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2006 Zor Bir Yıl Olacak
2006 yılı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) süreci açısından zor geçecek gibi görünüyor.
Ülkeye AB üyeliği yerine imtiyazlı ortaklık verilmesini isteyen Avusturya’nın bu aydan
itibaren altı aylığına dönem başkanlığı koltuğuna oturması, sürecin yılın ilk yarısında ağır
aksak yürüyeceğinin habercisi. Kapıda bekleyen, Brüksel-Ankara hattını gerecek siyasi
sorunlar ise, Türkiye’nin AB’deki karşıtlarının elini güçlendirecek.

Fiili Müzakerelerin Ne Zaman Başlayacağı Meçhul
Avusturya ve Temmuz ayından itibaren dönem başkanı olacak Finlandiya’nın
ortak hazırladığı, elli yedi sayfadan oluşan, Birliğin 2006 yılı önceliklerine belirten
kitapçık,genişleme sürecine sadece iki paragraf ayırdı. Bu metinde Türkiye ile fiili
müzakerelerin ne zaman başlanacağına değinilmemesi ise dikkat çekici. AB
diplomatları, Sürecin Finlandiya döneminde hızlanabileceği. yorumunu yapıyorlar.

TCK Sürece Engel
Kürt sorunu, Kıbrıs ve yeni Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) uygulanması ise, BrükselAnkara arasında bu yıl krize yol açabilecek üç önemli konu olarak öne çıkıyor. Ancak
TCK.dan kaynaklanan sorunlar, AB.nin üzerinde yükseldiği temel haklar konusunu
doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, şimdilik Ankara’nın üyelik süreci önünde en büyük
engel olarak göze çarpıyor. 301. maddesini ihlal etmekten,
yazar ve gazeteciler aleyhine soruşturma ve yargılamaların başlatılması ise,
Brüksel.de Türkiye.nin AB.nin temel prensiplerine uymamakta direndiği izlenimini
yarattı. AB tarafı, TCK’nın ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin değiştirilmesi için
Ankara’ya baskı yaparken, hükümet açılan davaların beraatle sonuçlanarak, içtihat
oluşturacağını ummakla yetiniyor.
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AB Bütçe Üzerinde Uzlaştı
Avrupa Birliği (AB), 15-16 Aralık Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Birliğin
2007-2013 bütçesi üzerinde uzlaşmaya vardı. Altı yıllık bütçenin 862,4 milyar Euro
olmasına karar verildi. Para, Birliğe yeni katılan 10 üyenin ekonomik açıdan,
diğerlerine yetişebilmesi için kullanılacak olması açısından büyük önem taşıyor.
Anlaşmanın sağlanabilmesi için 1984 yılından bu yana Birlik bütçesine yaptığı katkıda
indirimden yararlanan İngiltere, genişleyen Birliğin finanse edilmesi için, indirimlerin
bir bölümünden vazgeçmeyi kabul etti. Başbakan Tony Blair, ülkesinin yararlandığı
10,5 milyar Euro.luk indirimden taviz verdi.

Makedonya AB Aday Ülkesi Statüsünü Aldı
AB.nin aday ülkeler kervanına son olarak Makedonya da katıldı. AB liderleri, 2005
yılı Aralık ayındaki Zirvede, Makedonya’ya aday ülke ilan ederken, müzakerelere ne
zaman başlanacağı konusunda herhangi bir tarih vermekten de kaçındılar. Ülkenin
AB üyeliği,Birliğin geleceği ve yeni katılan üyeleri hazmetme kapasitesi ile ilgili
tartışmalara bağlandı. Buna göre Brüksel’ in Üsküp ile görüşmelere başlamasının
yıllar alabileceği belirtiliyor. Ancak AB’ nin kararı, Birliğin kapısında beklemeye
başlayan Batı Balkan ülkelerine olumlu bir sinyal olarak algılandı.

AB KDV İndirimleri Konusunda Anlaşamadı
AB, inşaat sektörü, bisiklet tamircileri, kuaförlük gibi iş kolları için uygulanan Katma
Değer Vergisi’nde (KDV) % 5,5 oranında indirim yapılmasına ilişkin anlaşmanın
uzatılması konusunda uzlaşamadı. Anlaşmanın 2005 yılı sonunda bitmiş olması, vergi
indirimlerinden yararlanan sektörleri zora sokacak. AB’ nin Maliye ve Ekonomi
Bakanları, 24 Ocak tarihinde yapacakları toplantıda bu konuyu bir kez daha masaya
taşıyacaklar.

