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AB Liderler Zirvesi
- 17 Temmuz Cuma günü başlayan ancak, liderler
arasında uzlaşıya varılmasını sağlamak amacıyla
önceden belirlenmiş olan sürenin ötesine uzatılan AB
Liderler Zirvesi 21 Temmuz’da sonuçlandırıldı. AB27
liderleri 2021-2027 dönemi için AB Çok Yıllı Mali
Çerçevesi ve Yeni Nesil AB olarak adlandırılan
kurtarma fonu üzerinde uzlaşıya 21 Temmuz sabahı
erken saatlerde ulaştı. Çok yıllı bütçe ve kurtarma
fonunun toplam büyüklüğünün 1.824,3 milyar €
olmasına karar
verildi. Bu toplam
içerisinde çok yıllı
bütçenin
payı
1.074,3 milyar €
büyüklüğünde.
Yeni Nesil AB
olarak
adlandırılan ve
COVID-19
pandemisinin AB ekonomisi üzerinde yol açtığı
krizden çıkış için tasarlanan kurtarma fonu ise 390
milyar €’su hibe, 360 milyar €’su kredi olarak
dağıtılmak üzere öngörülen 750 milyar €’luk bir
büyüklüğe sahip olarak tasarlandı.
AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi ve 750 milyar €
büyüklüğündeki Yeni Nesil AB çerçevesindeki tüm
politikalarda
ve
eylemlerde
“iklim
eylemi”
hedeflerinin gözetilmesi, 2050 yılına kadar iklim nötr
amacına uyan ve 2030 iklim hedeflerine erişilmesine
katkı sağlayan adımlar atılması koşulu bulunmakta.
AB
Konseyi’nde
liderler
ayrıca
“hukukun
üstünlüğü” temel değerine vurgu yaptı. AB Çok Yıllı
Mali Çerçevesi ve Yeni Nesil AB kapsamında
“hukukun üstünlüğüne saygı” koşulunun getirilmesi
amacıyla bir düzenleme oluşturulacak. İhlallere
yönelik önlemler ile ilgili olarak AB Komisyonu
tarafından hazırlanacak olan öneride, AB Konseyi’nin
vereceği kararın nitelikli çoğunluk ile alınması
öngörülecek.
Yeni Nesil AB’nin başlıca unsurları:
•
750 milyar € tutarında olmasına karar verildi.
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•

•

•

•

AB Komisyonu’nun AB adına sermaye
piyasalarından 750 milyar €’ya kadar
borçalanması için yetkilendirilmesine karar
verildi. Komisyon’un borçlanma faaliyetlerinin
2026 yılsonunda sona ermesi öngörüldü.
Komisyon’un
sermaye
piyasalarından
borçlanarak elde edilecek kaynak sadece
COVID-19 krizinin yol açtığı sonuçları ele almak
üzere kullanılacak.
750 milyar €’luk kaynağın 390 milyar €’su hibe,
360 miyar €’luk bölümü ise kredi olarak
kullandırılacak.
Kredi
olarak
dağıtılan
bölümün
geri
ödemelerinin vadesi 31 Aralık 2058 tarihini
aşamayacak.
Toplam 750 milyar €’luk Yeni Nesil AB
içerisindeki her bir program için ayrılan tutarlar:
−

Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu: 672,5
milyar €
− Uyum ve Avrupa Bölgeleri için Kurtarma
Yardımı: 47,5 milyar €
− Ufuk Avrupa: 5 milyar €
− InvestEU : 5,6 milyar €
− Kırsal Kalkınma: 7,5 milyar €
− Adil Dönüşüm Fonu: 10 milyar €
− RescEU: 1,9 milyar €
•
Yeni tasarlanan “Toparlanma ve Dayanıklılık
Fonu” aracına aktarılacak bölümün 672,5
milyar
€
olmasına karar
verildi.
(AB
Komisyonu’nun
ilk önerisinde bu
tutar 560 milyar
€
olarak
belirlenmişti)
•
672,5 milyar €
tutarında
büyüklüğe sahip
olacak Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu 360
milyar € kredi ve 312,5 milyar € hibelerden
meydana gelecek. Bu kaynağın %70’lik
bölümü 2021-2022 döneminde; kalan %30’u
ise 2023 yılı sonuna kadar taahhüt edilecek;
ödemeler ise en son 31 Aralık 2026’ya kadar

