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AB - Türkiye
- AB liderlerinin COVID-19, Birleşik Krallık, iklim
değişikliği ve dış ilişkiler gündemiyle bir araya geldiği
15-16 Ekim tarihli AB Zirvesi sonuç kararlarında iki
madde çerçevesinde Türkiye’ye ilişkin ifadelere yer
verildi. 1-2 Ekim tarihli bir önceki AB Konseyi
kararlarına atıf ile Yunanistan ve G. Kıbrıs ile
dayanışma mesajı yinelendi, Doğu Akdeniz’de
“yenilenen tek taraflı ve kışkırtıcı eylemlerin
teessüfle” karşılandığı, Türkiye’nin söz konusu
eylemlerden vazgeçmesi, gerilimi azaltmaya yönelik
tutarlı ve sürekli bir yaklaşım içerisinde çalışması
gerektiği ileri sürüldü. Konsey kararında ayrıca
Maraş ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kararları’na saygı duyulması ifadesi yer aldı.
Atıfta bulunulan 1-2 Ekim tarihli AB Konseyi
kararlarında Doğu Akdeniz’de tek taraflı eylemlerden
kaçınılması koşuluyla Gümrük Birliği ve 2016 tarihli
AB-Türkiye Bildirisi’nin güncellenmesi öncelikli olmak
üzere, AB – Türkiye ilişkilerinde “pozitif gündem”
yaratılması için seçeneklerin değerlendirilmesi ve bu
yönde AB Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu
Başkanı’nın öneri hazırlığı geliştirmesi ifadelerine yer
verilmişti. İnternet bağlantısı için
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy AB
Konseyi Zirve kararlarının Türkiye’ye ilişkin bölümleri
hakkındaki bir soruya karşılık olarak Türkiye’nin
gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana
olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık
vererek iyi niyetini gösterdiğini; bunu 1-2 Ekim AB
Zirve kararlarının ardından açıkladığını ve artık
somut sonuçların alınması için adım atılmasını
beklediğini ifade etti. İnternet bağlantısı için
AB – Birleşik Krallık

edildi ve 25 Şubat 2020 tarihli müzakere yönergesi
temelinde Birleşik Krallık ile mümkün olduğunca
yakın bir ortaklığa sahip olunması kararlılığı teyit
edilerek, özellikle eşit rekabet koşulları, yönetişim
ve balıkçılık ile ilgili olarak AB Konseyi yönergelerine
ilişkin taahhüt yeniden vurgulandı.
Zirve
karar
metninde
AB
Başmüzakerecisi
önümüzdeki
haftalar içerisinde
müzakerelere
devam
etmeye,
Birleşik
Krallık
Hükümeti
ise
anlaşma
tamamlanmasını mümkün kılmak üzere gerekli
adımları atmaya davet edildi. AB Konseyi AB
ülkelerini,
AB
kurumlarını ve tüm
paydaşları
geçiş
döneminin
anlaşmaya
varılmaksızın sona
ermesi
de
dahil
olmak üzere tüm
sonuçlara hazırlıklı
olma ve bu yöndeki
çalışmaları
hızlandırmaya
çağırdı. AB’nin tek
taraflı ve sınırlı süre için uygulayacağı acil durum
önlemlerinin değerlendirilmesi bu kapsamdaki
uyarılar arasında yer almakta.
Birleşik Krallık Hükümeti tarafından hazırlanan İç
Pazar Yasa tasarısını hatırlatan AB Konseyi, AB’den
Ayrılış Anlaşması ve ilgili protokollerin tam ve
zamanında uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
İnternet bağlantısı için

