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“22. FASIL İÇİN 5 KASIM'A DAVET ALDIK, 

SIRADA 17. FASIL VAR”  

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AB'ye katılım 

müzakerelerinde 'Bölgesel Politika ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu' başlıklı 22. faslın açılması 

için 5 Kasım tarihine davet aldıklarını söyledi. Bağış, 

22. faslın ardından 17. başlık olan 'Ekonomik ve 

Parasal Politika' faslını açmaya yönelik girişimde 

bulunacaklarını belirtti.  

Kaynak: Euractive 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ASGARİ ÜCRET 

TARTIŞMASI 

Ekonomik iyileşmenin hafif de olsa sinyalleri 

görülmeye başlanan Avrupa Birliği’nde Polonya ve 

Romanya dahil bazı ülkelerde asgari ücrete ilişkin 

yeni tartışmalar yaşanıyor. Tartışmalar, asgari ücret 

yasasının olmadığı tek Avrupa Birliği ülkesi olan 

Almanya’da da önemli bir gündem maddesi. Sosyal 

Demokrat Parti, geçtiğimiz ay yapılan genel seçimler 

öncesinde yürüttüğü seçim kampanyasında asgari 

ücret konusunu parti gündeminin ana maddesi haline 

getirmişti. Partinin  lideri Peer Steinbrück, asgari 

ücretin 8 buçuk Euro olmasını önermiş, seçimi 

kazandığı takdirde iktidara geldikten sonra ilk yüz 

gün içinde asgari ücret yasasını çıkaracağına dair söz 

vermişti. Başbakan Angela Merkel başlangıçta asgari 

ücret yasasına karşı çıkmış olsa da seçim kampanyası 

sırasında sendika ve sanayi kollarının toplu iş 

sözleşmeleri yoluyla kendi asgari ücretlerini 

belirlemeleri gerektiğini savundu. Merkel’in 

Hıristiyan Demokrat Partisi, ulusal asgari ücret 

uygulaması yüzünden Alman ürünlerinin rekabet dışı 

bırakılacağı ve milyonlarca kişinin işsiz kalacağını 

savunuyor. Parti, Fransa’yı örnek göstererek bu 

ülkedeki saatte 9,43 Euro’luk asgari ücretin 

işverenleri yeni eleman almaktan caydırdığını, bu 

durumun da gençler arasındaki işsizlik oranını hızla 

yükselttiğine dikkati çekiyor.  Almanya’daki en 

büyük tartışma konularından biri, yüksek maaşları 

kimin yükleneceği, faturayı kimin ödeyeceği. Yani 

tüketiciler mi yoksa hükümet mi bu yükü üstlenecek? 

Almanya’daki asgari ücret yasası tartışmaları 

sürerken beklenenin üzerinde gerçekleşen ekonomik 

büyüme, ihracat fazlası ve diğer Avrupa Birliği 

ülkelerine oranla daha düşük işsizlik oranına ilişkin 

müjdeli haberler, moralleri yükseltti. Avrupa 

Birliği’nin Temmuz ayında yayınladığı bir rapora 

göre, birlik içinde en yüksek asgari ücret 

uygulamasına sahip ülke, Lüksemburg. En düşük 

asgari ücretse Bulgaristan’da. 

Kaynak: http://www.amerikaninsesi.com/ 

 

DOMATES ÜRETİCİSİNE AB MÜJDESİ  

AB, 25 Ocak 2010 tarihinden beri ilaç kalıntısı riski 

gerekçesiyle domates, biber, kabak ve armutta 

uygulamaya koyduğu kontrol amaçlı yüzde 10 

sıklıkla tahlil zorunluluğunu domateste kaldırdı. 1 

Ekim 2013 tarihi itibariyle Türkiye menşeli taze ve 

dondurulmuş domatesin AB'ye doğrudan girişine 

engel kalmadı. İhracatçılar, gelişmeyi Türk 

ürünlerinin temiz olduğunun AB tarafından 

tescillenmesi ve domatese iade-i itibar olarak 

değerlendiriyor. Türk ihracatçısı, bu uygulamadan 

dolayı yılda 20 milyon dolardan fazla para ödüyordu. 

Halihazırda Türkiye'den ihraç edilen 600 bin ton 

domatesin üçte biri AB ülkelerine gidiyor. Antalya 

İhracatçılar Birliği (AİB) Başkanı Mustafa Satıcı, bu 

gelişmeyle ihracatçının analiz külfeti ve zaman 

kaybından kurtulduğunu belirterek, "Bu aslında bir 

iade-i itibar. Zaten uygulama çok doğru değildi. AB, 

haksızlık yaparak domatese tarife dışı engel 

çıkarıyordu. Nitekim 2,5 yıl boyunca yapılan 

kontrollerle bu haklılığımız ispatlanmış oldu." dedi. 

AB, 669/2009/EC sayılı yönetmelik kapsamında 25 

Ocak 2010 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal ettiği 

bazı tarım ürünlerine tahlil mecburiyeti getirmişti. Bu 

çerçevede domates ve biber, zirai ilaç kalıntısı riski 

sebebiyle AB'ye giriş kapısı olan Bulgaristan'da fiziki 

kontrole tâbi tutuluyordu ancak AB Resmî 

Gazetesi'nin 26 Eylül 2013 tarihli nüshasında 

yayımlanan ve 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren 

925/2013/EU sayılı komisyon yönetmeliği uyarınca 

Türkiye menşeli taze ve dondurulmuş domates 

ürünleri uygulama kapsamından çıkarıldı. Böylece 

yaş meyve ve sebze ihracatının en büyük 

sıkıntılarından biri de aşılmış oldu. Uygulama, 

özellikle domates ve biber ihracatını olumsuz 

etkiliyordu. Halen Türkiye'den Rusya'ya gönderilen 

her ürünü tahlil etime zorunluluğu bulunuyor. 

Kaynak: Akşam Gazetesi 

http://www.amerikaninsesi.com/

