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Fransa'nın Yeni Cumhurbaşkanı Sarkozy
6 Mayıs 2007 tarihinde Fransa'da gerçekleştirilen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda
Sosyalist Parti'den Segolene Royal, % 46,94 oranında oy alırken UMP'den Nicolas Sarkozy, % 53,1
oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransız ekonomisinde iyileşme
sağlamak için liberalizmi savunurken, Avrupa Birliği düzeyindeki politikalarda korumacı bir anlayış
gösteriyor. Türkiye’nin AB’ye tam üye olması dışındaki seçeneklerin arkasında durduğunu seçim
kampanyası sırasında defalarca vurgulayan Sarkozy, “imtiyazlı ortaklık” seçeneğini dile getiriyor. Öte
yandan Avrupa Birliği’nin çeşitli kurumları, Sarkozy’nın seçilmesinin ardından, Türkiye’ye AB tarafından
verilen tam üyelik sözünden geri dönülmesinin ancak 27 üye ülkenin ortak kararıyla mümkün
olabileceğini vurguladılar.

AB Anayasası’nda Farklı Görüşler
Avrupa Birliği üye ülkeleri, AB Anayasası için atılması gereken adımları belirlemek amacıyla 2007 yılının
Haziran ayında bir araya gelecekken, Hollanda ve İngiltere farklı bir öneri üzerinde duruyorlar. İngiltere
Başbakanı Tony Blair, Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkanende ile görüşmesinin akabinde yaptığı
açıklamada, AB'nin yeni bir Anayasa oluşturmak yerine, daha etkili olabilecek basitleştirilmiş bir anlaşmayı
yürürlüğe koyması konusundaki ortak görüşlerini ifade etti. AB Anayasası’nın yürürlüğe girmesi için
yapılması gereken referandumlar nedeniyle sürecin zor işlediğine dikkat çeken Blair, bu yöntem yerine
referandum zorunluluğu doğurmayacak yeni bir AB Antlaşması’nın oluşturulmasının arkasında olduklarını
ifade etti. 27 üyeli AB, 2009 yılına kadar yapısal reformlarını tamamlamak ve kurumların işleyişlerini tekrar
düzenlemek zorunda.

İşçilerin Serbest Dolaşıma Kısıtlamalar
Avrupa Biriliği’nin Mayıs 2004 ve Ocak 2007 genişlemesinin ardından, eski üye ülkeler tarafından yeni üye
ülkelere istihdam piyasasına erişim konusunda uygulanan kısıtlamalarda AB ülkeleri arasında var olan
görüş ayrılıkları sürüyor. Almanya, getirilen kısıtlamaları 2011 yılına kadar sürdürme kararı alırken
Hollanda, yeni üye ülke işçilerinin istihdam piyasasına ulaşmalarına izin verme yönünde bir değişikliğe
gidiyor. Hollanda, 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlükte olan

1

Çevreyi Kirleten Öder Prensibi
AB'de 21 Nisan 2004 tarihinde kabul edilen Çevresel Sorumluluk Yönergesi, üye ülkelerin
ulusal hukuka aktarma tarihi olan 30 Nisan 2007 tarihi itibariyle dikkat çekti. Düzenlemenin
amacı, çevresel zararı asgariye indirirken kirleten öder prensibini uygulamak. Çevresel
sorumluluğu düzenleyen hükümler uyarınca; su kaynakları, doğal yaşamsal alanlar,
hayvanlar, bitkiler ve toprak sağlığına verilen ciddi ölçüdeki zararlar, çevreyi kirletme eylemi
sayılıyor ve bu eylemlerin belirli bir taraf tarafından gerçekleştirildiği ispatlandığı takdirde
çevreye verilen zararı potansiyel olarak ödemekle yükümlü olan taraf, riskli eylemlerde bulunan
işletmeciler olarak adlandırılıyor.

AB'de Su Baskınları Yönergesinde Uzlaşma
Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Bakanlar Konseyi, su baskınlarının idaresine ilişkin Yönerge
konusunda uzlaşmaya vardı. Söz konusu düzenlemeler uyarınca üye ülkeler, büyük ölçekli su
baskınlarına karşı üç aşamalı bir süreç çerçevesinde gerekli tedbirleri almak ile yükümlü
kılınıyorlar. Bu üç aşamadan ilkinde AB üyesi ülkelerden 2011 yılına kadar, su baskını riskinin
olduğu nehir yatakları ve kıyı bölgelerinin belirlenerek sel riskine ilişkin kapsamlı bir analiz
yapmaları istenirken, 2013 yılına kadar su baskını riski ve zarar haritaları oluşturmaları ve 2015
yılına kadar ise su baskını risk yönetim planlarını hazırlamaları isteniyor. Avrupa'da su baskınları
1998 yılından bu yana yaklaşık 700 kişinin ölümüne, yarım milyon insanın evlerinden olmasına
ve 25 milyar Euro’luk ekonomik kayba sebep oldu.
Erika 3 Paketi’nde Gelişmeler
Avrupa Parlamentosu, deniz emniyetinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren Erika 3 Paketi
çerçevesinde yer alan önergelere ilişkin birinci okumasını 25 Nisan 2007 tarihinde tamamladı. AP,
düzenlemeler ile ilgili değişiklik önerileri teklif ederken, bunlar 7–8 Haziran’daki AB Bakanlar
Konseyi’nde görüşülecek.
Sığınma yerleri konusunda AP, sığınma başvurusunda bulunan gemiye sığınma yeri tahsis edip etmeme
kararını verecek yetkili otoritenin bağımsızlığını güçlendirecek ve görev tanımı ayrıntılandıracak bir
değişiklik önerisinde bulundu ancak Konsey’in bu öneriye sıcak bakmayacağı yönünde bir görüş mevcut.
Öte yandan AP, tehlike içindeki geminin sığındığı limanın, sığınmadan sonra iktisadi olarak sıkıntıya
düşmesi durumunda, bir telafi mekanizmasının yaratılmasının üzerinde de duruyor.
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Liman devleti kontrolüne ilişkin teklif edilen yeni düzenlemeler konusunda AP ile Konsey arasında büyük
bir görüş ayrılığının yaşanması beklenmiyor ancak AP’nin, gemi teftişlerinin ertelenmesi konusunda
esnekliği ortadan kaldırmaya yönelik önerisinin, Konsey tarafından itirazlar ile karşılanacağı tahmin
ediliyor.
Klas kuruluşlarının kalitelerinin denetlenmesine ilişkin sistemin kurulması teklifi çerçevesinde AP, hatalı
oldukları tespit edilen kuruluşlara verilebilecek mali cezaların, ilgili kuruluşun cirosunun %5’ine çekilmesi
yönünde karara vardı.

Rotterdam Limanı’na Yardım
24 Nisan 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu, Hollanda’nın, Rotterdam Limanı’nın genişletilmesine ilişkin
projeye yardımda bulunmasına izin verdi. 2,8 Milyar Euro’luk ilgili proje çerçevesinde Rotterdam Limanı
büyütülecek ve çevresinde tesisler kurulacak. Hollanda ise projeye 500 Milyon Euro’nun üzerinde bir katkı
sağlayacak.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
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