AVRUPA BİRLİĞİ GÜNDEMİ
KASIM 2018
Hazırlayan: Pırıl AKIN OCAK
(ATAUM Öğretim Görevlisi)
(İlgili habere ulaşmak için
başlıklara tıklayabilirsiniz.)
6 KASIM 2018

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Bakanlar, dijital hizmetler vergisi oluşturma önerisi konusunda bir politika tartışması düzenlediler.
Tartışma Komisyon önerisinde iki önemli konuya odaklandı: vergilendirilebilir hizmetlerin kapsamı ve
direktifin sona ermesi sorusu - sözde "gün batımı maddesi".
Gün batımı maddesinde, bütün üye ülkeler, OECD seviyesinde dijital ekonomiye vergi uygulamak için
kapsamlı bir çözüm bulunduğunda direktifin sona ermesi konusunda hemfikirdirler.

7 KASIM 2018

AVRUPA VATANDAŞLARI GİRİŞİMİ: KOMİSYON, 'VEJETARYEN OLMAYAN / VEJETARYEN
/VEGAN' ZORUNLU GIDA ETİKETLEMESİ GİRİŞİMİNİ KAYDETTİ.
Girişim şunu belirtiyor: “Vejetaryenler ve veganlar, uygun gıdaları tanımlamak için AB çapında
mücadele ediyorlar. Bitkisel ya da hayvansal olabilecek muğlak bileşenlerin farkındalığı ile satın
almaya uygun olup olmadığını belirlemek için bir gıda ürününün içerik listesini incelemek zorundayız”.
Organizatörler, Avrupa Komisyonu'nu, tüm gıda ürünlerine vejetaryen ya da vegan olup olmadığına
dair zorunlu resimsel etiketler önermeye çağırdı.

KOMİSYON 2019’DA ATLANTİK VE KUZEY DENİZİ’NDE BALIKÇILIK FIRSATLARI ÖNERDİ
Komisyon, önerisini, üye devletlerin gelecek yıl balıkçılık kotalarını kabul etmesi gereken Aralık Su
Ürünleri Konseyi önünde sundu.
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Avrupa Komisyonu, Atlantik ve Kuzey Denizi'nde 89 hisse için balıkçılık fırsatları önermektedir: 62
hisse için balıkçılık kotası artırılmakta ya da aynı kalmaktadır, 22 hisse için düşürülmektedir ve 5 hisse
için balıkçılık basıncını düşürmek amacıyla düşük seviyelerde yeni alıcı kontenjanlar önermektedir.

ENDOKRİN BOZUCULARI: AB VATANDAŞLARINI VE ÇEVREYİ KORUYAN GELECEK İÇİN
BİR STRATEJİ
Komisyon, vatandaşları ve çevreyi tehlikeli kimyasallardan koruma taahhüdünü teyit eden bir
Bildirimi kabul etmiştir. Bildiri ayrıca, Komisyon'un AB yaklaşımının dünyada en modern ve amaca
uygun olarak kalmasını nasıl sağlamayı planladığını özetlemektedir.

8 KASIM 2018

SONBAHAR 2018 EKONOMİK ÖNGÖRÜ: YÜKSEK BELİRSİZLİK ORTAMINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR FAKAT DAHA AZ DİNAMİK BÜYÜME
Avro bölgesinde büyümenin 2017'deki %2.4'lük orandan 2018'de %2.1'e, 2019'da %1.9'a ve 2020'de
%1.7'ye düşmesi bekleniyor. AB27 için de aynı model bekleniyor: 2018'de %2.2, 2019'da %2.0 ve
2020'de %1.9 olarak tahmin edilmektedir.
KASIM İHLALLERİ PAKETİ: ÖNEMLİ KARARLAR
Avrupa Komisyonu aylık ihlali kararları paketinde, üye devletler aleyhine AB hukuku kapsamındaki
yükümlülüklerine uymadığı için yasal işlem başlatmaktadır. Çeşitli sektörleri ve AB politika alanlarını
kapsayan bu kararlar, AB hukukunun vatandaşların ve işletmelerin yararına doğru şekilde
uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

