanı Belçika'nin Avrupa İşleri Bakanı Olivier Chastel, 
Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkoviç ile 22 Temmuz'da yaptığı görüşmede, 
Belçika'nın AB Başkanlığı dönemindeki önceliklerini anlattı. Bu konuda 
Bakan, Belçika Başkanlığı'nın "sonuç odaklı bir yaklaşımı 
benimseyeceğini ve gerçekçilik ile hırs arasında denge kurmaya 
çalışacağını" söyledi. İki bakan ayrıca AB'nin genişlemesi, özellikle de 
Hırvatistan'ın sürmekte olan müzakereleri hakkında görüş alışverişinde 
bulundular. Chastiel, "Belçika dürüst bir arabulucu rolünü oynayacaktır ve 
çeşitli dosyaların ilerlemesi için pragmatizm ve kararlılıkla gerekli 
uzlaşmaların sağlanmasına katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. AB ile 
Hırvatistan arasında üyelik için Ekim 2005'te başlayan müzakerelerde 
toplam otuz beş fasıldan yirmisi kapandı ve on üç ek fasılda müzakerelere 
devam ediliyor. Kaynak: AB Haber 
 
 

 
AVRUPA KOMİSYONU NÜKLEER FÜZYON PROJESİ İÇİN 1.4 
MİLYAR EURO VERECEK 
AB hükümetleri multi milyarlık uluslararası nükleer füzyon projesi 
ITER’e (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) fon sağlamakta 
isteksiz dururken, Avrupa Komisyonu birliğin uluslararası bağlılığının 
altını çizmek adına fazladan 1.4 milyar Euro’luk bir teklifi masaya 
yatırmaya hazırlanıyor. Komisyon ITER füzyon tanıtım reaktörünün 
kurulması için kısa dönemli bir kaynak önerisini kabul etti. Projenin 
2012-2013 yılları arasındaki fonunu garantiye almak adına Komisyon, 
AB bütçesinden (940 milyar Euro) ve AB 7. Çerçeve Programı 
Araştırma bütçesinin yeniden düzenlenmesiyle elde edilecek 460 milyar 
Euro bütçeden kullanılmayan 1.4 milyar Euro’luk fon bulunmasını 
önerdi. AB’nin AR-GE’den sorumlu bakanları, baharın ilk aylarında 
Komisyon’a verdikleri vekalet ile başarısız geçen müzakerelerdeki teklifi 
masaya yatırarak iddialı projenin artarak ilerleyen maliyetine nasıl tepki 
verecekleri konusunda bir karara varmalarını istemişti. Projenin 
Avrupa’ya faturası neredeyse üç katına çıkmış bulunuyor. İlkin 2.7 
milyar Euro olarak öngörülen tutarda birliğin 2020’ye dek olan payının 
6.6 milyar Euro’yu bulacağı tahmin ediliyor. Bu payda Fransa, tesise 
evsahibi üye olarak fazladan bir 1.3 milyar Euro’dan mükellef olacak. 
AB’nin Bütçeden sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Lewandowski ve 
Araştırmadan sorumlu Komisyon Üyesi Maire Geoghegan-Quinn’in 
belirttiği üzere, “ITER gelecek için güvenli, temiz ve tükenmeyecek bir 
enerji kaynağı olabilir.” İki komisyon üyesinin ifadesine göre bu, projeyi 
paha biçilemez yapıyor, “özellikle de AB’nin 2008 itibariyle enerjide 
yaklaşık 400 milyar Euro ticaret açığı olduğunu göz önüne alırsak.” 
Komisyon önerisinin vurguladığı nokta ise AB idaresinin “AB bütçesinin 
aşırı maliyetle baş ederek devam etmesinin istenemeyeceğine dair 
görüşü” idi. Altının çizildiği üzere, 2013’ten sonra AB bütçesinin ITER’in 
maliyetine dair belirli bir yıllık katkıya ihtiyacı olacak, “böylece 
gelecekteki maliyetler AB bütçesinin üzerine binmeyecek.” Artık hem 
Avrupa Parlamentosu hem de Bakanlar Kurulu’ndaki 27 AB üye 
devletinin de AB’nin 2007-2013 için olan şimdiki uzun dönem 
bütçesinde değişiklik yapan teklifi onaylaması gerekiyor. Sonraki 
adımlar ise şöyle: 27-28 Temmuz 2010’da Olağanüstü ITER Konsey 
toplantısı gerçekleştirilecek, Komisyon teklifini onaylamak üzere 
Cadarache’de bir araya gelecek. 2012’de ise ITER’in inşasına 
başlanacak. Kaynak: EurActiv  
 
BULGARİSTAN HÜKÜMETİ NABUCCO PROJESİNİ 
ONAYLADI 
Bulgar Hükümeti Nabucco doğal gaz boru hattını destekleyen 
anlaşmayı onayladı. AB’nin enerji ihtiyacının büyük ölçüde karşılaması 
beklenen proje, Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak adına yaklaşık 31 
milyar metre küplük doğal gazın Kafkaslardan Avrupa’ya naklini 
amaçlıyor. Projenin 2014 sonu itibariyle işler hale gelmesi öngörülüyor. 
Rusya’nın önderliğinde yürütülen ve Ukrayna es geçilerek Rus gazını 
Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Akım projesi Nabucco’ya rakip 
konumda. Lakin Bulgaristan her iki projeyi de desteklediğini açıkladı. 
Çarşamba günü Rus Başbakanı Vladimir Putin, enerji işbirliğini 
konuşmak için Bulgar meslektaşı Boyko Borisov'la telefonda görüştü. 
Kaynak: EurActiv  
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