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL

•

•

yapılacak. Üye ülkelere bu fondan
aktarılacak kaynağın büyüklüğü, o ülkenin
gayri safi milli gelirinin %6,8’ini aşamayacak.
Yeni Nesil AB içerisinden Toparlanma ve
Dayanıklılık Fonu için ayrılan 672,5 milyar €
kaynağın dışında kalan bölümden 47,5
milyar
€
tutarındaki
kaynak, Uyum
ve
Avrupa
Bölgeleri
için
Kurtarma
Yardımı olarak
adlandırılan
(ReactEU) fona
aktarılacak. Bu
fon ekonominin
toparlanması,
gençlerin
istihdamı başta
olmak
üzere
istihdam
önlemlerinin
desteklenmesi, sağlık sistemlerine destek ve
küçük ve orta ölçekli işletmeler için işletme
sermayesi ve yatırım desteği sağlanması için
kullanılabilecek.
Üye ülkeler 2021-2023 yılları için yürütülecek
reformları ve yatırım gündemlerini belirleyen
ulusal toparlanma ve dayanıklılık planlarını
hazırlayacak. 2023’de nihai fon tahsisini
gerçekleştirirken dikkate almak üzere bu
planların 2022 yılında gözden geçirilmesi ve
güncel koşullara uyarlanması gerekecek.

AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin başlıca unsurları:
•
•
•

•

•

•

•
•

•

AB liderleri “özkaynaklar” olarak adlandırılan ve AB
bütçesine doğrudan aktarılan kaynaklar üzerinde de
bazı
değişiklikler
yapılmasına karar verdi.
Bu çerçevede:
•

Bütçe taahhüdünün 1.074,3 milyar €
büyüklüğünde olmasına karar verildi.
Bütçeden RescEU için ayrılan bölüm 1,1
milyar €.
AB Komisyonu'nun COVID-19'a cevap
olarak önerisi doğrultusunda 1,7 milyar €’nun
sağlık için ayrılmasına karar verildi.
Tek Pazar, inovasyon ve dijitalleşme başlığı
altında Ufuk Avrupa programı için 75,9
milyar €, InvestEU programı için 2,8 milyar €,

- 3 –

‘Digital Europe’ programı için 6,7 milyar €,
ulaştırma için 21, 4 milyar € ayrılacak.
Ekonomik, sosyal ve sınırlar içerisinde
uyum, krizlere karşı dayanıklılık ve AB
değerleri başlığı altındaki programlar için
toplam 377.7 milyon € ayrılacak. Bu toplam
içerisinden ‘değerler ve dayanıklılık” hedefli
harcamalar için öngörülen tutarın büyüklüğü
47,5 milyar €.
Çok Yıllı Mali Çerçeve içerisinde iklim ve
çevre politikaları; göç ve sınır yönetimi;
güvenlik ve savunma; komşuluk politikası ve
küresel girişimler; AB kurumlarının işleyişini
sürdürmek amaçlı Avrupa kamu idaresi
bütçe kalemleri yer almakta.
Komşuluk politikası ve küresel girişimler için
öngörülen bütçe tutarı 98,4 milyar €.
Güvenlik ve savunma için Çok Yıllı Mali
Çerçeve’den ayrılacak tutar 13,2 milyar €;
Avrupa Savunma Fonu ve AB İç Güvenlik
Fonu bu bütçe kalemi içerisinde yer almakta.
“Brexit Uyum Rezervi” olarak adlandırılan 5
milyar € tutarındaki bütçe kalemi ile Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılmasının yol açtığı
durumdan en olumsuz etkilenen üye ülke ve
sektörlerin desteklenmesi hedeflenmekte.

•

Geri dönüşümü
yapılmayan
plastik atıklara
2021 yılından itibaren uygulanacak vergiler
özkaynağa aktarılacak.
AB kadar iddialı iklim ve karbon azaltım
hedefleri olmayan ülkelerden ithal edilen
ürünlere AB sınırlarında uygulanacak karbon
düzenlenmesi ücretlendirmesi ve dijital
vergisi uygulamalarına başlanacak. Bu
düzenlemelerin 1 Ocak 2023’ten itibaren
uygulamaya konulması hedefleniyor.
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Gemi ve hava taşımacılığını da kapsayacak
şekilde genişletilmesi planlanan AB Emisyon
Ticaret Sistemi’nden elde edilecek gelirler.