9 KASIM 2018

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ (TİCARET) ANA SONUÇLARI
Konsey, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) modernizasyonu ile ilgili devam eden çalışmaları tartıştı.
Komisyon, Bakanları, AB'nin örgütün tüm ana işlevlerini gözden geçirmeyi amaçlayan kapsamlı
yaklaşımını geliştirme ve teşvik etme girişimi hakkındaki son gelişmelerden haberdar etti: karar
verme, izleme ve anlaşmazlıkların çözümü.
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12 KASIM 2018

GENEL İŞLER KONSEYİ ANA SONUÇLARI
Konsey 2021-2027 için çok yıllı mali çerçeve hakkında bir politika tartışması düzenledi. Bakanlar,
bugüne kadarki çalışmaların ışığında, gelecekteki bir anlaşma için en önemli olduğunu düşündükleri
noktalar hakkındaki görüşlerini belirttiler.
GENEL İŞLER KONSEYİ (MADDE 50) ANA SONUÇLARI
Brexit görüşmeleri: Komisyon Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, son günlerde Birleşik Krallık ile
müzakereleri takiben AB27 Bakanlarına durum hakkında bilgi verdi. Michel Barnier, yoğun müzakere
çabalarının devam ettiğini, ancak bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını açıkladı.

13 KASIM 2018

ENERJİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA YENİ HEDEFLER
Parlamento, yenilenebilir enerji için 2030 hedefini (%32) ve AB'nin iklim hedeflerini karşılamada
önemli bir rol oynayacak olan enerji verimliliğine yönelik belirleyici hedefi (%32.5) onayladı.

BREXIT: AVRUPA KOMİSYONU HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRMAKTA VE
BİRLEŞİK KRALLIK İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPILMAMASI DURUMUNDA ACİL
EYLEM PLANINI ÖZETLEMEKTEDİR.
Avrupa Komisyonu Birleşik Krallık'la 50. Madde çerçevesinde yapılan müzakerelerde herhangi bir
anlaşma olmaması halinde, devam eden hazırlık ve acil durum çalışması hakkında ayrıntılı bilgiler
yayınlamıştır.

KURUL TOPLANTISI: AVRUPA KOMİSYONU, BULGARİSTAN VE ROMANYA'DA İŞBİRLİĞİ
VE DOĞRULAMA MEKANİZMASI KAPSAMINDA İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ
Avrupa Komisyonu bugün Bulgaristan ve Romanya'nın yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele
konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi için atılan adımlar ve Bulgaristan'ın organize suç
durumunda İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması (CVM) bağlamında yaptığı son raporları yayınladı.
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14 KASIM 2018

AVRUPA PARLAMENTOSU VEKİLLERİ, AB İÇİNDEKİ ARAMALARIN FİYATLARINI VE ACİL
DURUM ALARM SİSTEMİNİ ONAYLADI
Avrupa Parlamentosu vekilleri AB içi çağrıları kapsayan telekom paketini onayladı, 2020'de süper hızlı
5G ağları mümkün kıldı ve acil durumlar için uyarı sistemi oluşturdu. Parlamentonun onayını takiben
şimdi de Konseyin resmi onayı bekleniyor.
AVRUPA KOMİSYONU, AVRUPA KONSEYİ'NE (MADDE 50) BREXİT MÜZAKERELERİNDE
KARARLI İLERLEMENİN YAPILDIĞINI TESPİT ETMESİNİ TAVSİYE EDER
Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık'taki müzakereciler bugün 50. madde çerçevesinde Çekilme
Anlaşması'nın şartları konusunda bir anlaşmaya varmışlardır.
Çekilme Anlaşması'nın tüm yönleri şimdi müzakereci düzeyinde sonuçlandırıldı ve kararlaştırıldı. Bu
nedenle Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'ın AB’den düzenli olarak çekilmesi konulu müzakerelerde
belirleyici bir ilerleme kaydedildiğinin tespiti, böylece çekilme anlaşması konulu müzakerelerin
sonuçlandırılması ve bir sonraki aşamanın başlatılması için Avrupa Konseyi'ne (Madde 50) tavsiyede
bulunmuştur. Müzakereciler, gelecekteki AB-Birleşik Krallık ilişkilerine dair siyasi deklarasyonun bir
taslağını da kabul ettiler.

