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ALMANYA ve İRLANDA LİZBON ANTLASMASI'NI ONAYLADI 
Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler Almanya Federal Konseyi ve 
Almanya Federal Meclisi’nin onayları sonrasında Lizbon Antlaşması’nı 
imzaladı. Böylece Lizbon Antlaşması’nın Almanya’daki onay süreci 
tamamlanmış oldu. 5 Eylül’de yapılan özel oturumda Federal Meclis 446 
evet, 46 hayır oyuyla Lizbon Antlaşması’nı onayladı. Federal Konsey ise 
18 Eylül’de yapılan oylamada Antlaşmayı onayladı. Bu iki aşamadan 
sonra Cumhurbaşkanı Köhler Lizbon Antlaşması ve ekindeki ilgili yasaları 
imzalayarak kabul etti. Öte yandan, İrlandalılar da Lizbon Antlaşması için 
ikinci kez referanduma gitti. Merakla beklenen AB referandumunda Evet 
oyları açık bir şekilde sandıklardan önde çıktı. Katılımın yüzde 58 olduğu 
halk oyalamasında yüzde 67.1 Evet derken, yüzde 32.9 Hayır oyu 
kullandı. İrlandalılar, 

Kaynak: EUobserver (

Haziran 2008'de düzenlenen ilk referandumda 
Lizbon Anlaşması'nı yüzde 53,4 ''Hayır'' oyuyla geri çevirmişti. Lizbon 
Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için son iki ülke Çek Cumhuriyeti ve 
Plonya kaldı. Şimdi dikkatler onay sürecinin tamamlanması için imzaları 
gerekli olan Çek ve Polonya Cumhurbaşkanlarına çevrildi.  

http://euobserver.com) 
 
AB'DE İŞSİZLİK ORANI REKOR DÜZEYE ÇIKTI  
Para birimi Euro olan 16 ülkede işsizlik oranı, Ağustos ayında da artarak 
son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı. Bu ülkelerde toplam 15 milyon kişi, 
yani nüfusun yüzde 9 virgül 6’sı, işsiz. İşsiz oranı, 1999 yılının Mart 
ayından beri en yüksek seviyeye erişti. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 
işsizlikse, Ağustos ayında, yüzde 9 virgül 1’e ulaştı. Bu oran geçen 
Ağustos’ta yüzde 7’ydi. Özellikle İspanya ve Letonya’da işsizlik oranının 
yüzde 18’i bulmasının ekonomik iyileşmeyi engellemesinden kaygı 
duyuluyor. Kaynak: Voice of America (www.voanews.com
 

) 

AB’DEN, ALMANYA’YA BÜTÇE AÇIĞI CEZASI UYARISI  
Almanya 2009 yılındaki yeni borçlanmalarla AB’nin öngördüğü yüzde 
3’lük milli gelir/borç oranını aştı. Almanya’nın borç oranı yüzde 4’e 
yükseldi. Almanya 2005 yılında da benzer bir ceza tehdidi ile karşılaşmış, 
ancak iyi mali politikalar sonucu oran 2007’de tekrar tutturulmuştu. Öte 
yandan 27 AB ülkesinden 20’sinde bu oranların AB sınırının üzerine 
çıktığı belirtiliyor. Avrupa kriz nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntıyı 
henüz atlatamadı. Alman Hükümeti 2009’da yaptığı yeni borçlanmalarla 
ekonomi çarklarını döndürmeye çalışıyor. Ancak yeni borçlanmalar bu kez 
AB’nin ceza tehdidini gündeme getiriyor. Son olarak İsveç’in Göteborg 
kentinde gerçekleştirilen gayri resmi maliye bakanları  toplantısında 
Almanya’daki aşırı borçlanmanın ceza getirebileceği uyarısı yapıldı. 
AB’nin daha önce koyduğu finans kurallarına göre (Maastrich kriterleri) bir 
ülkenin borçlanması GSMH’nin yani toplam milli gelirinin ancak yüzde 3’ü 
kadar olabiliyor. Bu oranı aşan borçlanmalar riskli sayılıyor ve devam 
etmesi halinde AB tarafından mali yaptırımlarla ceza uygulanıyor. Bu kez 
aşırı borçlanma cezası olan ülkenin yalnız Almanya olmadığı başka bazı 
AB ülkelerinin de bu oranı aştığı belirtiliyor. 27 ülkeden 20’sinin borç 
sınırını aştığı öne sürülüyor. Son kriz nedeniyle ülkelerin bütçeleri büyük 
açıklar veriyor ve sürekli yeni borçlanma zorunluluğu ortaya çıkıyor. 
Kaynak: EurActiv ( http://www.euractiv.com.tr ) 
 
