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AB - Kıbrıs
- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve
Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile kapsayıcılık ve
reformlardan sorumlu AB Komiseri Elisa Ferreira
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ortak açıklama
yayımladı.
Açıklamada
Ersin
Tatar'ın
Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrasında artık
kapsamlı bir çözüm ve Ada’da yeniden birleşmeye
yönelik yapıcı bir yaklaşımın önem taşıdığı ifade
edildi.
Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler (BM) himayesi
altında
müzakerelerin
yeniden
başlamasını
desteklediği ve Kıbrıs sorununun kapsamlı
çözümüne,
BM
çerçevesinde
550 ve 789
sayılı
BM
Güvenlik
Konseyi
kararları
da
dahil
olmak
üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili
kararlarına uygun olarak ve AB’nin kuruluş ilkeleri
doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona
dayalı birleşmeye tamamen bağlı kaldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünün
Kıbrıs ve AB'nin yararına olacağı ve AB’nin
müzakerelerin desteklenmesinde aktif bir rol
üstlenmeye hazır olduğu ifadelerine yer verildi. Doğu
Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ve bölgedeki
tüm ortaklar arasında ikili ve çok taraflı işbirliklerine
dayanan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler
geliştirilmesinin AB'nin stratejik çıkarları içinde
olduğu belirtildi. İnternet bağlantısı için

Charles Michel AB'nin Birleşik Krallık ile yakın bir
ilişki sürdürmeyi istediğini ancak, Birleşik Krallık’ın
AB Tek Pazarı’na kapsamlı erişimi sürdürmek ve
aynı zamanda AB standartları ve düzenlemelerinden
farklı uygulamalar benimsemek istediği bir
senaryonun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık ile müzakereleri yürütmekten sorumlu
AB Başmüzakerecisi Michel Barnier de her iki tarafın
da yararına olacak bir anlaşma tamamlama hedefinin
geçerli olmaya devam ettiğini, AB’nin yürütülmekte
olan müzakerelere
ilişkin yaklaşımının
herhangi bir şekilde
değişmediğini
belirtti.
Avrupa
Parlamentosu üyeleri ise Birleşik Krallık ile varılacak
anlaşmanın AB Tek Pazarı ile AB’nin sosyal haklar
ve çevrenin korunmasına ilişkin kurallarını içermesi
gerektiğini vurguladı. Müzakereler sonunda varılacak
anlaşmanın
Avrupa
Parlamentosu’nda
milletvekillerinin onayına sunulması gerekecek.
AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Birleşik
Krallık Başmüzakerecisi arasındaki görüşmeler
sürüyor. İnternet bağlantısı için
- AB Komisyonu 31 Aralık 2020 tarihinde sona
erecek olan geçiş dönemi sonrası için işletmelere
yön göstermek amacıyla kısa bir bilgilendirme
videosu ve bir çevrim içi site hazırladı. Videoda
geçiş dönemi bitimi için hazırlıklı olmak amacıyla
işletmelere şu öneriler getiriliyor:
•

AB – Birleşik Krallık
•

- AB Konseyi Başkanı Charles Michel 15-16 Ekim
tarihli AB Konseyi’nde alınan kararları raporlamak
amacıyla katıldığı Avrupa Parlamentosu Genel
Kurulu’nda Birleşik Krallık ile AB’nin gelecek dönem
ilişkileri müzakerelerine ilişkin son durumu açıkladı.
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Birleşik Krallık’ta ticaret ilişkisi içerisinde olunan
işletme ile görüşülerek, geçiş dönemi sonrasında
ticareti sürdürmek için ne gibi belgeler ve işlemler
gerekeceği öğrenilmelidir;
Bulunulan yerdeki yerel resmi makamlarla
iletişime geçilerek, yeni koşullar kapsamında
Birleşik Krallık ile ticaret işlemlerine devam
etmek için gereken belge ve süreçler
öğrenilmelidir;
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•

•

AB içerisindeki işletmeler için geçerli olan
kurallar ve ilgili diğer konuları öğrenmek için AB
Komisyonu’nun ilgili internet sayfaları kontrol
edilmelidir.
Harekete geçmek için 31 Aralık tarihinin gelmesi
beklenmeyip, hazırlıklara zaman geçirmeden
başlanmalıdır.

Geçiş dönemi sonrasında Birleşik Krallık ile ticarete
devam etmek için işletmelerin dikkat etmesi gereken
konuları bildirmek amacıyla AB Komisyonu’nun
hazırladığı sayfaya erişim için.

sağlamak amacıyla alınan kararları yayımladı.
Dijitalleşme çağında AB'nin temel haklar ve
değerlerini ortaya koyan karar metni, AB'nin dijital
egemenliğini teşvik etmek ve uluslararası çerçeveyi
şekillendirmek amacıyla yapay zeka kullanımına
ilişkin küresel tartışmaya aktif katkıda bulunmak
amacıyla tasarlandı. Metin içeriğinde yer alan bazı
ifadeler:
•