Zirvede benimsedikleri tutum nedeniyle “tasarrufçu
ülkeler” olarak adlandırılan Hollanda, Avusturya,
Danimarka, İsveç ve
zaman zaman onlara
destek
veren
Finlandiya’nın
AB
Komisyonu’nun
AB
adına
sermaye
piyasalarından borçalanarak elde edeceği kaynağın,
üye ülkelere bağış olarak sağlanması yönündeki
öneride değişikliğe gidilmesini talep etmesi
nedeniyle, zirvede öngörülen süre içerisinde uzlaşı
sağlanamamıştı. Zirve kararları uyarınca Danimarka,
Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç için yıllık
gayri safi milli gelire dayalı katkı payı ödemelerinin
sürdürülmesi üzerinde uzlaşı sağlandı. İnternet

kesintilerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını
söylerken, AP’deki diğer büyük siyasi grup olan
merkez sağ grubun lideri Manfred Weber de benzer
eleştirileri ileri sürdü.
AB Konseyi sonuçlarına ilişkin olarak AP Genel
Kurulu’nda yapılan oylamada AB’nin Çok Yıllı Mali
Çerçevesi üzerinde değişiklikler yapılması talebini
içeren karar kabul edildi. Milletvekilleri:
•

bağlantısı için

Avrupa Parlamentosu
•

- AB Liderler Zirvesi’nde alınan kararları
değerlendirmek ve oylamak amacıyla Avrupa
Parlamentosu (AP) Genel Kurulu olağanüstü
gündemle toplandı. AB Konseyi Başkanı Charles
Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen ile AP milletvekillleri arasında yapılan
tartışmalarda Yeni Nesil
AB ve Çok Yıllı Mali
Çerçeve
üzerinde
varılan
anlaşma
değerlendirildi.
Yeni
Nesil
AB
olarak
adlandırılan 750 milyar
€
büyüklüğündeki
toparlanma fonu birçok
milletvekili tarafından "tarihi" olarak nitelendirildi.
Ancak, çok yıllı bütçede yapılan kesintiler
milletvekillerinin bir bölümü tarafından olumsuz
karşılandı. Sosyalist Grup lideri Iratxe García AB’nin
‘stratejik özerkliğini güçlendirmesi’ ve üye ülkeler
arasındaki eşitsizlikleri azaltması gereken bir
dönemde Çok Yıllı Mali Çerçevede yapılan
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Çok Yıllı Mali
Çerçeve
ve
Yeni Nesil AB
kapsamında
hukukun
üstünlüğü,
temel haklar ve
demokrasi
ilkelerinin
desteklenmesi
yönündeki AP çabalarını AB Komisyonu ve
AB Konseyi'nin önemli ölçüde zayıflattığını
ileri sürerek, bu konuya ilişkin oluşturulacak
yönetmelikle ilgili kararı AB Konseyi ile
ortaklaşa almayı istiyor.
AB'nin özkaynaklarına ilişkin sistemde
reform yapılması konusunda bir anlaşmaya
varılmadan çok yıllı bütçeye onay
verilmeyeceğini yineliyor.
Ekim ayı sonuna kadar olan dönem
içerisinde AB Konseyi ile yürütülecek
müzakerelerde uzlaşıya varmayı hedefliyor.
İnternet bağlantısı için

AB – Birleşik Krallık
- Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yeni bir
ortaklık için yürütülen müzakerelerin 6. turunun
Londra’da tamamlanması ardından Başmüzakereci
Michel Barnier bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Konuşmasında Haziran ayında AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu
Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ile gerçekleştirdiği toplantıda
Başbakan Boris Johnson’ın hızlı bir şekilde siyasi bir
anlaşmaya
varılmasını
istediğini
söylediğini
hatırlatarak
başlayan
Barnier,
bu
hedefle
müzakerelere hız verilmiş olduğunu belirtti.
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Başmüzakereci Michel Barnier kaydedilen “sınırlı”
ilerlemeye ilişkin şu açıklamaları paylaştı:
•

