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AB - Gürcistan

Genişleme Politikası

- AB Komisyonu Gürcistan’ın AB ile imzalamış
olduğu
Ortaklık
Anlaşması’nı
uygulama
performansını değerlendiren raporunu yayımladı.
Raporda
Gürcistan’ın
Ortaklık
Anlaşması
hükümlerine olan taahhütlerini sürdürdüğü ancak,
artan siyasi kutuplaşmayla mücadele etmek ve
özellikle seçim ve yargı reformu alanlarındaki reform
taahhüdünü göstermek açısından önümüzdeki
ayların kilit önem taşıdığı tespitleri paylaşılıyor.
Raporda yer alan diğer tespitler:

- AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi
AB’nin genişleme politikası kapsamında Batı
Balkanlar ülkelerine ilişkin izlenen yaklaşıma dair
reform önerileri içeren bildirgenin sunumunu,
düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Avrupa
Birliği'nin
Batı
Balkanları
içerecek
şekilde
genişlemesinin Komisyon'un önceliği olduğunu ifade
eden Várhelyi, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile
katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki AB
Komisyonu tavsiyesinin geçerli olmaya devam
ettiğini, Mayıs ayında Zagreb'de gerçekleştirilecek
AB - Batı Balkanlar Zirvesi’ne hazırlık olarak AB
Komisyonu’nun bölge için bir ekonomi ve yatırım
geliştirme planı sunacağını söyledi. Yeni yaklaşım şu
hedeflere yoğunlaşmakta:

•

•

•

•

•

•

Özellikle insan hakları alanındaki yasalar
olmak üzere Avrupa standartları ve
müktesebatına uyum çalışmaları etkili bir
şekilde devam etmiştir.
Seçim reformu, siyasi diyalog ve yargı
reformu alanlarında zorluklar devam
etmektedir.
Parlamento seçimlerinin özgür ve adil bir
ortamda yapılması, Yargıtay üyelerinin
seçim sürecinin Venedik Komisyonu
önerilerine uygun ve saydam bir şekilde
gerçekleştirilmesi, adaylık sürecinin liyakate
dayalı bir şekilde yürütülmesi esastır.
Gürcistan gıda ve gıda dışı ürünlerin AB ile
ticaretini
kolaylaştırmak
amacıyla
mevzuatını, AB standartları ve normlarıyla
daha da uyumlu hale getirmiştir.
Gürcistan ekonomisini dış gelişmelere karşı
daha güçlü hale getirmek ve yatırım ortamını
iyileştirmek için ek yapısal reformlar
yürütülmelidir.
Enerji sektörü mevzuatının hazırlanmasına
yönelik çabalar devam etmekle birlikte,
Gürcistan'ın AB enerji mevzuatını uygulama
düzeyi sadece %25'tir. İklim önceliklerinin
artan aciliyeti göz önüne alındığında, enerji
verimliliği yasalarının hızlı bir şekilde kabul
edilmesi gerekmektedir. İnternet bağlantısı için
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1. Daha fazla güven veren bir süreç: Aday
ülkelerde
-başta
hukukun
üstünlüğü,
demokratik kurumların ve kamu idarelerinin
işleyişi ve ekonomi olmak üzere- temel
reformlar üzerinde daha fazla odaklanılması ve
AB’ye katılım sürecinin karşılıklı güvene, AB ile
Batı Balkanlar tarafından net olarak ortaya
konulan taahhütlere dayanması gerektiği
belirtilmektedir. Ortak ülkelerin nesnel kıstasları
karşılamaları durumunda, AB ülkelerinin de
liyakata dayalı yaklaşıma saygı göstererek,
sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesini kabul
edeceği ifade edilmektedir.
2. Daha güçlü siyasi yönlendirme: Katılım süreci
siyasi doğası gereği daha güçlü siyasi
yönlendirme ve en üst seviyede etkileşim
gerektirdiği gerçeğinden yola çıkılarak, AB
Komisyonu’nun
düzenli
olarak
AB-Batı
Balkanlar zirveleri gerçekleştireceği ve bakanlar
seviyesinde artan temaslar yoluyla üst düzey
siyasi diyaloğun artırılması önerilmektedir. Üye
ülkelerin sürece katılımını sağlamak için bir
sistem geliştirileceği belirtilmektedir. Bu
çerçevede İstikrar ve Ortaklık Anlaşması
kapsamındaki tüm kurumların mevzuat,
politikalar ve reformlar üzerine daha fazla
yoğunlaşacağı belirtilmekte; hükümetler arası
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konferanslar yoluyla da müzakerelere yön
verilmesi
yaklaşımının
benimsenmesi
önerilmektedir.
3. Daha dinamik bir süreç: Müzakere sürecine
daha fazla dinamizm kazandırılması için
Komisyon müzakere başlıklarının 6 tematik
küme şeklinde gruplandırılmasını önermektedir.
Her kümeye ilişkin müzakereler –açılış
kriterlerini karşıladıktan sonra- birer birer
açılmak yerine toplu olarak açılacaktır. Bir
kümenin
açılışı
ile
münferit
fasılların
kapatılması arasındaki zaman diliminin,
reformların seyrine bağlı olmakla birlikte, bir yıl
içerisinde
tamamlanacak
şekilde
sınırlandırılması
beklenmektedir.
“Temel”
olarak adlandırılan gruptaki başlıklara ilişkin
müzakerelerin ilk aşamada açılıp, en son
kapatılacak başlıklar olduğu ve bu alanda
kaydedilen ilerlemenin, müzakerelerin genel
olarak
hızını
belirleyeceği
belirtilmekte.
Müzakere başlıkları şu altı grupta toplanacak:

