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Fiili Müzakere Hazırlığı
AB, Türkiye ve Hırvatistan’a üyelik müzakerelerinin fiili olarak başlayacağı
sinyalini verdi. Dönem Başkanı Avusturya, Türkiye'ye gönderdiği mektupta,
35 alandaki müktesabatın ilk faslı olan Bilim ve Araştırma’da müzakere
hazırlıklarını tamamlamasını istedi. Ankara’nın bu fasıldaki müzakere
pozisyonunu AB’ne göndermesi gerekiyor. AB de bu pozisyona karşılık, 25
ülke düzeyinde ortak pozisyon belgesini oluşturarak, müzakereleri ilk faslını
fiilen başlatacak.

Kuzey Kıbrıs’a Mali Yardım
Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin başlatılması ve mali yardım olmak üzere
birbirine bağlı iki tüzüğü son iki yıldır onaylamaya çalışan Avrupa
Birliği(AB), sonunda KKTC’yi memnun etmeyen bir uzlaşmaya vardı:
Brüksel, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin vetosunu aşabilmek için ‘doğrudan ticaret’
konusunda geri adım attı. Bunun karşılığında, Kıbrıslı Türklere 2006 yılı
bütçesinden, 139 milyon Euro mali yardım verilmesine ilişkin görüş birliğine
vardı.AB Dışişleri Bakanları geçtiğimiz ay yaptıkları toplantıda, AB Daimi
Temsilcilerinin, iki tüzüğün birbirinden ayrılması ve mali yardımın
onaylanmasına ilişkin uzlaşmasını, tartışmasız onayladılar. Doğrudan ticarete
ilişkin tartışmaları ise ileri bir tarihe attılar. KKTC ve Ankara, AB’nin bu
kararından dolayı memnun olmamıştır.
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Kıbrıs Müzakereleri Başlayacak mı?
BM, Kıbrıs müzakerelerinin mayıs ayında tekrar başlatmak niyetinde
olduğunu belirtti. BM’den yapılan açıklamada, BM’nin Güney Kıbrıs’ta 2006
yılı Mayıs ayında yapılacak Parlamento seçimlerinin ardından, BM’nin barış
çabalarını artıracağını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise,
Yunanistan, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumları temsilcilerini, en geç Haziran
ayında Kıbrıs görüşmelerine çağırdı. Görüşmelerin BM Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın arabuluculuğunda olmasını gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, ayrıca
Kuzey Kıbrıs’a uygulanan izolasyonun kaldırılmayarak yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda, Gümrük Birliği’ni (GB) Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne genişleten ek protokolün TBMM’nin gündemine alınmayacağını
söyledi. AB’ye KKTC’ye verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında
bulundu.

Anayasal Kriz
AB’nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa arasında, AB
Anayasası’nın geleceğine ilişkin derin görüş ayrılıkları bulunuyor.
Almanya, Anayasa metninin müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.
‘Anayasanın öldüğünü’ ilan eden Fransa İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy
ise, Anayasa’ya alternatif Mini bir Anlaşma önerisinde bulundu.

Fransa
İstiyor

Genişlemenin

Kontrol

Altına

Alınmasını

Fransa’da 2007 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak en
güçlü aday olarak gösterilen İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy, Türkiye ve
Hırvatistan’ın AB’ye üyelik müzakerelerinin Ulusal Parlamentoların
kontrolünde olmasını istedi. Sarkozy, kısa bir süre önce Almanya’ya yaptığı
ziyaret sırasında, üye ülkelerin eline, AB’nin genişlemesine ilişkin, eskiye
oranla çok daha fazla güç verilmesi gerektiğini belirtti. AB’nin ‘hazmetme
kapasitesinin’ çok daha fazla hesaba katılmasının, AB halkının genişleme
sürecine ilişkin rahatlatacağını söyledi. Fransız ve Hollanda’da geçtiğimiz yıl
yapılan, AB Anayasa referandumlarının fiyaskosunun nedenlerinden birinin,
‘sınırları olmayan Avrupa’ düşüncesine gösterilen tepki olduğunu ifade etti.
Türkiye’ye AB üyeliği yerine imtiyazlı ortaklık verilmesi gerektiği
düşüncesi, Sarkozy’yi Almanya Başbakanı Angela Merkel’i birbirine
daha fazla yaklaştırıyor.
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AB Balkanları Genişleme Sürecine Alıştırıyor
Avrupa Komisyonu’nun başkanı Manuel Barroso ve genişlemeden sorumlu
üye Olli Rehn, 15-18 Şubat tarihlerinde altı Balkan ülkesine giderek, ‘AB
üyeliğine hazırlanın’ mesajını verdi. AB, 2005-2006 yılları için bölgeye
toplam 5 milyar Euro bütçe ayırdı. Geçtiğimiz Ocak ayında Komisyon,
Balkanların ekonomik gelişimi ve işbirliğinin arttırılması için yapılması
gerekli bir dizi önlemi açıkladı. Bu paketin için, AB ile sivil toplum
diyaloğunun arttırılması için vize taleplerinde kolaylıklar sağlanması,
eğitim için yeni burslar verilmesi ve kamu idaresi için yeni bir bölgesel
okulun kurulmasını içeriyor. AB açısından anahtar öneri ise, altı Balkan
ülkesi ile bölgesel serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının öngörülmesi
olarak açıklanıyor.