İklim
- AB Konseyi Mart ayında AB Komisyonu tarafından
sunulan Avrupa iklim yasa tasarısı önerisine ilişkin
olarak kısmi bir genel yaklaşım üzerinde anlaşmaya
vardı. Konsey’in üzerinde uzlaştığı ortak tutumda
iklim nötr hedefinin yakalanması sürecinin maliyet
etkin ve adil bir şekilde olması ve üye ülkeler
arasında dayanışmanın teşvik edilmesi ilkeleri
benimsendi. AB Konseyi ayrıca, Paris Anlaşması’nın
uygulanmasına ilişkin ilk küresel değerlendirme
sonrasında AB Komisyonu'nun 2040 yılı için bir ara
hedef önermesi çağrısında bulundu. Buna göre,
Paris Anlaşması ile ilgili her küresel değerlendirmeyi
takip eden altı ay içerisinde AB Komisyonu AB’nin
iklim hedefini yakalamak için attığı adımları
değerlendiren bir çalışma gerçekleştirecek; gerekli
olması halinde AB İklim Yasası üzerinde değişiklik
önerisi sunacak.

•

•

•

•

AB Konseyi’nin mutabık kaldığı genel yaklaşımın
kısmi olarak nitelendirilmesi, 2030 yılı emisyon
azaltım hedefi üzerinde verilecek kararın Aralık
ayında düzenlencek AB Liderler Zirvesi’ne bırakılmış
olmasından
kaynaklanıyor.
Aralık
2019'da
onaylanmış olan iklim yasa tasarısı ile AB’nin 2050
yılına ulaşıldığında iklim nötr bir kıta olması hedefinin
yasalaştırılması amaçlanmakta. İnternet bağlantısı için
Yapay Zeka
- AB Dönem Başkanlığı AB’de yapay zeka ile ilgili
alanlarda temel hakların güvence altına alınmasını
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•

AB dijital egemenliğini sağlamak için gerçek
anlamda dijital bir tek pazar oluşturmalı, kendi
pazarını tanımlama kapasitesini güçlendirmeli,
kendi kurallarını koyarak, özerk teknolojik
seçimler yapabilmeli; strateji geliştirmek ve
uygulamak üzere gerekli dijital kapasite ve
altyapıya sahip olmalıdır.
Yapay zeka dahil olmak üzere dijital teknolojiler
büyük fırsatlar sunarken, bunların kötü
kullanımları ise temel haklar, demokrasi ve
hukukun
üstünlüğü
açılarından
riskler
barındırmaktadır.
AB ve üye ülkeler dijital egemenliklerini
güçlendirmeli ve aynı zamanda Avrupa kural ve
standartlarına uyan tüm şirketlere açık olmaya
devam etmelidir.
Yapay zeka da dahil olmak üzere dijital
teknolojilerin kullanımına ilişkin olarak sunulan
İnsan Hakları ve Demokrasi 2020-2024 AB
Eylem Planı’nın, insan hakları ve demokrasinin
geliştirilmesine ilişkin AB’nin dış eylemleri
alanlarında öncelikli konu olarak yerini alması
sağlanmalıdır.
Temel haklar evrensel ve bölünmezdir, birbirine
bağlı ve birbiriyle ilişkilidir. Yapay zekaya insan
merkezli yaklaşımın temelinde “koruma ve temel
hakların teşvik edilmesi ve insanlık onuru” yer
almaktadır.
İşletmeler ve hükümetler grup davranışını
anlamak ve tahminler geliştirmek amacıyla
kişisel veriler ve yapay zekayı giderek daha fazla
kullanmaktadır. Bu uygulamaların başta Genel
Veri Koruma Yönetmeliği (Regulation (EU)
2016/679) olmak üzere ulusal düzeydeki veri
koruma ve kişisel bilgilerin gizliliği yasaları ile
temel haklara uygun olması sağlanmalıdır.
İnternet bağlantısı için
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videokonferans toplantısında şu konular ile ilgili
eşgüdümün güçlendirilmesini ele alacak:

Biyo-çeşitlilik
- AB Konseyi AB’nin doğanın korunması ve mevcut
tahribatın onarılması hedeflerini de içerisinde
barındıran 2030 yılı için biyolojik çeşitlilik stratejisini
onayladı. AB Konseyi’nin kararı biyo-çeşitlilik
stratejisinin uygulanmasına ilişkin siyasi rehberlik
sağlayarak, AB’nin biyolojik çeşitlilik politikası
hedeflerinin gelecekteki ilgili yasa tasarılarına
entegre edilmesi için AB Komisyonu'nu göreve
çağırmaktadır. Biyo-çeşitlilik hedeflerinin tarım,
balıkçılık ve ormancılık gibi diğer sektörlere tam
olarak entegre edilmesi ve bu alanlarda AB
önlemlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiği
vurgulanmaktadır. AB Konseyi kararında ayrıca 2021
yılında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM)
Biyo-çeşitlilik Konferansı kapsamında iddialı bir BM
küresel biyoçeşitlilik çerçevesi geliştirilmesi için
öncülük edileceğine de yer verilmekte. Kararda öne
çıkan diğer unsurlar:
•

