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AB LİDERLERİ KURTARMA FONU'NDA ANLAŞTI. 440 
MİLYAR EURO KRİZE HARCANACAK 
 
EURO Bölgesi liderleri, başta Avrupa Finansal istikrar fonunun 
kullanımı olmak üzere ekonomi politikalarında koordinasyon 
konularında “prensipte” anlaştı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman 
Van Rompuy, “Euro için prensipte anlaşıldı, ancak hâlâ paketin diğer 
konuları hakkında tartışmalar bulunuyor” dedi. Dün sabah saatlerine 
kadar süren tartışmalı görüşmeler, Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun 
440 milyar Euro’luk büyüklüğünün tamamının, daha önce 
kararlaştırıldığı gibi borç vermede kullanılması konusunda da 
anlaşıldığını gösterdi. Bugüne kadar Fonun, sadece 250 milyar Euro’luk 
kısmı borç vermek için kullanılabiliyordu. Brüksel’de biraraya gelen 
Euro Bölgesi liderleri, bir yıldan uzun süredir boğuşulan borç krizinden 
çıkmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Liderlerin üzerinde anlaştıkları 
herhangi bir anlaşmanın, 27 üyeli Avrupa Birliği’nin 24-25 Mart 
tarihlerinde yapacağı zirvede onaylanması gerekiyor. Anlaşma, her 
üyeye, diğerlerinin önemli ekonomi politikaları üzerine söz söyleme 
hakkı tanıyarak, ülkeleri sıkı bir mali disiplin altına sokmayı amaçlıyor.  
Koordinasyon ve Fon’un kullanımıyla ilgili konuların yanı sıra üzerinde 
anlaşmaya varılan diğer bir konuda, kurtarılması gereken ülkelere 
yönelik oldu. Buna göre ilgili ülkenin sıkı koşullar temelinde ulusal bir 
kurtarma programına dahil olması durumunda fonun, finansal güçlük 
içindeki ülkenin hazine tahvillerini almasına olanak sağlanması da 
kararlaştırıldı. Fonun gücünün tahvil satın alınması yoluyla 
artırılmasının, fiyatları ve ülkelerin borçlanma maliyetlerini istikrara 
kavuşturmaya yardımcı olacağı tahmin ediliyor. EURO Bölgesi liderleri, 
110 milyar Euro’luk kurtarma yardımı alan Yunanistan’ın geri 
ödemelerinin vadesinin uzatılmasında da anlaştı. Buna göre, 
Yunanistan’ın kurtarma fonundan kullandığı kaynağın geri ödemesi 3.5 
yıldan 7 yıla çıkarıldı. Euro Bölgesi liderleri, Yunanistan’ın geri 
ödemelerde kullandığı faizi yüzde 1 düşürerek yüzde 4.2’ye 
indirilmesine karar verdi. Yunanistan’dan sonra benzer bir kurtarma 
yardımı alan İrlanda ise benzer bir kolaylaştırmadan yararlanmadı.  
 
Kaynak: Hürriyet  

 
MERKEL: “AVRUPA'DA SERBEST DOLAŞIM ASLINDA BİR 
TEHDİT DEĞİL” 
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel Bild gazetesine verdiği demeçte, 1 
Mayıs'ta AB'ye üye Doğu Avrupa ülkeleri ile serbest işçi dolaşımının 
başlayacağının hatırlatılması üzerine, "Avrupa'da serbest dolaşım 
aslında bir tehdit değil, Almanların da faydalanacağı bir olay. 
Günümüzde artık Doğu Avrupa ülkelerinden milyonlarca insan ülkemize 
gelmeyi düşünmüyor"şeklinde konuştu. Doğu Avrupa ülkelerinden 
Almanya'ya gelecek işçilerin, bazı sektörlerdeki asgari ücret nedeiyle 
Alman işçilerden daha ucuza çalışamayacağına işaret eden Merkel, 
ayrıca eleman açığı olan sektörlerdeki işletmelerin serbest dolaşımdan 
büyük ölçüde faydalanacağını kaydetti. 
 
Kaynak: ABHaber 

 

 
AVRUPA ADALET DİVANI "ORTAK AB PATENTİ" TEKLİFİNİ 
REDDETTİ 
 
Avrupa Adalet Divanı ortak bir patent mahkemesi oluşturulması teklifini 
reddetti. Mahkeme, bu teklifin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun 
olmadığını savundu. Bu nedenle uzun süredir üzerinde tartışılan 
Avrupa için tek bir patent planının yeniden gözden geçirilmesi 
gerekecek. Patent rejimine başından beri karşı çıkan İtalya mahkeme 
kararından memnuluk duydu. Öte yandan İtalyanlar ortak patent 
uygulamasında işbirliğinin artırılmasına herhangi bir itirazda 
bulunmuyor. Komisyon’un hukuk servisi, Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Konseyi ileri işbirliğinin yasal olduğu konusunda birleşiyor. 
Diğer ülkeler yüksek mahkemenin kararı nedeniyle olaya şüpheyle 
yaklaşırken bir İngiliz diplomat Londra hükümetinin mahkeme kararını 
incelediğini, kararın Komisyon ve Konsey tarafından yorumlanmasını 
beklediklerini kaydetti. Avrupa Komisyonu’nun bu bağlamda 
çoğunluğun desteğini almak için yeni teklifler hazırlaması gerekiyor.  
 
Kaynak: Euroactiv 
 

AVRUPA YATIRIM BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE 
TÜRKİYE’DE EKONOMİK TOPARLANMAYA KATKI YAPIYOR  
 
2010 yılında Avrupa Yatırım Bankası (AYB), iklim eylemi projelerine 
yönelik finansmanını 19 milyar EURO’ya çıkararak Avrupa Birliği'nde 
verilen krediler içinde %30'luk çarpıcı bir orana gelmiştir. Etkileyici bir 
biçimde önceki yılın 16 milyar EURO düzeyinin üstüne çıkılması 
Avrupa'da sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinde ve düşük 
karbonlu bir gelecek inşa edilmesinde kilometre taşı oluşturmuştur. 
AYB kredileri 2010’da – 63 milyar EURO'su AB içine ve 9 milyar 
EURO’su da AB dışına olmak üzere - 72 milyar EURO’ya ulaşmıştır. Bu 
durum, Banka'nın ekonomik ortama uyum sağlamasıyla birlikte kriz-
öncesi düzeye kademeli bir geri dönüşü ifade etmektedir. AYB, 45 
yıldan uzun bir süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve 
önümüzdeki yıllarda hem kamu hem de özel sektör ile birlikte çalışma 
kararlılığı taşımaktadır. 010’da Türkiye büyüme yolunda ilerlerken AYB 
de bu ülkeye verdiği krizle mücadele desteğini başarıyla tamamlamış 
ve toplam kredilendirme düzeyini 1.9 milyar EURO ile yine kriz 
öncesindeki (2009’da 2.6 milyar EURO, 2008’de 2.7 milyar EURO ve 
2007’de 2.1 milyar EURO) düzeyine getirmiştir. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

 
AVRUPA PARLAMENTOSU 2011 TÜRKİYE RAPORU 
ONAYLANDI  
 
Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme 
alınan Avrupa Parlamentosu (AP) 2011 Türkiye Raporu, 9 Mart 2011 
tarihinde Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı 
çerçevesinde oylanarak kabul edildi. 
 
Kaynak: ABGS 
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