AB’de Hizmet Sektörü Liberalleşiyor
AB’nin daha rekabetçi hale gelmesi için oldukça önemli olan bir Yönerge,
yasama organı Avrupa Parlamentosu’ndan (AP), ateşli tartışmalar sonunda
geçti. Avrupa Komisyonu’nun eski üyelerinden Bolkenstein önerileri olarak
bilinen Yönerge, Avrupa’da hizmetler sektörünün liberalizasyonunu
sağlayacak. Böylece Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler, sadece
resmen kayıtlı oldukları ülkenin yasalarına uymak durumunda
kalacaklar. Ülkeler, ulusal güvenlik, kamu sağlığı, çevre ve tüketiciyi
korumak için yabancı firmaların faaliyetlerini sınırlayabilecekler.
Bolkestein yönetmeliği, iş gücünün ucuz olduğu Doğu Avrupa ülkelerine,
büyük avantajlar sağlıyor.

AB İstihdam Hareketini Arttırmayı Amaçlıyor
AB, 25 üye ülkede işçilerin hareketliliğini arttırmayı hedefliyor. Avrupa
Komisyonu, bu amaçla bir milyon iş ilanını, yeni hazırladığı internet sitesinde
yayınlamaya başladı. İnternet sitesi, 28 Avrupa ülkesindeki iş olanaklarını
gösterecek. Bu yıl, Avrupa İşçilerin Hareketlilik Yılı olarak seçildi. AB, başka
bir Avrupa ülkesinde çalışmanın avantajlarını ve bilincini Avrupa halkına
anlatmaya çalışacak. Avrupalıların sadece % 2’si, kendi ülkelerinden başka
bir ülkede yaşıyorlar. Son 30 yılda bu oranda hiç bir değişim görülmedi. AB,
yeni iş ve büyümenin yaratılması için, işçilerin hareket kabiliyetinin artmasına
yardım etmek istiyor. AB’de işçi hareketliliğinin arttırılması için bütçede 10
milyon Euro para ayrıldı.
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Endüstri Malları Arttı
AB’nin istatistik ofisi Eurostat’ın verilerine göre, geçtiğimiz yıl, AB ortak
parası Euro bölgesinde, endüstri üretimi, birliğin Euro bölgesinde, bir önceki
yıla göre % 1,2, AB’nin bütününde ise % 1 oranında artış gösterdi. Endüstri
ürünleri 18 AB ülkesinde artarken dört ülkede düştü. AB’de sermaye
mallarının üretimi %3,9’a, enerji % 1,4’e, tüketici malları % 3,9’a, ara mallar
% 2,6’ya yükseldi.

AYB: Türkiye Kilit Ülke
Proje karşılığı kredi sağlayan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’yi
AB için kilit ülke görüyor. AYB Başkan yardımcısı Wolfgang Ruth, bu yıl
Türkiye’ye 960 milyon Euro kredi olanağı ayrıldığını, gelecek yıl ise kredi
olanaklarının % 30-40 oranında artırılacağını söyledi. Başkan yardımcısı,
ülkenin AB üyeliğini, ‘Herkes Türkiye’nin 2014’de üye olacağını
söylüyor. Göreceksiniz. Bence 2008’de bu iş biter.’ sözleriyle destekledi.
AYB, AB’de istihdam ve büyümeyi kolaylaştırıcı etki yapmak istiyor.
Araştırma ve rekabeti arttırmak için bu yönde verdiği kredileri de, 50
milyardan 65 milyar Euro’ya çıkartmayı öneriyor. Bu krediler, daha çok
araştırma, kalkınma ve buluşlara ilişkin, kamu ve özel sektör tarafından
yapılacak projelerde kullanılacak. AYB, bu projelerin gerçekleştirilmesinde
katolizör rolü oynamak istiyor. Banka ayrıca, 7. Araştırma ve Kalkınma
Altyapı Programı için 1 milyar Euro transfer edilmesini de istiyor. Fransa ise,
AB’nin Aralık ayındaki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, özel
sektörün daha fazla desteklenmesi için AYB’nin verdiği kredilerin 10 milyar
Euro daha arttırılmasını önerdi. Buna ilişkin nihai kararı AYB Yönetimi
verecek. Banka, büyük altyapı projeleri için kredi olanaklarını ise 50 milyar
Euro’dan, 2013 yılına kadar 75 milyar Euro’ya çıkartmayı öneriyor.