•

•

•

•

Sosyal güvenlik
eşgüdümü
programları
alanlarındaki

ve Birlik
yaklaşım
farklılıklarını
azaltmak için
yapıcı
tartışmalar
yürütüldü.
• Güçlü
uygulama

mekanizmaları içermesi gereken kapsamlı ve
tek bir kurumsal çerçeve hedefine doğru
ilerleme kaydedildi.
Görüş ayrılıkları devam etmekle birlikte, polis
ve adli işbirliği konusunda olumlu görüşmeler
gerçekleştirildi.
Ulaşım ve enerji alanlarında yoğun ve yararlı
tartışmalar gerçekleştirildi fakat, Birleşik Krallık
Tek Pazar’ın sağladığı avantajlara benzer
kazanımlar talep etmeye devam etmekte.
Devlet yardımları kuralları ve standartlar da
dahil olmak üzere, AB ve Birleşik Krallık
işletmeleri arasında açık ve adil rekabet
ortamını sağlamak için sağlam güvenceler
tesis
edilmesine
ilişkin
bir
ilerleme
sağlanamadı.
Tüm AB ülkelerinin çıkarları göz önünde
bulundurularak, balıkçılık alanında dengeli,
sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm
bulunmasına yönelik müzakerelerde sonuç
elde edilemedi.

Birleşik Krallık müzakerecilerinin iki pazar arasında
rekabet eşitliği sağlanması ve balıkçılık alanındaki
müzakerelerin ilerleyişine ilişkin tıkanıklığı aşmak için
yeterince istekli olmadığını ileri süren Barnier,
gelecekte Birleşik Krallık’ın nasıl bir yerel
sübvansiyon kontrol rejimi benimseyeceğinin belli
olmaması nedeniyle devlet yardımlarına ilişkin
kurallar üzerinde uzlaşıya varılmamasının endişe
verici olduğunu vurguladı.
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Birleşik Krallık’ın balıkçılık alanındaki isteklerinin ise
AB balıkçı gemilerinin Birleşik Krallık sularının
neredeyse
tamamen
dışında
tutulmasını
gerektirdiğini ifade eden Barnier, bu durumun kabul
edilemez olduğunun altını çizdi.
Birleşik Krallık’ın AB Tek Pazarı ve Gümrük Birliği’ni
1 Ocak 2021’de terk edeceğini her fırsatta
vurguladığını
hatırlatan
Barnier, AB Komisyonu’nun
gerekli hazırlıkları sürdürmekte
olduğunu ancak, herhangi bir
anlaşmanın
tamamlanamaması
halinde
aradaki
ilişkilerde
önemli
kesintiler meydana geleceğini
belirtti. İnternet bağlantısı için
- Başmüzakereci Michel Barnier Euronews haber
ajansına yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ın iki
konuda uzlaşıya varma yönünde gösterdiği isteksizlik
nedeniyle AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma
tamamlanmasını imkan dahilinde görmediğini
ifade etti. Barnier Birleşik Krallık’ın açık ve adil
rekabet koşullarının sağlanması ve balıkçılıkla ilgili
dengeli bir anlaşmayı taahhüt etmeyi reddettiğini
belirtti. Yürütülen müzakereler çerçevesinde iklim,
çevre, iş yasaları ve sosyal yasalar gibi alanlarda
uzlaşı çözümleri sağlamak üzere zamanın hızla
tükendiğini vurguladı. İnternet bağlantısı için
- Birleşik Krallık ve Norveç arasındaki ikili ticaret
anlaşması görüşmelerine önümüzdeki haftalar
içerisinde başlanacağı açıklandı. Norveç müzakere
heyetinin görevlendirilmesi konusundaki resmi
belgenin yayınlanmasına ilişkin Euractiv haberinde
müzakerelerin
diğer
EFTA
ülkeleri
olan
Liechstenstein ve İzlanda ile birlikte yürütüleceğine
yer verildi. Balıkçılık ve tarım ürünleri Norveç’in
Birleşik Krallık ile tamamlamak istediği anlaşmada
yer alması istenen öncelikli alanlar olarak
belirtilmekte.
Norveç toplam ihracatının %22’sini Birleşik Krallık’a
yapıyor. Birleşik Krallık ile AB arasında gelecek
döneme ilişkin bir anlaşma olmaması durumuna
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hazırlıklı olmak amacıyla Birleşik Krallık, Norveç ve
İzlande geçtiğimiz yıl içerisinde mal ticaretini
kapsayan
bir
ticaret
süreklilik
anlaşması
imzalamışlardı. İnternet bağlantısı için
AB - ABD
- Airbus tarafından 24 Temmuz Cuma günü yapılan
açıklamada
Dünya
Ticaret
Örgütü
(DTÖ)
sübvansiyon kuralları ile tam uyum hedefiyle şirketin
mevcut
sözleşmelerinde
değişiklik
yapıldığı
duyuruldu. Airbus şirketin A350 modelinin ana üretim
tesislerinin
bulunduğu
İspanya
ve
Fransa
hükümetleri tarafından verilen krediler için daha
yüksek oranda faiz ödemeyi kabul etti.
Airbus’dan gelen duyuru sonrasında AB Komisyonu
tarafından yapılan açıklamada Airbus’ın aldığı bu
kararın, ABD’nin yürürlüğe koymuş olduğu ilave
gümrük vergilerini geçerli gösterecek herhangi bir
durumun artık söz konusu olmadığı vurgusu yapıldı.
İnternet bağlantısı için