 
 

 
AB'NİN İZLEDİĞİ SÜT POLİTİKASI ELEŞTİRİLİYOR 
AB’nin izlediği süt politikasının kendilerini mağdur ettiğini belirten süt 
üreticileri, inanılmaz bir toplu eyleme imza attılar. Üreticiler yüz binlerce 
litre sütü tarlalara dökerek kararlılıklarını ortaya koydular. Hollandalı ve 
Alman süt üreticileri, Avrupa'da süt fiyatlarının düşmesini protesto 
etmek için 500 bin litre sütü Hollanda'nın doğusundaki Winterswijk'de 
tarlaya döktüler. Hollanda süt üreticileri kuruluşu Dutch Dairymen Board 
(DBB) yetkilisi Geert Kroes, eylemlerinin ardından, ''Masraflarımızı bile 
çıkaramadık. Süt üretmek bize pahalıya patlamaya başladı'' dedi. 
Hollanda-Almanya sınırındaki eylem, süt fiyatlarını protesto eden 
üreticilerin Avrupa çapında 40 milyon litre sütün dökülmesi eyleminin bir 
parçası olarak yapıldı. Winterswijk'deki eylemde tarlaya dökülen sütün, 
Hollanda'da ortalama bir süt üretim tesisinin yıllık üretimine eşdeğer 
olduğu bildirildi. Avrupa Süt Üreticileri Federasyonu (EMB) üyesi olan 
DBB, Hollanda'daki 20 bin süt üreticisinin 4 binini temsil ediyor.10 
Eylül'de grev çağrısı yapan EMB'ye göre 40 binden fazla Avrupalı 
üretici, süt fiyatlarının artması amacıyla sütlerini satış için teslim etmedi. 
EMB Başkanı tarafından AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel 
Barroso'ya gönderilen mektupta, “on binlerce süt üreticisinin iflasın 
eşiğinde olduğu” belirtildi. Mektupta, “Süt fiyatlarına müdahale 
edilmemesi halinde sosyal barış tehlikeye girecek” ifadesine yer verildi. 
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe ( http://www.dw-world.de) 
 
AVRUPA KOMİSYONU YANLIŞ KULLANILAN TARIM 
TEŞVİKLERİNİ GERİ ALIYOR 
Avrupa Komisyonu 29 Eylül’de yanlış harcama nedeniyle 18 üye ülkeye 
sağlanan €200 milyon tutarındaki tarım teşviklerinin geri alınacağını 
duyurdu. Avrupa Komisyonu Tarımdan sorumlu üyesi Mariann Boel 
kararla ilgili yorumunda “Bu paranın nasıl en iyi şekilde 
harcanabileceğine ilişkin olarak baskı yapmaya devam ediyor. Sistem 
her zamankinden daha iyi çalışıyor ve daha fazla ilerlemek için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Fransa’dan, 2006-2007 döneminde 
olay-yerinde kontrol eksikliği nedeniyle yanlış kullanılan fonlar için €71 
milyonun geri iade edilmesi talebinde bulunuluyor. İspanya zeytinyağı 
üretimi sektöründe kontroller ve para cezaları sistemindeki aksaklıklar 
nedeniyle €31,7 milyonluk geri ödemede bulunacak. Hollanda yasaları 
ihlal eden çiftçilere para cezası kesilmemesi, yerinde kontrol eksikliği ve 
arazi parsellemede yetersizlikler nedeniyle €16,6 milyon iade edecek. 
Komisyon, Macaristan’dan parselleme sorunu nedeniyle €12 milyonluk 
teşvikin geri ödenmesini talep ediyor. Polonya’nın iki kırsal gelişme 
tedbirinde yetersiz ve kalitesiz kontroller için €10 milyon geri ödeyecek. 
Ayrıca Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Finlandiya, 
İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Malta, Portekiz ve 
Slovenya da tarım teşviklerinin geri alınacağı üye devletler arasında yer 
alıyor. AB tarım sektöründe sorumluluklar birimi üye ülkelerin bu 
ödemeleri gerçekleştirmek ve Avrupa Ortak Tarım Politikası gereğince 
harcamaları kontrol etmek zorunda olduklarını ve Komisyon’un da üye 
ülkelerin sağlanan fonları doğru biçimde değerlendirip 
değerlendirmediklerini kontrol etmekle yükümlü olduğunu ileri sürüyor. 
Kaynak: EurActiv ( http://www.euractiv.com.tr ) 
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