16 KASIM 2018

EKİM 2018 - AVRO BÖLGESİNDE YILLIK ENFLASYON %2.2'YE KADAR - AB'DE DE %2.2'YE
KADAR
Eurostat rakamlarına göre Avro alanı yıllık enflasyon oranı Eylül 2018’deki %2.1’den Ekim 2018’de
%2.2 seviyesine yükselmişti. Bir yıl önce bu oran %1.4 idi. AB yıllık oranı Eylül 2018’deki %2.1’den
Ekim 2018’de %2.2 seviyesine yükselmişti. Bir önceki yıl bu oran %1.7 idi.
AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL KURULU’NDA ÖNE ÇIKANLAR: DAHA UCUZ ÇAĞRILAR,
ENERJİ VERİMLİLİĞİ, LUX FİLM ÖDÜLÜ, ANGELA MERKEL
AB’nin uzun vadeli bütçesi ve enerji ve telekomünikasyon ile ilgili yeni kurallar Kasım ayı genel
kurulunun önemli olayları arasındaydı. Savaşta Kadın bu yılki Lux Film Ödülü'nü kazandı. AB'nin 20212027 için uzun vadeli bütçesine ilişkin geçici raporunda, Parlamento Konseye AB programlarının
etkilenmesi riskini ortadan kaldırmak adına yakında bir anlaşmaya varmasını önerdi.

4

19 KASIM 2018

GENEL İŞLER KONSEYİ (MADDE 50) ANA SONUÇLARI
AB27 formatındaki Konsey, 25 Kasım 2018 Pazar günü için planlanan Avrupa Konseyi'nin (Madde 50)
özel toplantısını hazırladı. AB baş müzakerecisi Michel Barnier, Bakanları mevcut durum hakkında
bilgilendirdi.

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, 2019 ve 2020 yılları için AB'de belirli derin deniz stokları ve Kuzey-Doğu Atlantik'teki
uluslararası sularda balıkçılık fırsatları üzerinde anlaştı. Derin deniz türlerinin insan faaliyetlerine karşı
savunmasızlığı göz önüne alındığında ve aşırı sömürüsünü önlemek için, Konsey stokların büyük
çoğunluğu için TAC'leri (izin verilen toplam sayı) azaltmaya karar vermiştir.

DIŞİŞLERİ KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI
Dışişleri Bakanları uluslararası gündemde en acil konuları tartıştılar. 5 Kasım 2018'de ABD
yaptırımlarının yürürlüğe girmesini takiben İran'ın nükleer anlaşmasına tam desteklerinin devam
ettiğini vurguladılar. Anlaşmanın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 13. kez onaylandığı
şekliyle, İran tarafından uygulanmaya devam ettiğini belirttiler.

20 KASIM 2018

AB HİNDİSTAN’DAKİ İDDİALI STRATEJİSİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Yüksek Temsilci bugün AB'nin işbirliğini ve Hindistan ile ortaklığı güçlendirmek için bir strateji
vizyonunu belirleyen Ortak Bildiriyi kabul etti. Bu Ortak Bildiri, Hindistan'ın 2004 yılında en hızlı
büyüyen büyük ekonomi olarak ortaya çıktığını ve önemli bir jeopolitik rol kazandığını kabul ederek
Hindistan hakkındaki son Komisyon Bildirisinin yerini almıştır.
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DIŞİŞLERİ KONSEYİ'NİN ANA SONUÇLARI (SAVUNMA)
Savunma ve Dışişleri Bakanları güvenlik ve savunma alanında AB işbirliği konusunda bir tartışma
gerçekleştirdiler. Daimi yapısal işbirliği (PESCO), savunma konulu yıllık gözden geçirme (CARD),
Avrupa savunma fonu, askeri hareketlilik, askeri planlama ve yürütme kabiliyeti (MPCC), sivil CSDP
kompleksi ve bir Avrupa Barış Tesisi için teklif dahil olmak üzere bu alandaki AB Küresel Stratejisinin
uygulanmasını gözden geçirdiler.