Balkanlar zirvesinde AB’nin genişleme politikası ve
ile ilgili bir ekonomik çerçeve sunulacağı belirtildi.
İnternet bağlantısı için

AB Kurumları
- Bu hafta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu
Genel Kurulu’nda AB ile Vietnam arasında
tamamlanan serbest ticaret anlaşması, yapay zeka
ile ilgili olarak aşılması gereken güçlükler ile bunlara
ilişkin olarak tüketicilerin korunmasını sağlayacak
yasal düzenlemelerin ne olması gerektiği konuları ele
alınacak. Milletvekilleri ayrıca Brexit sonrasında AB
ve Birleşik Krallık arasındaki yeni ilişkiler çerçevesi
üzerine yapılacak müzakereler için Avrupa
Parlamentosu’nun tutumunu belirleyecek. AB’nin bir
sonraki Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin tamamlanması
amacıyla olağanüstü gündemle toplanmasına karar
verilen 20 Şubat tarihli AB Konseyi öncesinde Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri bütçe konusunu da ele
alacak. İnternet bağlantısı için

−

Temeller
− İç pazar
− Rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme
− Yeşil gündem ve sürdürülebilir
bağlantılılık
− Kaynaklar, tarım ve uyum
− Dış ilişkiler
4. Daha öngörülebilir bir süreç: Komisyon,
sürecin farklı aşamalarında AB'nin genişleme
ülkelerinden ne beklediği konusuna daha fazla
netlik kazandıracak; reformlarda ilerlemenin
sağlayacağı olumlu neticeleri ve ilerleme
olmadığı takdirde de bunun olumsuz
sonuçlarını daha net bir şekilde ortaya koyacak.
Üye ülkeler AB genişleme sürecinin daha dinamik bir
süreç olmasını hedeflemektedir. AB Komisyonu’nun
yayımladığı basın bildirisinde, sunulan yeni
metodoloji
ile
AB’nin
genişleme
sürecinin
başarısızlıklarının
kökünde
neler
olduğunun
araştırılmasının amaçlandığı ve AB’nin Batı
Balkanlar perspektifinin daha inandırıcı ve daha
güçlü bir hale getirilmesinin hedeflendiği; Mayıs
ayında Zagreb’de düzenlenecek olan AB-Batı
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Ekonomi Yönetimi
- AB Komisyonu ekonomi alanındaki takip ve gözetim
çerçevesinin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve
gelecek dönemde nasıl bir yöntem izlenmesi
gerektiği hakkında bir kamuoyu danışma süreci
başlattı. Gözden geçirme süreci özellikle üç alana
odaklanacak:
• Makroekonomik dengesizliklerin ortaya
çıkmasından kaçınılmasının ve ekonomik
büyümenin sağlanmasının yanı sıra kamu
maliyesinin sürdürülebilirliğinin güvence
altına alınması;
• Ekonomi politikalarının daha yakın eşgüdüm
içerisinde yürütülmesinin sağlanması;
• Üye
ülkelerin
ekonomi
alanındaki
performanslarının birbirini tamamlamasının
teşvik edilmesi.
AB'nin ekonomik gözetim çerçevesi, AB ülkelerini
ekonomi ve maliye politikası hedeflerine ulaşma
konusunda
yönlendirmektedir.
Ekonomi
politikalarının daha yakın işgüdümünün sağlanması,
makroekonomik dengesizliklerin ele alınması, kamu
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açıklarının ve borçlanma seviyelerinin azaltılmasına
katkı sağlayarak, sürdürülebilir büyüme ve AB’nin
büyüme ve istihdam stratejisini gerçekleştirme
koşullarının yaratılmasına olanak hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, sistemde bazı güvenlik açıkları
devam etmekte ve mali çerçeve giderek daha
karmaşık hale gelmektedir. AB’nin yeni yasama
dönemi, mevcut sistemin gözden geçirilerek,
etkinliğini artıracak değişikliklerin yerine getirilmesi
için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