- 15 Ekim tarihli AB Konseyi’nde Brexit kapsamında
AB ile Birleşik Krallık arasında yürütülmekte olan
müzakereler değerlendirildi. Zirve karar metninde
geçiş döneminin 31 Aralık 2020'de sona ereceği
hatırlatılarak, AB’nin ilgi alanına giren temel
konulardaki ilerlemenin, bir anlaşmaya varılması için
hala yeterli olmamasının endişeye sebep olduğu not
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- AB Konseyi Brexit geçiş dönemi sonrasında Kıta
Avrupası ile Birleşik Krallık arasındaki Manş Tüneli
demiryolu bağlantısının güvenli ve verimli işlemesini
sağlayacak düzenlemeyi kabul etti. Kabul edilen
düzenleme yürürlükte olan yasal rejimin, Birleşik
Krallık’ın yetki alanı altındaki bölüm de dahil olmak
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üzere, Manş Tüneli imtiyazının coğrafi kapsamındaki
tüm demiryolu konularına uygulanmaya devam
etmesine ve kuralların uygulanmasını denetlemek
üzere tek bir güvenlik makamının korunmasına
olanak sağlayacak. Kabul edilen mevzuat içeriğinde
AB demiryolu emniyeti ve birlikte işlerlik kurallarını
değiştiren bir yönetmelik ile kanal sabit bağlantısının
işleyişine ilişkin 1986 yılında Fransa ile Birleşik
Krallık arasında imzalanmış olan Canterbury
Antlaşması üzerinde bir değişiklik yapılması
amacıyla Fransa Hükümeti’ne müzakere etme ve
imzalama yetkisi veren bir karar yer alıyor.
Canterbury Anlaşması’yla kurulan hükümetler arası
komisyonun Kanal Sabit Bağlantısı içinde AB
yasalarının uygulanması için yetkili güvenlik otoritesi
olarak işlerliğini sürdürmesi amaçlanıyor.
AB Konseyi karar ve yönetmeliği yazılı prosedürle
onaylarken, Avrupa Parlamentosu yasayı 8 Ekim
tarihinde
oya
sundu.
Yeni
mevzuatın
imzalanmasından sonra 22 Ekim’de AB Resmî
Gazetesi’nde yayınlanması öngörülmekte. İnternet

•

•

•

•

bağlantısı için

AB Konseyi
•

- 15-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen AB
Konseyi’nde AB ülkelerinin devlet başkanı ve
başbakanları
COVID-19,
AB-Birleşik
Krallık
ilişkilerinde son durum, iklim değişikliği, Afrika ile
ilişkiler konularını ele aldı. Zirve sonuç belgesinde
yer alan kararlar ve değerlendirmelerden bazıları:
•

Kişilerin serbest dolaşımı da dahil olmak üzere
COVID-19
krizi
kapsamında
alınan
önlemlerde
eşgüdümün
sağlanması çabaları
olumlu ilerlemektedir.
Sınır ötesi bulaş takibi,
test stratejileri, AB
içerisinde
zorunlu
olmayan seyahatların kısıtlanması gibi konuların
eşgüdüm içerisinde incelenmesi sürecinin
devamı gerekmektedir.
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•

Barselona Süreci’nin 25. yıldönümü dolayısıyla
Aralık ayı içerisinde AB’nin güney komşuları ile
stratejik bir tartışma gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
2050 yılına kadar iklim nötr amacına ulaşmak için
AB'nin iklim ve enerji politikası hedeflerini
güncellemesi ve önümüzdeki 10 yıllık süre için
hedef seviyesini artırması gerekmektedir. Bu
kapsamda AB Komisyonu’nun üye ülkelerle
görüşerek her bir ülkenin kendine özgü
koşullarını değerlendirmesi beklenmektedir. Bu
çalışmalar ışığında emisyon azaltımı için yeni
2030 yılı hedefine Aralık ayında düzenlenecek
olan AB Konseyi’nde karar verilecektir.
Afrika ile dayanışma kapsamında COVID-19
krizi ile mücadele alanında aşı geliştirme ve
dağıtım konularında işbirliği yapılması kararlılığı
teyit edilmiştir.
COVID-19 pandemisinin yol açtığı etkilerin ele
alınmasına yardımcı olmak için Afrika ülkelerinin
uluslararası borçlarının ertelenmesi ya da
silinmesi çabalarının çok taraflı çerçeveler
içerisinde eşgüdümlü bir şekilde ilerletilmesi
amacıyla 2020 Kasım ayı sonuna kadar bir
yaklaşım oluşturulmasına karar verilmiştir.
AB kendi yeşil ve dijital dönüşümü ile paralel
olarak Afrika’nın ekonomik dönüşümüne katkı
sağlamak üzere çok sektörlü düzlemde, çok
paydaşlı yatırım
programları
düzenleyecektir.
Bu
kapsamda
daha fazla işbirliği
ve yatırım için
anahtar
olarak
belirlenen sektörler: Bilgi ekonomisi ve dijital
sektör, yenilenebilir enerji, ulaşım, sağlık ve
tarımsal gıda.
Afrika'nın sürdürülebilir kalkınması için uzun
süreli barış, güvenlik ve istikrar ortak hedef ve
aynı zamanda da kilit koşullardır. İyi yönetişim,
insan haklarının teşviki, barış ve güvenlik ile tüm
yönleriyle göç, AB’nin Afrika ile işbirliği içerisinde
olmayı istediği konu başlıkları arasında
sıralanmaktadır. İnternet bağlantısı için
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emisyonlarının %53’üne yol açmaktadır. İnternet

