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Brexit

AB – ABD

- Birleşik Krallık Başmüzakerecisi Dominik Raab ile
ortak çalışmaları sonrasında bir basın açıklaması
yapan AB Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile
Birleşik Krallık’ın gelecek dönemdeki ilişkilerinin
çerçevesine ilişkin müzakereler kapsamında iç
güvenlik konusunun ele alındığını ifade etti.
Bilgilerin karşılıklı paylaşımı, kolluk kuvvetleri
arasında işbirliği, cezai konularda adli işbirliği,
terörün finansmanı ve kara para aklama
faaliyetlerinin önlenmesi çalışmalarında ortaklık gibi
konu başlıklarında müzakereler gerçekleştirildiğini
ifade eden Michel Barnier, Birleşik Krallık
Hükümeti’nin Temmuz ayı içerisinde yayımladığı
Beyaz Kitap’ta yer verilen güvencelerin somut
önerilere
dönüştürülmesine
gerek
olduğunu
vurguladı. Michel Barnier;
• Bireylerin iadesine dair mekanizmalara
ilişkin yasal çerçeve;
• Terör
eylemlerine
katılan
bireylerin
belirlenmesi ve takibi için uçak yolcularına
ilişkin veriler alanında karşılıklı işbirliği;
• DNA verilerinin, parmak izlerinin ve motorlu
araç verilerinin değişimi konularında somut
aşama kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

- AB Komisyonu, sığır eti ihracatına ilişkin olarak
ABD ile uzun süredir devam etmekte olan
anlaşmazlığın çözümü için ABD ile müzakerelere
başlanması yönündeki önerisini AB Konseyi’ne
sundu. AB Komisyonu, Avrupa Birliği ile Amerika
Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ilişkisinde yeni
bir aşama başlatma yönündeki iradelerini 25
Temmuz'da ortaya koyan AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald
Trump’ın Ortak Bildirisi sonrasında attığı bu adım ile
hormonsuz et ve et ürünlerinin ABD’den AB
ülkelerine ithalinin yolunu açmayı hedefliyor.
Komisyon’un hazırladığı teklifte, diğer ülkelerden
AB’ye ithalat için ayrılmış olan mevcut kotanın bir
kısmının da ABD’ye tahsis edilmesi önerisine yer
veriliyor.

“Güvenlik” konu başlığına ilişkin müzakerelerde
AB’nin uydu sistemi olan Galileo’nun ele alındığını
ifade eden Barnier, bu konuda yakın işbirliğine
devam etme kararını Birleşik Krallık’ın vereceğini
söyledi.
AB açısından Brexit müzakereleri çerçevesinde
güvence
altına
alınması gereken
en
önemli
konulardan biri de
coğrafi
işaretlemeler;
27
AB ülkesinin yaklaşık 3000 adet tescilli coğrafi
işaretlemesinin Birleşik Krallık tarafından kabul
edilmesi gerekiyor. İnternet bağlantısı için
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Avrupa Birliği ve ABD 2009 yılında sığır eti
üretiminde belirli büyüme teşvik edici hormonların
kullanımı konusunda uzun süredir devam eden bir
DTÖ anlaşmazlığına geçici bir çözüm sağlayan bir ön
anlaşma imzalamış ve bu anlaşma 2014 yılında
revize edilmişti. 2016 yılında ABD yönetimi bu
anlaşmanın yeniden güncellenmesi yönündeki
talebini
AB
Komisyonu’na
iletmişti.
AB
Komisyonu’nun AB Konseyi’ne sunduğu öneri
taslağı, DTÖ nezdinde de AB ve ABD arasında
devam etmekte olan bu sorunun kapsamlı bir şekilde
müzakere edilmesinin yolunu açıyor. İnternet
bağlantısı için

