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AB'DEN LETONYA'NIN EURO 

ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK 

Avrupa Komisyonu, yayımladığı raporda 2008-

2009 yılındaki krizin arından ülkenin ekonomi 

yönetiminin 'Komisyon, Letonya'nın 2014 

yılında Euro'ya katılmaya hazır olduğu 

sonucuna varmıştır' denildi. Komisyon'un 

raporu, nihai onay için Avrupa Parlamentosu ve 

ortak para birimini kullanan 17 ülkenin maliye 

bakanına sunulacak. Brüksel'den yapılan 

açıklamada, 'Letonya, Euro Bölgesi ile yüksek 

dereceli bir sürdürülebilir uyum sağlamıştır. 

Komisyon, Konsey'e Letonya'nın 1 Ocak 

2014'ten itibaren Euro'yu kabul etmesi yönünde 

karar verme tavsiyesinde bulunur' denildi. 

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal 

işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, 'Letonya'nın 

yaşadığı deneyim, bir ülkenin makroekonomik 

dengesizlikler ne kadar yüksek olursa olsun 

bunun üstesinden gelebileceğini ve daha güçlü 

çıkacağını ortaya koymaktadır' denildi. 

Letonya'nın bu yıl en hızlı büyüyen AB 

ekonomisi olmasını beklediklerini dile getiren 

Rehn, ülkenin Euro'yu kabul etmesinin 'ortak 

para birimine duyulan güvenin bir emaresi' 

olduğunu ve 'Euro Bölgesi'nin dağılmasını 

bekleyenlerin haksız çıktığını kanıtladığını' 

söyledi. 

 
Kaynak: Euractiv 

 

 

AB, ‘ENERJİ’DE ATAĞA GEÇİYOR 

Avrupa Birliği AB Ulaştırma, Telekom ve 

Enerji Bakanlarının 6-7 Haziran’da yaptığı 

toplantıda önemli kararlar alındı. Toplantıda 

enerji teknolojisinin geliştirilmesinin ve yenilik 

yaratılmasının, enerji alanı için son derece 

önemli olduğu ve ekonomik büyüme ile  

 

 

toplumsal gelişme için büyük önem taşıdığı 

kaydedildi. Toplantıda AB'nin, daha düşük 

maliyetli, düşük karbonlu ve sürdürülebilir yeni 

tür enerji teknolojilerini araştırıp geliştirmesi 

gerektiği kaydedildi. Etkili, aktif bir enerji 

stratejisi hazırlanarak, AB'nin bu alandaki 

rekabet gücünün arttırılması, enerji konusunda 

yasa ve yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi 

gerektiği belirtildi. Toplantıda ayrıca 2015 

yılına kadar ortak Avrupa Telekom pazarının 

oluşturmasının desteklendiği açıklandı. 

 
Kaynak: AB Haber 

 

 

AB'DEN AFRİKA, PASİFİK, KARAYİP 

ÜLKELERİNE BÜYÜK AÇILIM: 31,5 

MİLYAR EUROLUK BÜTÇEYE ONAY 

AKP (Afrika Karayip Pasifik) – AB 

Konseyinin, 2014 – 2020 arası dönem için 

işbirliği için 31,5 Milyar euroluk bütçeyi 

onayladı. AB Konseyi 6-7 Haziran tarihlerinde 

toplantının, ardından AB yüksek temsilcisi 

Catheron Ashton ve Avrupa Komisyonu'nun 

Kalkınmadan sorumlu üyesi Andris Piegalbs bir 

açıklama yaptı. AB aynı zamanda AKP 

grubuyla ticaret, beslenme ve özel sektörle 

alakalı fikir alışverişinde bulunma fırsatını 

yakalayacak. 11’nci Avrupa Kalkınma Fonu 

(AKF) imzalanıp onaylanınca, Avrupa Konseyi 

ve AKP ülkeleri, AKP ülkelerin kalkınma 

ihtiyacına paralel olarak fonların planlamasını 

yapacak, Avrupa Komisyonun koyduğu 

öncelikler de göz önünde bulundurulacak. 

(Ülkelerin gelişmesinde öncelikle hangi 

alanların yatırıma ihtiyacı olduğu belirlenerek) 

Kaynak: Euractiv  