Çevre

bağlantısı için

- Avrupa Çevre Ajansı “Avrupa’da Sıfır Kirlilik“
raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda insan
sağlığı açısından hava kalitesini iyileştirmek için
önlemler,
Avrupa'nın tatlı su
kaynakları
ve
denizleri üzerindeki
temel
baskı
unsurları,
toprak
kirliliğinin
yaygın
bir şekilde artması
gibi sorunlara yer
verilmekte. Daha
önce yayımlanan
Avrupa
Çevre
Ajansı bilgi ve
verilerine
dayanılarak hava, su ve toprak kirliliğinin yanı sıra,
konuyla ilgili diğer açılara genel bir bakış sunan
raporda yer verilen tespitlerden bazıları aşağıda
sıralanmaktadır:
•

•

•

•

2020 yılı bahar aylarında COVID-19 önlemleri
kapsamında karantina uygulamasının bir sonucu
olarak birçok Avrupa şehrinde hava kirleticileri
oranının önemli ölçüde düştüğü kaydedilmiştir.
İstenmeyen bir şok karşısında uygulanan bu
önlemler
bir
model
olarak
dikkate
alınmamaktadır ancak, araç trafiği ve hareketlilik
kalıplarımızın iyi yönetilen bir geçiş kapsamında
değişmesi
sonucunda
şehirlerdeki
hava
kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilebileceği
tespitini ortaya koymaktadır.
Avrupa'nın nitrojen oksit emisyonlarının (NOx)
yaklaşık
%45'i
ulaşım
faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır.
Avrupa'nın amonyak emisyonlarının %90’ı ve
benzen ve etanol gibi metan dışı uçucu organik
bileşik (NMVOC) emisyonlarının neredeyse
%20'si tarım sektöründen kaynaklanmaktadır.
Havadaki toz kirliliğinin önemli bir kaynağı evsel
ısıtma faaliyetleridir. Ticari ve kurumsal binalar
ve konutlar ince parçacıklı madde (PM2.5)
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Enerji
- AB Komisyonu AB ülkelerinde mevcut bina
stoğunun
enerji
performansını
iyileştirmeyi
amaçlayan Renovasyon Stratejisi’ni yayımladı.
Komisyon binaların yenilemesi oranını önümüzdeki
on yıl içerisinde en az iki katına çıkarmayı ve
gerçekleştirilecek tadilatlar sayesinde daha yüksek
enerji ve kaynak verimliliği sağlanmasını
hedeflemekte.
İnsanların
yaşam
kalitesinin
artırılması, binalardan kaynaklanan sera gazı
salımının
azaltılması,
yapılacak
altyapı
güncellemeleri
sayesinde
dijitalleşmenin
desteklenmesi ve ayrıca malzemelerin yeniden
kullanım amacıyla geri dönüşümünün sağlanması
strateji içeriğindeki hedefler arasında sıralanıyor.
Avrupa’da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 milyon adet
binanın yenilenebileceği ve artan bu faaliyetler
sayesinde inşaat sektöründeki istihdamın da artacağı
belirtilmekte.
AB’de enerji tüketiminin yaklaşık %40’ı binalardan
kaynaklanırken, enerji tüketiminden ileri gelen sera
gazı emisyonlarının %36’sının da yine binalardan
kaynaklandığı belirtiliyor. Buna karşılık olarak,
mevcut bina stoğunun her yıl yalnızca %1’inin enerji
verimliliği amacıyla yenilendiği; 2050 yılına kadar
Avrupa’nın iklim açısından nötr hale gelebilmesinde
mevcut bina stoğunun yenilenmesinin önemli bir
etmen olduğu değerlendirilmekte.
AB Komisyonu tarafından açıklanan Renovasyon
Stratejisi ısıtma ve soğutmanın karbonsuz hale
gelmesi, enerjiye erişim maliyetini karşılamakta
güçlük çeken hanehalkına yardım sağlanması, kötü
enerji performansına sahip binalar ile okullar,
hastaneler, idari binalar gibi kamu binalarının
yenilenmesi olmak üzere üç alanda eyleme öncelik
verecek. Stratejide yer alacak öncü eylemler
şunlardır:
•

Mevcut binalar için zorunlu minimum enerji
performansı standartlarının aşamalı olarak