- Avrupa Birliği’nin ABD’den ithal ettiği sıvılaştırılmış
doğal gaz (Liquefied Natural Gas-LNG) miktarı
artmaya devam ediyor. İlk LNG taşıyıcısının
ABD’den Avrupa’ya ulaştığı Nisan 2016 tarihinden
bu yana AB’nin ithalat miktarı 2,8 milyar m3’e ulaştı.
AB ve ABD’nin ortak yayımladığı bildiriye göre AB
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD
Başkanı Donald Trump, iki taraf arasındaki enerji
odaklı stratejik iş birliğini güçlendirmeyi kabul etti. Bu
bağlamda, Avrupa Birliği enerji arzını daha güvenli
hale getirmek ve çeşitlendirmek için ABD'den daha
fazla miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı
gerçekleştirecek. Bunu sağlamak amacıyla da

sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin kolaylaştırılması
için çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda AB,
638 milyon Euro'yu aşan LNG altyapısını
sağlamlaştıracak projelerin devamını getireceğini
açıkladı. Mevcut 150 milyar m3’lük yedek kapasiteye
ek olarak AB, 2021 yılına kadar 15 milyar m3’lük
kapasite artışı sağlayacak olan 14 sıvılaştırılmış
doğal gaz altyapı projesine destek verecek.

kısmını karşılamasına yardımcı olmayı ve ayrıca
yapısal reformların uygulanmasına destek sağlamayı
hedefleyerek tasarlandı. İki dilim halinde aktarılacak
olan yardım paketinin 10 milyon Euro'ya kadar olan
bölümü hibeler şeklinde, 35 milyon Euro'luk bölümü
ise uygun koşullarda düzenlenen orta vadeli krediler
olarak oluşturuldu. İnternet bağlantısı için
AB - İran

ABD yasaları uyarınca Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal
gaz ihracatı yapılabilmesi için yasal onay gerekliliği
bulunmakta.
Avrupa
Birliği
ise
ithalatın
kolaylaştırılması için ABD yasalarında LNG
ihracatına ilişkin değişiklik yapılması gerektiğini
savunuyor.
Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz piyasası giderek
daha rekabetçi hale gelirken, 2017 - 2023 döneminde
küresel ölçekteki ticaretin 100 milyar m3 artacağı
tahmin ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı,
sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2016 yılı verilerine
kıyasla 2040 yılına kadar Avrupa'da yaklaşık olarak
%20 artacağını öngörüyor.
ABD'de artan gaz üretimi ve 2016 yılında AB'ye
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz ihracatının başlaması,
Avrupa'daki ve dünyadaki gaz arzının güvenliğini
artırdı. Avrupa şu anda ihtiyacı olan gazın yaklaşık
%70'ini ithal ediyor ve bu payın önümüzdeki yıllarda
daha da artması bekleniyor. Sıvılaştırılmış Doğal
Gaz aynı zamanda AB'nin çeşitlendirme stratejisinin
önemli bir parçası olmakla beraber, kendisinden
sonra dünyadaki en büyük ikinci gaz pazarı olan
AB’nin ABD için de cazip bir seçenek olduğu
belirtiliyor. İnternet bağlantısı için
AB – Gürcistan
- AB Komisyonu, dış finansman ihtiyaçlarını
karşılamak ve ekonomik reformları desteklemek için
Gürcistan’a 45 milyon Euro’luk Makro Mali Yardım
Paketi verilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı. AB
Komisyonu adına Pierre Moscovici tarafından
imzalanan Makro Mali Yardım Paketi, Gürcistan’ın
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü programı
tamamlamayı ve ülkenin finansman ihtiyaçlarının bir
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- AB Komisyonu İran’a yönelik özel sektör odaklı 18
milyon Euro tutarında birinci destek paketini kabul
etti. İran’a yönelik destek paketi ekonomik ve sosyal
kalkınma projelerini kapsıyor ve 8 milyon Euro’luk
özel sektör yardımı içeriyor. 23 Ağustos tarihinde
kabul edilen birinci paket İran için ayrılan 50 milyon
Euro’luk daha büyük bir yardım paketinin kapsamına
giriyor. Yardım paketiyle hedeflenen projeler
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) imzalanmasını
takiben, Avrupa Birliği ve İran arasında yenilenen
işbirliği ve etkileşimin bir parçasını oluşturuyor.
Yardım
paketinin
öngördüğü
özel
sektörü
destekleyen faaliyetler, İran ekonomisi için yüksek
potansiyele sahip KOBİ’lerin ve seçilmiş değer
zincirlerinin geliştirilmesini ve İran’ın Ticaret Teşvik
Organizasyonu'na teknik destek sağlanmasını
içeriyor. Paket kapsamında ayrıca, çevreyle ilgili
projelere 8 Milyon Euro ve uyuşturucu maddeyle
mücadele için 2 Milyon Euro ayrılıyor.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) İran’ın nükleer
programıyla ilgili taahhütleri karşılığında İran ile
ticaretin ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesi
hedefiyle 14 Temmuz 2015’te imzalanmıştı. ABD’nin
Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan çekilmesinin
ardından Avrupa Birliği, İran taahhütlerine uyduğu
sürece Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na olan
bağlılığının altını çizmişti. İnternet bağlantısı için
AB - Çin
- AB Komisyonu, Çin menşeli güneş panellerine
uygulanan
ticaret
savunma
önlemlerinin
uzatılmaması kararı aldı. Yaklaşık 5 yıldır
uygulamada olan ve Çin menşeli güneş panellerine
yönelik anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri 3

