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AB'de 2015 Bütçesi İçin Ön Anlaşmaya Varıldı 

Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler, 

önümüzdeki yılın AB bütçesi üzerinde ön 

anlaşmaya vardı. Anlaşma çerçevesinde Avrupa 

Komisyonu'nun, 20 milyar Euro'yu geçen 

ödenmemiş borçlar için bir çözüm bulması 

gerekecek. Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan 

açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 2010 yılında 5 

milyar Euro olan, ancak bu yılın başında 23.4 

milyar Euro'ya ulaşan ödenmemiş borçlar için bir 

plan sunması gerektiği belirtildi. Geçtiğimiz ay AB 

üyesi ülkelerin, bir önceki yıldan kalan borçların 

ödenmesi için, rekabet ihlalleri sebebiyle kesilen 

cezalardan elde edilen paranın kullanılması teklifini 

reddetmesi üzerine görüşmeler çıkmaza girmişti. 

Parlamento ve üye ülkeler, önümüzdeki yıl için 

toplam 141.2 milyar Euro'luk AB bütçesi üzerinde 

anlaşmaya vardı. Bu çerçevede AB araştırma 

programı Horizon 2020'ye 45 milyon Euro, öğrenci 

değişim programı Erasmus+ için ise 16 milyon 

Euro ek kaynak sağlanacak. Dış politika bütçesinde 

de 32 milyon Euro artış söz konusu olacak. Bütçeye 

nihai onayın, 15-18 Aralık'taki AP genel kurulunda 

verilmesi bekleniyor.  
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Sorularla AB Politikaları Ve Türkiye - Gıda 

Güvenliği Politikası  

AB’nin gıda güvenliği politikası, insan sağlığının 

ve tüketici çıkarlarının korunmasını temin etmek ve 

iç pazarın etkin bir şekilde işlemesini sağlamak 

üzere şekillenmiştir. Gıdanın çiftlikten sofraya 

kadar olan zincirinin tüm aşamalarında kapsamlı 

düzenlemeler ve denetimler içeren AB’nin gıda 

güvenliği anlayışı;   hayvan sağlığı, hayvan refahı 

ve bitki sağlığını da temin eden bütünleşik bir 

yaklaşımı benimsemektedir.  Yıllar içerisinde 

geçirdiği reformlarla 50 yılı aşkın süredir AB üye 

ülkeleri vatandaşlarının güvenli gıdaya erişimini 

sağlayan gıda güvenliğine ilişkin AB mevzuatı, 

gerek AB aday ülkelerini gerekse AB’ye gıda 

ihracatı yapan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 

Bu bağlamda İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından 

“Gıda Güvenliği Politikası” kitapçığı 

hazırlanmıştır. Bu çerçevede, İKV Uzmanı Gökhan 

Kilit tarafından hazırlanan “Sorularla AB 

Politikaları ve Türkiye: Gıda Güvenliği Politikası” 

başlıklı yayını (İKV Yayın No:273),  AB’nin gıda 

güvenliği anlayışını bütün yönleriyle kısa ve 

anlaşılır bir şekilde aktarmaktadır. Çalışmada yer 

alan sorulara verilen yanıtlarla gıda güvenliğinin 

AB’de ortaya çıkış süreci, yapısı, işleyişi, öne çıkan 

alanları ve reform süreçleri açıklanmakta, ayrıca 

Türkiye’nin AB müzakere sürecinde sürdürdüğü 

uyum çalışmaları da kısaca ele alınmaktadır. 
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“17. Fasıl Müzakerelere Açılacak” 

İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi ile görüşen 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB müzakerelerinde 

'Ekonomik ve Parasal Politika' başlıklı 17. faslın 

açılması için Roma'nın büyük bir çaba gösterdiğini 

ve faslın açılma noktasına geldiğini, teknik 

prosedürler tamamlandığı zaman faslın önümüzdeki 

aylarda açılacağını belirtti. 
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