öncelikleri
içerecek
beklenmektedir:
•

•

•

•

AB ekonomisi yedinci defa büyüme eğilimini peş
peşe gerçekleştirebildi. Bu dönem içerisinde İstikrar
ve Büyüme Paktı kapsamındaki “Aşırı Bütçe Açığı
Prosedürü” olarak adlandırılan yakın takip süreçleri
kapsamında olan üye ülkelerin tamamının
ekonomilerinde düzelme olması sağlandı. Bununla
birlikte, üye ülkeler ekonomi alanında kriz öncesi
dönemde
gösterdikleri
performansı
yeniden
yakalayamadı. Bazı üye ülkelerin kamu borçlanma
oranları yüksek seyretmeye halihazırda devam ettiği
ve reform sürecinin hızını kaybettiği görülmekte. AB
Komisyonu başlattığı gözden geçirme süreci ile
aksaklıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir
geliştirme
yapılmasına
olanak
sağlamayı
amaçlamakta. İnternet bağlantısı için
- AB Komisyonu Kış Dönemi Ekonomi tahminlerini 13
Şubat tarihinde yayımlayacak. AB Komisyonu her yıl
ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki
defa kapsamlı ekonomik görünüm tahmini ve kış ve
yaz dönemlerinde ara tahmin raporları üretmektedir.
13 Şubat tarihinde yayımlanacak olan ara dönem
ekonomik görünüm raporunun tanıtımı ekonomiden
sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni’nin katılımıyla
düzenlenecek basın toplantısında gerçekleştirilecek.
İnternet bağlantısı için

Sanayi Politikası
- AB Komisyonu Avrupa Birliği’nin iklim önceliklerini
yansıtacak yeni sanayi stratejisi ile ilgili çalışmalarını
sürdürmektedir. Henüz kamuoyu ile resmi olarak
paylaşılmayan çalışma belgelerine göre Avrupa
Birliği’nin gelecek dönem sanayi stratejisinin şu

- 4 –

•
•
•
•
•
•

şekilde

kurgulanması

Sürdürülebilir, dijital ve küresel düzeyde
rekabetçi AB sanayisine kapsayıcı bir şekilde
geçiş,
Yeşil ve rekabetçi ekonomiye katkı sağlayan,
sürdürülebilir AB sanayisi,
AB sanayisini besleyecek, tümüyle dijital, ve
derinleştirilmiş bir Tek Pazar,
Sanayinin dönüşümünü hızlandıracak kamu ve
özel sektör yatırımlarının artırılması,
Fırsat eşitliği sunan, açık ve adil ticaret ortamı,
Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım,
Yapay zeka ve diğer kolaylaştırıcı teknolojiler,
Siber güvenlik,
Akıllı sağlık teknolojileri,
Güçlü bir uzay ve savunma sanayisi.