Eylül Pazartesi günü gece yarısından itibaren sona
eriyor. AB Komisyonu önlem uygulamasının
kaldırılmasına ilişkin kararın AB’nin yenilenebilir
enerji hedeflerinin yanı sıra AB ülkelerindeki üreticiler
ve güneş paneli ithalatçılarının ihtiyaçlarını dikkate
alarak yapılan değerlendirme sonucunda alındığını
açıkladı.
AB, Aralık 2013'te ilk olarak iki yıllık bir süre için kesin
anti-damping
ve
anti-sübvansiyon
tedbirleri
uygulamaya koymuş ve Mart 2017'de önlem
süresinin 18 aylık bir dönem için yenilenmesine karar
vermişti. İnternet bağlantısı için
Yaz Saati Uygulaması
- AB Komisyonu yaz ve kış saati uygulamalarına
ilişkin kamuoyu danışma sürecinin kesin olmayan ilk
sonuçlarını açıkladı. 4 Temmuz'dan 16 Ağustos
2018'e kadar süren ve internet üzerinden
gerçekleştirilen oylama sonuçlara göre, danışma
sürecine katılan vatandaşların %84’ü yaz ve kış saati
uygulamasına
son
verilmesini
istiyor.
AB
Komisyonu'nun şu ana kadar gerçekleştirdiği
kamuoyu danışma işlemleri arasında en yüksek
oranda dönüş alınan oylamaya 28 üye ülkeden 4,6
milyon kişi katıldı.
Kamuoyu
yoklama
sonuçlarına
katılanların
%76’sı da yıl
içerisinde 2 defa
saat uygulaması değiştirmeyi “çok olumsuz” veya
“olumsuz” bir deneyim olarak değerlendirdiklerini
ifade etti. Sağlık açısından olumsuz etkiler, yol
kazalarının artması ya da enerji tasarrufu
sağlanmadığı gibi hususlar katılımcıların saat
değişimine son verilmesi yönündeki görüşlerini
desteklemek amacıyla ifade ettikleri gerekçeler
arasında yer alıyor.
AB genelinde geçerli olan düzenleme ile
günışığından daha fazla yararlanma amaçlı saat
değişiklikleri 1996 yılından bu yana tüm üye
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ülkelerde aynı anda yapılmakta. Buna karşın yerel
saat uygulaması üye ülkelerin kendi kararlarına
bırakılmakta; AB sınırları içerisindeki ülkelerde
halihazırda 3 farklı saat dilimi bulunuyor.
Günışığından
yararlanma
amaçlı
saat
değişikliklerine son verilmesine ilişkin kamuoyu
görüşünü dikkate alan yasa taslağı AB Komisyonu
tarafından hazırlanarak Avrupa Parlamentosu ve AB
Konseyi’nin dikkatine sunulacak. İnternet bağlantısı için
Rekabet Politikası
- AB Komisyonu, AB Şirket Birleşmeleri Yönetmeliği
uyarınca, ABD merkezli Procter & Gamble
Company’nin Almanya merkezli Merck KGaA'ya ait
tüketici sağlığı birimini satın alma işlemini onayladı.
Merck'in tüketici sağlığı alanındaki birimi, çoğunlukla
reçetesiz satılan tüketici sağlığı ürünlerinin
araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama ve satışı
alanında dünya çapında faaliyet göstermektedir.
Procter & Gamble ise ev bakım ürünleri de dahil
olmak üzere, sağlık amaçlı bebek, kadın ve aile
bakım ürünlerinin küresel düzeyde bir üreticisidir. AB
iki firmanın faaliyet alanlarının birbirini tamamlar
nitelikte olması nedeniyle rekabet ve tüketiciler
açısından önemli bir sorun oluşturmayacağı
görüşünden hareketle söz konusu satın alma işlemini
onayladı. İnternet bağlantısı için
- AB Komisyonu, Hollanda merkezli Akzo Nobel
N.V.'nin özel kimyasallar üretimi alanında faaliyet
gösteren biriminin ABD merkezli varlık yönetim şirketi
Carlyle Group tarafından satın alınması işlemini
onayladı. İnternet bağlantısı için
Tarım
- Yaz aylarında Avrupa’da yaşanan kuraklıktan
zarar gören çiftçileri desteklemek amacıyla
harekete geçen AB Komisyonu, hayvanlarını
beslemekte bazı güçlüklerle karşılaşacak olan
çiftçilere esneklik sağlayacak önlemler hazırladı.
Hazırlanan önlemler Avrupa Parlamentosu’nun
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu’nda görüşüldü.
Kuraklık ile ilgili olarak AB Komisyonu Tarım Genel
Müdürlüğü’nün
hazırlayarak
Avrupa