Güvenlik
- AB Komisyonu 2020-2025 dönemi için yeni bir AB
Güvenlik Birliği Stratejisi oluşturdu. Terör ve örgütlü
suçlarla mücadele, hibrit tehditlerin tespiti ve
önlenmesi, AB’nin kritik altyapısının dayanıklılığının
artırılması, siber güvenliğin güçlendirilmesinin teşvik
edilmesi, ar – ge ve inovasyonun artırılması amacıyla
önümüzdeki 5 yıl içinde geliştirilmesi gereken
araçları ve alınması gerekli önlemleri ortaya koyan
strateji, fiziksel ve dijital çevreyi odağına almakta.
Strateji tüm AB ülkelerinde geçerli olmak üzere 4
öncelikli alan belirliyor:
1. Gelecekte geçerliliğini yitirmeyecek bir
güvenlik ortamı yaratılması: Günümüzde siber
saldırların sayıca sıklaştığı ve daha karmaşık bir
yapıya büründüğü bilinmektedir. Bu koşullar
altında AB Komisyonu, AB’nin temel siber
güvenlik çerçevesi olan Ağ ve Bilgi Sistemleri
Yönergesi’nin gözden geçirilmesi çalışmalarını
yıl sonuna kadar tamamlayacak ve AB’nin siber
güvenlik önceliklerinin çerçevesini belirleyecek.
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Siber saldırıların belirlenmesi, önlenmesi ve
karşı
koyulması
konusunda
uluslararası
ortaklıklar kurulması, AB’nin öncelikli olarak ele
alacağı konular arasında yer almakta.
2. Gelişmekte olan tehditlerle mücadele: AB
Komisyonu, siber suçlara ilişkin mevcut AB
yasalarının yetkinliğini gözden geçirecek ve
doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere
girişimlerde bulunacak. Kimlik hırsızlığına karşı
önlemlerin araştırılması ve dijital soruşturmalara
yönelik çerçevenin geliştirilmesi amaçlı önlemler,
AB Komisyonu tarafından yürütülecek girişimler
arasında yer almakta.
3. Avrupa vatandaşlarının terör ve örgütlü
suçlara karşı korunması: Radikalleşmenin
önlenmesi amacıyla toplumda kutuplaşmanın
önüne
geçilmesi,
radikalleşmenin
temel
sebeplerinin erken aşamalarda belirlenmesi,
toplumun bütünleşmesinin sağlanmasına yönelik
girişimlerin uygulamaya konulması, yabancı
terörist savaşçılar da dahil olmak üzere
teröristlerin etkin bir şekilde soruşturulması ve
ayrıca AB sınırlarının güvenliğine ilişkin yasal
çerçevenin güçlendirilmesi hedefli adımların
atılması ve mevcut veri tabanlarının etkin
kullanımı bu başlık altında sıralanan eylemlerden
bazıları.
4. Güçlü bir Avrupa güvenlik ekosistemi:
Avrupa’da güvenliğin artırılması konusunda
hükümetler, kolluk kuvvetleri, işletmeler, sosyal
örgütler ve Avrupa'da yaşayan herkesin ortak bir
sorumluluğu bulunduğu vurgusu yapılmakta.
Europol’ün yetkisinin güçlendirilmesi, yargı ve
kolluk kuvvetleriyle daha iyi bağlantı kurulmasını
sağlamak
üzere
Eurojust'un
daha
da
güçlendirilmesi, Interpol ve Avrupa dışındaki
ortaklarla işbirliğinin artırılması bu başlık altında
yer alan önceliklerden. İnternet bağlantısı için
Ticaret
- AB Komisyonu sınırda karbon düzenlemesi
uygulaması ile ilgili bir kamuoyu danışma süreci
başlattı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda AB’nin iklim
hedeflerinin güçlü bir şekilde artırılmasına karşın,