AB Çalışma Saatleri Konusunda Uzlaşma Arıyor
AB Üye Devletleri, geçtiğimiz ay yapılan Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketici İşleri
Konseyi’nde çalışma saatlerine ilişkin gözden geçirilmiş Yönetmeliği yine uzlaşmazlık
nedeniyle onaylayamadılar. Uzlaşmayı engelleyen konu, AB ülkelerinin, haftada 48
saat maksimum çalışma saati kuralının bağımsız işçiler için uygulanmamasına (opt
out) ilişkindi. Aralık ayında AB dönem başkanlığı sona eren İngiltere, bağımsız işçilere
verilen bu hakkın aşamalı olarak kaldırılması ve bunun çok istisnai durumlar için
kullanılmasını öngören bir öneri getirdi. AB’de tartışılan ve üzerinde görüşmelerin
kilitlendiği konu ise, 48 saat çalışma sınırının, birden fazla kontratla veya işveren için
çalışan işçilere uygulanıp uygulanmayacağı ve çalışma saatlerinin son sınırının 63
saat olarak belirlenip belirlenmeyeceği konusunda oldu.
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Avrupa Komisyonu Rekabet Kurallarının İhlaline Karşı Önlem
Almak İstiyor
Avrupa Komisyonu, AB’nin rekabet kurallarının ihlali durumunda zarar gören
tarafların girişimde bulunmaları hakkında kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmesi için
önerilerde bulundu. AB rekabet kuralları kapsamında, özellikle sabit fiyat kartellerine
ilişkin kuralların ihlali, tüketici ve şirketlerin büyük zararlara uğramasına neden
oluyor. Üstelik, bu tür girişimlerden zarar gören tarafların ulusal mahkemelerde
haklarını aramalarına karşı bir çok engel bulunuyor. Komisyon’un önerisi
doğrultusunda bu tür engellerin ortadan kaldırılarak, tarafların zararlarının tazmin
edilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlemeler öngörülüyor.

AB, Üye Ülkelere Denizcilik Hizmetlerine İlişkin Uyarılarda
Bulundu
Avrupa Komisyonu, denizcilik kabotaj kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Portekiz’i
Avrupa Adalet Divanı’ na verirken, Yunanistan’a da yazılı uyarıda bulundu. AB
ülkelerinde prensipte, denizcilik ulaştırma hizmetlerinin tam serbestliğinin
sağlanması gerekiyor. Ancak Portekiz’ deki yasal düzenlemeler, adalara yapılan
denizcilik hizmetlerinde, operatörlerin belli koşullara uyması durumunda, kamu
hizmetinden yararlanabilmesine olanak veriyor. Yunanistan’ da ise, adalar
arasındaki denizcilik hizmetleri, gerek olmamasına rağmen, kamu hizmeti
zorunluluğuna tabi. Öte yandan Komisyon, İtalya ve Malta’nın limanlarının
kontrolünde AB yasalarına uymadığı uyarısını da yaptı. 1995 yılında
Erika kazasının ardından AB mevzuatı, Üye Devletlere deniz güvenliği konusunda
daha sıkı kurallar getirmişti.

AB’nin Yeni Çevre Fonu ‘Life+’ Olacak
AB’nin çevre fonu enstrümanı ‘Life+’ programı üzerinde kısmen uzlaşma sağlandı. AB
Çevre Bakanları, geçtiğimiz ay biraraya gelerek sağladıkları uzlaşmada, Birliğin yeni
bütçesinden öngörülen bu fonların AB ülkelerine dağıtımı ve bu konuda Komisyon
için ayrılacak para konusunu netleştiremediler. ‘Life+’, şu anda yürürlükte bulunan
‘Life’ programının yerine geçecek. Verilecek fonların, doğa, bioçeşitlilik ve çevre
teknolojileri ileilgili olması isteniyor. Türkiye de, AB’nin çevre fonlarından, komşu
ülkeler, aday ülkeler veya üçüncü ülkeler kapsamında yararlanabilmekte.
Ancak henüz 2007 yılında çevre için ayrılacak bütçe kesinleşmedi. Miktarların 2006
yılı Nisan ayına kadar kesinlik kazanması bekleniyor.
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İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Olmaya Aday
İstanbul, Avrupa Komisyonu Kültür Genel Müdürlüğü bölümüne başvurarak, 2010
yılında Avrupa’ nın kültür başkenti olmak için adaylığını koydu. Başvuruyu, İstanbul
İdari Komitesi gerçekleştirdi. İstanbul’un sembolleri, yer yüzü, su, hava ve ateş.
olarak tanıtıldı
Avrupa şehirleri arasından Almanya’ nın Essen ve Görlitz ile Macaristan’ın Pecs
şehirleri, İstanbul ile birlikte kültür şehri olmak üzere yarışacaklar. Seçimi bu yıl
içerisinde Avrupa Komisyonu’nun Kültür Bölümünden 7 kişilik bir heyet
gerçekleştirecek.

Ocak Ayı AB Çalışma Takvimi

vi

18 Ocak
- Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite(EKOSOK)Toplantısı
www.toad.esc.eu.int
19 Ocak
- İstihdam ve Sosyal İşler Konseyi (Avusturya’nın Villarch kentinde yapılacak)
23 Ocak
- Tarım ve Balıkçılık Bakanlar Konseyi
- AB Euro Grup ülkeleri Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantısı
24 Ocak
- AB Maliye ve Ekonomi Bakanları toplantısı
-BBC tarafından düzenlenen,Avrupa Komisyonu Genel Direktörü David O’Sullivan’ın
brifingi
26 Ocak
-Avusturya Dönem başkanı tarafından düzenlenen
Salzburg’da düzenlenecek
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‘Avrupa’nın Sesi’ konferansı

29 Ocak
- AB’nin Ticaret Bakanları Gayri resmi Konseyi

30 Ocak
- AB’nin Genel İşler Konseyi toplantısı

1 Şubat
- Avrupa Parlamentosu Brüksel’deki Mini-Genel kurul toplantısı(Brüksel)
Bilgilerinize arz ve rica ederiz

Saygılarımızla,
Murat TUNCER
Genel Sekreter

Bilgi:
- YK Başkan ve Üyeleri
- YK Yedek Üyeleri

Dağıtım:
Gereği
Tüm Üyelerimiz (Web)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5