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL

•
•
•

•

•

getirilmesi, Enerji Performans Sertifikaları için
güncellenmiş kurallar uygulanması;
Erişilebilir ve iyi hedeflenmiş finansman
sağlanması;
Yenileme projeleri hazırlama ve uygulama
kapasitesinin artırılması;
Yeni malzemeler ve doğa temelli çözümleri de
dahil ederek sürdürülebilir inşaat ürünleri ve
hizmetler pazarının genişletilmesi;
Bilim
adamları,
mimarlar,
tasarımcılar,
sanatçılar, planlamacılar ve sivil toplum dahil
olmak üzere dış uzmanlardan oluşan bir
danışma kurulu tarafından yönetilen disiplinler
arası bir proje olarak yeni bir “Avrupa
Bauhaus'unun” oluşturulması.
Yenilenebilir ve dijital çözümleri entegre etmek
ve tüketicilerin şebekeye enerji satan üreticiler
haline geldiği sıfır enerjili bölgeler yaratmak
amacıyla yerel topluluklar için mahalli
yaklaşımlar geliştirilmesi.

AB
Komisyonu’nun
açıklamasında
ayrıca,
Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin Haziran 2021’deki
gözden geçirilmesi kapsamında yenilenebilir ısıtma
ve soğutma hedefinin güçlendirilmesinin ve binalarda
kullanılacak asgari yenilenebilir enerji düzeyi
belirlenmesinin dikkate alınacağı belirtildi. İnternet
bağlantısı için

Üçlü Sosyal Zirve
- 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Üçlü Sosyal
Zirve’de “Avrupa'da kapsamlı bir ekonomik ve sosyal
toparlanmanın uygulanması” konusu ele alındı.
Sosyal zirvede tartışmalar şu sorular etrafında
şekillendi:
•

•
•

Avrupa’da dayanıklılık ve toparlanmanın tesisi,
sosyal açıdan adil bir iyileşme için gerekli olan
ekonomik büyümeyi, istihdamı ve sosyal direnci
en iyi nasıl destekleyebilir?
AB toparlanma fonlarının AB’nin yeni 2030 iklim
hedefine ulaşılmasına nasıl katkıda bulunabilir?
Sosyo-ekonomik toparlanma adil bir dijital
dönüşümü nasıl hızlandırabilir; çalışanlar ve
KOBİ'ler için fırsatlar nelerdir?
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•

Yeni Nesil AB’nin (Next Generation EU)
başarısını sağlamakta sosyal diyaloğun rolü
nedir?

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 27 üye ülkenin
Temmuz ayında Yeni Nesil AB ve AB Çok Yıllı Mali
Çerçevesi üzerinde vardığı anlaşmanın, Avrupa’nın
pandeminin etkilerinin üstesinden gelme kapasitesini
artıracağını, AB Toparlanma Planı’nın esasen bir
dönüşüm planı olduğunu, çalışanlar ve işletmelerin
bu büyük dönüşümün en ön saflarında yer aldığını
ifade ederken AB Dönem Başkanı Almanya
Şansölyesi Angela Merkel krizin üstesinden gelmek
için ekonomik açıdan güçlü ve geleceğe uygun, adil
ve sosyal bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu, sosyal
paydaşların
değişimin
şekillenmesinde
yer
almalarının
söz
konusu
kriz
döneminde
büyük
önem
taşıdığını
vurguladı.
Avrupa
Sendikalar
Konfederasyonu
(ETUC)
Genel
Sekreteri Luca Visentini ise Avrupa Toparlanma
Fonu kapsamındaki mali katkıların sadece hukukun
üstünlüğünü savunan ülkelere ve çalışan haklarına
saygı gösteren işletmelere kullandırılması çağrısında
bulunurken Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in üye
olduğu
Avrupa
İşdünyası
Konfederasyonu
BusinessEurope Başkanı Pierre Gattaz işverenleri
temsilen yaptığı konuşmasında AB’nin önümüzdeki
yıl gerçekleştirilecek tüm eylemlerinin Temmuz
ayında AB Konseyi tarafından kabul edilen Yeni Nesil
AB toparlanma paketinin işletmeler ve çalışanlara
hızla ulaşmasını sağlamaya odaklanması gerektiğini
söyledi. İnternet bağlantısı için

***
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BRÜKSEL’DE GELECEK AY
AB Kurumları
•
•
•
•

23 Ekim, Çevre Konseyi
3 Kasım, Eurogroup Toplantısı
4 Kasım, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi
9 Kasım, Ticaret Gündemli Dışişleri Bakanları
Konseyi

Konferanslar
•

26-28 Ekim, “Climate and Energy Summit”,
www.friendsofeurope.org

•

29 Ekim, “The Digital Services Act - Its
institutional
makeup
and
enforcement”,
www.epc.eu

•

•

3 Kasım, “Paris reinforce workshop on India’s
mitigation pathways”, www.bruegel.org
13 Kasım, “EPC Annual Conference”, www.epc.eu
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