21 KASIM 2018

AVRUPA DÖNEMİ SONBAHAR PAKETİ: KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
Komisyon, AB'nin 2019 için ekonomik ve sosyal önceliklerini belirliyor, Taslak Bütçe Planlarına İlişkin
Görüşleri sunuyor ve İtalya örneğinde İstikrar ve Büyüme Paktı'na özellikle ciddi uyumsuzluğun
varlığını teyit ediyor; Yunanistan ilk kez Avrupa Dönemi'ne dâhil edildi.

22 KASIM 2018

AB'DE SAĞLIK DURUMU: DAHA UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMLAR İÇİN DAHA FAZLA
KORUMA VE ÖNLEME
Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2018 yılı Komisyon ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortak
raporu, yaşam beklentisinin istikrarlı bir şekilde artmasının yavaşladığını ve özellikle ülkeler arasında
ve ülkeler arasında büyük farklılıkların devam ettiğini göstermektedir. Bu rapor, AB vatandaşlarının
sağlık durumunun karşılaştırmalı analizlerine ve 28 üye devlet, 5 aday devlet ve 3 EFTA
devletlerindeki sağlık sistemlerinin performansına dayanmaktadır.

JUNCKER PLANI İŞLİYOR: AVRUPA'DA YATIRIMLARI GERİ GETİRİYOR
22 Kasım’da yayınlanan bir Bildiride, Komisyon, Avrupa için Yatırım Planının (Juncker Planı),
lansmanından dört yıl sonra, Avrupa'da sürdürülebilir bir seviyeye yatırım getirilmesine nasıl yardımcı
olduğunu açıkladı. Yatırım Planı başlangıçtaki hedeflerini ve beklentilerini aştı ve şimdi üçte ikisi özel
kaynaklardan gelen 360 milyar Avro değerindeki yatırımları harekete geçirdi.
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25 KASIM 2018
AVRUPA KONSEYİ'NİN ÖZEL TOPLANTISI (MADDE 50)
AB27 liderleri 25 Kasım 2018 Pazar günü Avrupa Konseyi'nin (madde 50) özel bir toplantısı için bir
araya geldi. AB ve Birleşik Krallık'ın müzakerecileri tarafından sunulan çekilme anlaşmasını
onayladılar. Liderler ayrıca, çekilme anlaşmasında eşlik edilen ve atıfta bulunulan AB- Birleşik Krallık
gelecekteki ilişkilerine dair siyasi bildirimi de onayladılar.

27 KASIM 2018

ÇALIŞMA: TİCARET, AB GENELİNDE 36 MİLYONDAN FAZLA İŞİ DESTEKLİYOR
Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan iki yeni çalışma, Avrupa ve ötesindeki iş fırsatları için
AB ihracatının artan önemini vurgulamaktadır. AB'nin dünyaya ihracatı her zamankinden daha
önemli; Avrupa genelinde 36 milyon işi destekliyor ki bu rakam 2000 senesinden üçte iki daha fazla.
Bu işlerin 14 milyonu kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