•

•

•

AB bütçesinin %30'unun önemli bir kısmı ve Yeni
Nesil AB kapsamındaki harcamaların iklim
eylemine ayrılmış bölümü biyo-çeşitlilik ve biyoçeşitliliği destekleyen doğa temelli çözümlere
aktarılacak.
Mavcut Natura 2000 ağına dayanarak,
Avrupa’da korunan alanları kapsayan tutarlı bir
ağ oluşturulacak ve AB'nin karasal alanlarının en
az %30'u ve deniz alanlarının %30'unun
korunması sağlanacak.
Gerçekleştirilecek
etki
değerlendirmesi
sonrasında AB Komisyonu yasal olarak
bağlayıcılığı bulunan doğa restorasyon hedefleri
bütünü önerisi sunacak.
Genetik erozyonu en aza indirmek ve genetik
çeşitliliği korumak amacıyla kültür bitkileri ve
bunlarla aynı familya içerisinde olan yabani
türlerin genetik çeşitliliğinin sürdürülebilir şekilde
korunması sağlanacak. İnternet bağlantısı için

•
•
•
•
•

Karantina uygulamaları,
Sınır ötesi bulaş takibi,
Test stratejisi,
Test yöntemlerinin ortak değerlendirmesi,
AB'ye yönelik zorunlu olmayan seyahatlere
ilişkin geçici kısıtlamalar.

AB liderleri ayrıca COVID-19 aşılarının geliştirilmesi
sürecini değerlendirerek, aşı dağıtımı için sonraki
adımları tartışacaklar. İnternet bağlantısı için
- AB Konseyi AB Komisyonu'nu pandemi ya da olası
diğer krizleri göz önünde bulundurarak, Avrupa yük
taşımacılığı sektörünü odağına alan bir acil durum
planı hazırlamaya çağırdı. Oluşturulacak planın AB
düzeyinde eşgüdüm önlemleri ve açık kılavuzların
yanı sıra şu unsurları içermesi gerektiği belirtildi:
•

•

•
•

Trans-Avrupa ulaştırma ağı (TEN-T) koridorları
ve diğer temel sınır ötesi bağlantılar boyunca
sınır ötesi yük taşıma operasyonlarının yanı sıra
bu ağın çalışmasını destekleyen ilgili yardımcı
hizmetlerin sürdürülmesi;
Ulaştırma alanında görevli kişilerin serbest
dolaşımı sağlanırken, sağlık ve güvenliklerinin
de korunması;
Sektörün dayanıklılığını güçlendirmek için
kılavuzlar hazırlanması;
Pandemi ve diğer büyük kriz durumları ortaya
çıktığında uygulanacak muafiyetlerle ilgili olarak
tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması;

AB Konseyi gerekli olması halinde uygulamaya
koymak amacıyla acil durum planının yolcu
taşımacılığı ve genel taşımacılığa kısmen veya
tamamen genişletilmesi için AB Komisyonu'nun
çalışma hazırlamasını istedi. İnternet bağlantısı için

COVID-19

Sürdürülebilir Finans

- AB Konseyi Başkanı Charles Michel pandemi ile
ilgili güncel durumu görüşmek üzere AB liderlerini 29
Ekim tarihinde toplantıya çağırdı. Düzenlenecek

- AB Sürdürülebilir Finans Platformu ilk toplantısını
15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Platform yeşil
yatırımlara ilişkin kriterler ve standartlar konusunda
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AB Komisyonu'na tavsiyelerde bulunmak üzere iki
yıllık bir süre için kurulmuştu. İnternet bağlantısı için
Tarım

AB Kurumları

- AB Konseyi AB’nin 2020 sonrasındaki yakın
gelecekte
izleyeceği
ortak
tarım
politikası
konusundaki ortak tutumunu kabul etti. Kararda yer
alan bazı unsurlar:
•

•

•

BRÜKSEL’DE GELECEK AY

Ortak tarım politikasının eskisinden daha fazla
çevre dostu hale gelmesine katkı sunmak için
iklim
ve
çevreye
faydalı
uygulamaları
benimsemeleri koşuluyla çiftçilere mali destekler
sağlanacak.
Temel çevre ve iklim gerekliliklerinin ötesine
geçen koşulları benimseyen ve uygulamaya
koyan çiftçiler ek mali destek alacaklar. Tarımsal
ormancılık, organik tarım ve hassas tarım
uygulamaları bu kapsamda değerlendirilecek.
En küçüğünden en büyüğüne tüm çiftçiler
çevresel standartlara uymak zorunda olacak.
İnternet bağlantısı için

***
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•
•
•
•

29 Ekim, AB Konseyi VK Toplantısı
3 Kasım, Eurogroup Toplantısı
4 Kasım, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi
9 Kasım, Ticaret Gündemli Dışişleri Bakanları
Konseyi

Konferanslar
•

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
4 Kasım, “Democracy, decisions and defence post-US election debate”, www.friendsofeurope.org
13 Kasım, “EPC Annual Conference”, www.epc.eu