AB Komisyonu’nun yeni dönem sanayi stratejisi
çalışma belgelerinde, rekabetçi bir politika izlenmesi
ve yenilikçiliğin sürdürülmesi sayesinde küresel
başarının yakalanabileceği vurgulanmaktadır. Dijital
dönüşüm ve yeşil dönüşümün yeni fırsatlar ile
güçlükleri de beraberinde getirdiğine işaret edilerek,
dijital alanda öncülük ve çevreci dönüşüm sürecinde
başarıya ulaşmak için, AB’nin hızlı bir şekilde eyleme
geçmesi ve önümüzdeki ilk beş yıllık dönem için
önceliklerini belirlemesi gerektiği belirtilmektedir.
Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında AB’nin çevreci
dönüşümünü gerçekleştirmesi ve teknoloji ile
ilişkilendirilmiş yatırımlar ve büyüme stratejileri
yoluyla, yeni iş modellerine uygun sürdürülebilir
çözümler
üretmesi
gerekmektedir.
AB
Komisyonu’nun çalışma belgelerinde Avrupa’nın
dijital teknolojisini geliştirme sürecinin kapsayıcı,
rekabetçi, güvenilir ve aynı zamanda etik olması
gerektiği vurgularına yer verilerek, siber güvenlik,
yapay zeka, robotik, veri bulutu oluşturma, 5G,
yüksek performanslı bilgisayar kullanımı, kuantum
programlama, nano-teknoloji ve mikroelektronikler
gibi geleceğin önemli stratejik alanlarındaki liderliğini
güçlendirecek çalışmalar yürütülmesi ve tüm bu
çalışmaların Avrupa sanayisinin kapasitesini
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artırmanın yanı sıra, Avrupa Birliği’nin teknolojik
egemenliğini de destekleyeceğinin altı çizilmektedir.
AB Komisyonu Avrupa Yeşil Anlaşması hedefleri ile
uyumlu yeni sanayi stratejisini 10 Mart tarihinde
açıklayacak.
Göç

BRÜKSEL’DE GELECEK AY
AB Kurumları
•

•
•

- Avrupa Sığınma Destek Ofisi (EASO) Suriye krizi
kapsamında kadınların durumunu inceleyen bir rapor
yayımladı. Suriye’ye ilişkin bir dizi konuyu kapsamak
amacıyla yayımlanan raporlardan biri olan
“Suriye:Kadınların Durumu” başlıklı rapor Suriyeli
sığınmacıların
uluslararası
korunma
statüsü
alabilmeleri için gerekli değerlendirmelere de kaynak
oluşturmakta.

•
•

•

Konferanslar
•

•

2013 yılından itibaren Suriyeliler AB+ kapsamında en
fazla sığınma başvurusu yapan bireyler arasında yer
almaktalar. Suriyelilerin yapmış olduğu ilk derece
değerlendirme başvurularının her 4 tanesinden
3’ünün AB+ ülkelerini hedeflemekte olduğu ve 2019
yılının başından itibaren yanıt alabilen Suriyelilerin
sayısının 72.200’e ulaştığı; Kasım 2019 sonu
itibariyle de 49.000 Suriyelinin başvurusunun
sonuçlandırılmayı beklediği ve bunların %80’inin 5
AB+ ülkesine yönelik olduğu belirtilmekte. Raporun
tamamı için

***
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10-13 Şubat, Avrupa Parlamentosu Genel
Kurulu
17 Şubat, Dışişleri Konseyi
17 Şubat, Eurogroup Toplantısı
18 Şubat, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi
20 Şubat, Çok Yıllık Mali Çerçeve gündemli AB
Konseyi
26-27 Mart, AB Liderler Zirvesi

•

•

17 Şubat, “Brexit’s other land border: Gibraltar and the
future UK-EU relationship”, www.epc.eu
19 Şubat, “Fostering access to quality services A
shield against poverty”, www.epc.eu
9 Mart, “The EU Climate Law: A legislation for net zero
emissions?”, www.friendsofeurope.org
31 Mart, “How adequate is the European toolbox to
deal with financial stability risks in a low rate
environment”, www.bruegel.org