28 KASIM 2018

BANKACILIK BİRLİĞİ VE SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİ
Komisyon, Bankacılık Birliği'nde risk azaltma konusunda kaydedilen ilerlemeleri raporlamakta ve AB
Liderleri toplantıları öncesinde Sermaye Piyasası Birliği'nde daha hızlı ilerlemeyi talep etmektedir.
Komisyon, bankacılık sektöründeki risk azaltma konusunda son gelişmeleri ve daha bütünleşik ve
istikrarlı bir AB mali sistemine doğru ilerlemeyi ele almaktadır.
KOMİSYON 2050 YILINA KADAR İKLİM NÖTR BİR AVRUPA ÇAĞRISI YAPIYOR
Avrupa Komisyonu, 2050 yılında müreffeh, modern, rekabetçi ve iklimsel bir nötr ekonomi için uzun
vadeli stratejik bir vizyon benimsemiştir – “herkes için bir Temiz Gezegen”.
Strateji, Avrupa'nın gerçekçi politik çözümlere yatırım yaparak, vatandaşları güçlendirerek ve
endüstriyel politika, finans ya da araştırma gibi kilit alanlarda eylemi hizalayarak ve adil bir geçiş için
sosyal adaleti sağlayarak Avrupa'nın iklim tarafsızlığına giden yolu nasıl yönlendirebileceğini
göstermektedir.
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EĞİTİM, GENÇLİK, KÜLTÜR VE SPOR KONSEYİ’NİN ANA SONUÇLARI
Konsey, 2021-2027 Avrupa Dayanışma Kolordusu Hakkında Tüzük önerisinde kısmi genel bir
yaklaşıma (Konsey'in konumu) ulaştı. Bakanlar ayrıca, 2021-2027 Yaratıcı Avrupa Programı önerisine
ilişkin bir ilerleme raporunu da not ettiler ve 2019-2022 Kültürel Çalışma Planı ile ilgili sonuçları kabul
ettiler.

29 KASIM 2018

SCHENGEN BÖLGESİ İÇİNDE GEÇİCİ SINIR KONTROLLERİ İÇİN YENİ KURALLAR
Avrupa Parlamentosu vekilleri, Schengen bölgesi içindeki iç sınır kontrollerinin mevcut iki yıllık dönem
yerine en fazla bir yıl ile sınırlandırılması gerektiğini söylüyorlar.

AB’Yİ KEŞFET: 18 YAŞINDAKİLERİN AVRUPA’YI KEŞFETMELERİ İÇİN 2019 YILINDA
12,000 SEYAHAT KARTI ULAŞILABİLİR OLACAK
Avrupa Komisyonu ikinci bir AB’yi KEŞFET yarışması başlatıyor. 29 Kasım’dan itibaren 11 Aralık Salı
gününe kadar, 18 yaşındaki gençler önümüzdeki yaz Avrupa'yı keşfetmek için seyahat kartına
başvurabilir.

30 KASIM 2018

EKİM 2018 - AVRO BÖLGESİ İŞSİZLİK ORANI %8.1 - AB28 %6.7
Avro bölgesi (EA19) mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ekim 2018'de Eylül 2018'e göre sabit ve
Ekim 2017'de %8.8'den düşük şekilde %8.1 oldu. Bu, Kasım 2008'den bu yana Avro bölgesinde
kaydedilen en düşük oran olmaya devam ediyor.
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AB, UKRAYNA'YA MAKRO-FİNANSAL YARDIM'DA 500 MİLYON AVRO ÖDENMESİNİ
ONAYLADI
Avrupa Komisyonu, AB adına, Ukrayna'ya yapılacak yeni Makro-Mali Yardım (MFA) programında ilk
500 milyon Avro'nun ödenmesini onayladı.
Bu ödeme ile 2014'ten beri AB tarafından Ukrayna'ya verilen toplam Makro-Finansal Yardım, AB
dışındaki herhangi bir ülkeye yönelik en büyük yardım tutarı olan 3,3 milyar Avro'ya ulaşacak.

GENEL İŞLER KONSEYİ ANA SONUÇLARI (UYUM)
Konsey, 2021-2027 dönemi için uyum politikasının yasama paketini görüştü. Uyum politikası,
Avrupa'daki bölgelere ve şehirlere iş yaratmak, ekonomik ve sosyal boşlukları azaltmak ve insanların
yaşamlarını iyileştirmek için yatırım yapan başlıca AB politikasıdır. AB bütçesinin üçte birinden fazlası
uyum politikasına gidiyor.

REKABET İŞLERİ KONSEYİ ANA SONUÇLARI
Konsey, platformdan işe tüzüğü ve araçların genel güvenliği tüzüğüne ilişkin pozisyonu (genel
yaklaşım) konusunda anlaşmaya varmıştır.
Konsey, önerilen AB Uzay Programı Tüzüğü hakkında Başkanlığın ilerleme raporunu not etmiş ve
ilerideki çalışmalara rehberlik sağlamak amacıyla ana bekleyen konularla ilgili görüş alışverişinde
bulunmuştur.
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