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL

küresel ölçekteki iklim hedeflerinin farklılık
göstermeye devam etmesi halinde ‘karbon sızıntısı
riski’ olarak tanımlanan, üretimin AB ülkelerinden
iklim hedefleri daha düşük olan ülkelere kaydırılması
ya da söz konusu ülkelerin ürünlerinin AB ürünleri
karşısında daha fazla tercih edilmesi riskini azaltmak
amacıyla AB Komisyonu’nun seçilen sektörleri
kapsayacak
bir
sınırda
karbon
ayarlama
mekanizması önereceği vurgulanmaktaydı.
AB Komisyonu sınırda karbon düzenlemesi
uygulaması ile ürünlerin ithalat fiyatının, karbon
içeriğini daha doğru bir şekilde yansıtmasının
sağlanacağını açıkladı. Yürürlüğe konulacak olan bu
önlem uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü
kurallarına
ve
AB'nin
diğer
uluslararası
yükümlülüklerine uyacak şekilde tasarlanacağı ve
ayrıca AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)
kapsamında karbon kaçağı riskini ele alan ücretsiz
tahsisat
ve
elektrik
maliyetlerindeki
artışı
dengelemek
amacıyla
uygulanan
tazmin
ödemelerine bir alternatif oluşturacağı belirtildi.

kurallarına uyulduğunu denetlemekten sorumlu
olacak bu makam, AB’nin ticaret anlaşmaları
içeriğinde yer almakta olan sürdürülebilir kalkınma
taahhütlerine (iklim ve işçi hakları) uyumu artırıcı
girişimlerde bulunacak. İnternet bağlantısı için

***

BRÜKSEL’DE GELECEK AY
AB Kurumları
•

14-17 Eylül, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu,
Strazburg

Konferanslar
•

8 Eylül, “Healthy environment, healthy lives”,
www.friendsofeurope.org

•

8 Eylül, “The Arctic intersection: security
cooperation and competition in the high north”,
www.friendsofeurope.org

Sınırda
karbon
düzenlemesi
uygulamasının
tasarımına ilişkin olarak AB Komisyonu dört olasılık
sunmakta:
•
•
•

•

Seçilen ürünlere uygulanacak bir karbon
vergisi veya gümrük vergisi;
AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin ithalatı
kapsayacak şekilde genişletilmesi;
ETS dışında, ithalata tahsis edilmek üzere
oluşturulacak belirli bir havuzdan ödenek satın
alma yükümlülüğü getirilmesi;
AB imalatı ürünler ile ithal ürünler için karbon
vergisi uygulanması.

Türkiye’den katılımın da mümkün olduğu görüş
toplama süreci 28 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
İnternet bağlantısı için

AB
Komisyonu
ticaret
anlaşmalarının
uygulanmasını ve AB’nin ticaret ortaklarının kurallara
uyumunu yakından takip etmek amacıyla Ticaret
Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan makama
atama yapıldığını açıkladı. Ticaret anlaşmaları ve
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•

9 Eylül, “Strategic autonomy for the Green Deal:
What role f and resilient material supply chains?”,
www.epc.eu