Parlamentosu’nda sunduğu rapora ulaşmak için:
https://bit.ly/2LUtOdz

BRÜKSEL’DE GELECEK AY
AB
Komisyonu’nun
hazırladığı
önlemler
çerçevesinde, çiftçilerin nakit akışını iyileştirmek için
Aralık ayında yapılacak olan doğrudan destek
ödemelerinin
%70'inin
ve
kırsal
kalkınma
kapsamındaki ödemelerin %85'ine kadar olan
bölümünün Ekim ayı ortasından itibaren ödenmesine
karar verildi. Buna ek olarak,
• Hayvanları otlatmak için ya da yem üretimi için
normal
koşullarda
sonbaharda
ekilen
mahsullerin kış aylarında da ekilmesine izin
verilecek.
• Ekinlerin yetişmesi için belirlenen asgari süre 8
haftaya düşürülerek, kış aylarında yem amaçlı
ekim yapacak çiftçilere gerekli süre sağlanacak.
•
Nadas alanını kullanabilmesine yönelik olarak
Fransa’ya sağlanan istisna süresi uzatılacak.
İnternet bağlantısı için

AB Kurumları
•

18 Eylül, Genel İşler Konseyi

•

2 Ekim, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi

•

9 Ekim, Çevre Konseyi

•

11-12 Ekim, Adalet ve İç İşleri Konseyi

•

15 Ekim, Dış İşler Konseyi

•

18 Ekim, AB Liderler Zirvesi

Konferanslar
•

“Textiles, food systems and plastics:
digitalisation as an enabler for the circular economy”,
19 Eylül,

www.epc.eu

“A brave world: Adapting to a changing
security landscape”www.friendsofeurope.org

•

20 Eylül,

•

20-21 Eylül, “EU water conference”, EU Commission
https://ec.europa.eu/info/events/eu-water-conference2018_en

•

28 Eylül, “Health in all policies – Going beyond policy
silos”, www.epc.eu

•

3 Ekim,

•

17 Ekim, “Is the future electric? Prospects for
electromobility in Europe”, www.epc.eu
18 Ekim, “Climate and Energy Summit”,

•

“International trade and the EU-Japan
Economic Partnership Agreement”, www.bruegel.org

www.friendsofeurope.org
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