AB’nin Çevre Öncelikleri
AB Komisyonu, önümüzdeki 12 ay içerisinde çevre konusunda önceliklerini
tespit etti. İcra organı tarafından bu konuda hazırlanan raporda, özellikle iklim
değişikliğine karşı mücadelede Kyoto protokolünün AB’de yürürlüğe
girmesi ve ABD’nin bu yöndeki hareketinin olumlu gelişme olduğu
belirtiliyor. Hava, deniz ve şehir kirliliğine karşı yeni tematik stratejiler
öneriliyor. AB’nin, sosyal, uzun dönemli ekonomik ve çevre trendleri
kapsamında, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin tekrar gözden geçirilmesi
isteniyor.
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AB Ortak Enerji Politikası Yaratma Derdinde
Avrupa Komisyonu başkanı Manuel Barroso, Avrupa’nın enerji bağımlılığı ile
baş edebilmek için ortak bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Mart
ayında bu konuda bir değerlendirme hazırlayacaklarını söyledi. Bir süre önce
gittiği Washington’daki Georgetown Üniversitesinde konuşan Barroso,
‘Dünya yeni enerji dönemine girdi’ diyerek, yüksek petrol fiyatları ve
Ukrayna-Rusya arasında bir süre önce yaşanan doğal gaz kavgasının da
işaret ettiği gibi, AB’nin bu konuda ortak bir politika üretmesi
zorunluluğu olduğunu belirtti. Komisyon 8 Mart tarihinde tavsiye
niteliğinde bir belge hazırlayacak. Barroso’ya göre, bu konuda ABD ile AB
yakın işbirliği içerisinde davranmalı. AB’nin ise 25 ayrı enerji politikasının
olmasının, ABD ile de farklı yönlere gitmesinin de anlamsız olacağına dikkati
çekti.

Kuş Gribi İçin 2 Milyon Euro
AB, kuş gribinin Avrupa’da yayılmasına karşı ülkelerin ulusal planlarını
desteklemek üzere 2 milyon Euro ayırmaya karar verdi. AB’nin bir çok ülkesi,
kümes hayvanlarının kümes dışına çıkartılmasını yasaklayan önlemler aldılar.
BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü ise, virüsün Afrika dönüşünde, göçmen kuşlar
tarafından daha fazla yayılabileceği uyarısında bulundu. Bu arada AB,
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, kuş gribi tehlikesinin bulunduğu
bütün ülkelerden kanatlı hayvan ithalatı yasağını, 31 Temmuz tarihine
kadar uzattı. AB, son olarak kuş gribinin görüldüğü Bulgaristan’a ithalat
yasağı getirdi.

Kamyon Şoförlerine Dinlenme Zamanı
AB, trafik kazalarını önlemek için, Avrupa’daki kamyon şoförlerine, günlük 3
ila 9 saat arasında dinlenme zamanı getirecek. Avrupa Parlamentosu,
çoğunlukla ‘yorgunluk’ ve ‘uykusuzluk’ nedeniyle meydana gelen trafik
kazalarını önlemek için, AB sınırları dahilinde çalışan bütün kamyon ve
otobüslerin 1 Mayıs 2006’dan itibaren uymaları gereken yeni kuralları
onayladı.

Denizcilik Güvenliği
Avrupa Komisyonu, Birlik içerisinde faaliyet gösteren gemi operatörlerinin
uygulaması gereken kurallara açıklık getirmek niyetinde. AB’nin icra organı
bu amaçla, karar organı Konsey’den, üçüncü taraflara zarar verilmesi
durumunda, gemi sahiplerinin sivil sorumluluğuna ilişkin hazırladığı yeni
Yönetmeliği inceleme konusunda öncelik vermesini istiyor. Böyle bir
düzenlemenin oluşturulması, zarar gören tarafların zararlarının karşılanması
açısından önem kazanıyor.
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Ajanda
13 Mart
- AB Euro grup ülkeleri Maliye ve Ekonomi Bakanları toplantısı
- AB Rekabetten sorumlu Bakanlar biraraya geliyor. Brüksel
- Avrupa Parlamentosu Strasburg’da Genel Kurul toplantıları için bir araya
geliyor. (13-16 Mart) ‘AB bütçesi üzerinde hangi konuda uzlaşılmıştı?’
konulu bir toplantı düzenliyor. www.ceps.be

14 Mart
- AB Ekonomi ve Maliye Bakanları bir araya geliyor

16 Mart
- Avrupa Eğitim, Gençlik ve Kültür Bakanları gayri resmi toplantısı. Viyana
- Avrupa İş Zirvesi, Brüksel. www.ebsummit.org

20 Mart
- AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları bir araya geliyor. Brüksel

22 Mart
- Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Brüksel’deki Mini Genel Kurul toplantıları
(23 Mart’a kadar sürecek)

23 Mart
- Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi (23-24 Mart)
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27 Mart
.

AB Enerji ve Telekom Bakanları toplantısı. Brüksel

- AB Özel Tarım Komitesi bir araya geliyor

29 Mart
- AB Gençlik Bakanları toplantısı. Brüksel
- AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi Viyana’da bir araya geliyor
- AB Spor Direktörleri toplantısı

30 Mart
- AB’de Hayvan Sağlığı toplantısı, Brüksel

3 Nisan
-AB Özel Tarım Komitesi
Bilgilerinize arz ve rica ederiz
Saygılarımızla,
Murat TUNCER
Genel Sekreter

Bilgi:
- YK Başkan ve Üyeleri
- YK Yedek Üyeleri

Dağıtım:
Gereği
Tüm Üyelerimiz (Web)
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