
           
          23 – 29 Kasım 2009    Sayı: 11

 
AB BAŞKANI ROMPUY, DIŞİŞLERİ TEMSİLCİSİ ASHTON 
SEÇİLDİ 
AB liderleri, günler süren zorlu ve gergin pazarlıkların ardından Belçika 
Başbakanı Herman Van Rompuy’u AB Başkanı olarak atadılar. Kişisel 
olarak Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakmayan Van Rompuy, zirve sırasında 
AB’nin bu konudaki politikalarına sadık kalacağı yönünde garanti verdi. 
AB liderleri Brüksel’e uzlaşıya varamamış şekilde gelseler de zirve öncesi 
yapılan bir toplantı kilidin açılmasını sağladı. Son ana kadar selefi Tony 
Blair’i destekleyen İngiltere Başbakanı Gordon Brown, sol partilerden olan 
liderlerin yaptığı toplantıda bu desteği çekti. Bunun üzerine sosyalist 
liderler İngiliz Catherine Ashton’ı AB Dışişleri Bakanı olarak 
desteklediklerini açıkladılar. Ashton’la birlikte “sol yelpaze, büyük ülke ve 
kadın” dengesi tutturulunca “sağ kanat, küçük ülke ve erkek” dengesini 
temsil eden Hıristiyan Demokrat Van Rompuy’un önü açıldı. Başından bu 
yana Almanya ve Fransa’nın desteğine sahip olan Van Rompuy’u aday 
olarak gösteren İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt bu isim üzerinde uzlaşı 
sağlamakta zorlanmadı. “Zen” kişiliğiyle öne çıkan, basında fazla haber 
olmaktan hoşlanmayan, siyasette diyalog ve uzlaşıyı her şeyin önünde 
tutan 62 yaşındaki Van Rompuy’un Türkiye’nin AB üyeliğine bakışı ise 
pek olumlu değil. Van Rompuy bundan 5 yıl önce muhalefetteyken yaptığı 
bir konuşmada, “Türkiye, Avrupa’nın parçası değil ve asla parçası 
olmayacak” demişti. Gelinen aşamada Van Rompuy’un kişisel 
görüşlerinde herhangi bir değişiklik yok ancak oturacağı koltuk yeni AB 
Başkanı’nın farklı bir yaklaşım içine girmesi sonucunu doğuracak. Zirve 
sonrasında yapılan basın toplantısında bunun ilk işaretini veren Van 
Rompuy, “Türkiye’nin üyeliği konusundaki kişisel görüşlerinin önem 
taşımadığını” ve “üye ülkelerin oybirliğiyle aldıkları kararların kendi kişisel 
görüşlerinin bütünüyle üzerinde olduğunu” ifade etti. Türkiye konusundaki 
kararları üye ülke liderlerinin alıyor olması ve AB Başkanı’nın oy hakkının 
olmaması da Van Rompuy’un kişisel görüşlerinin önemini bir doz daha 
düşürüyor. AB tarihinin ilk Dışişleri Bakanı Barones Catherine Margaret 
Ashton oldu. İngiltere’deki Tony Blair ve Gordon Brown hükümetleri 
döneminde “orta düzeyli” görevler alan, ancak üstlendiği hiçbir göreve 
seçim yoluyla gelmeyen Ashton özellikle eğitim, insan hakları, adalet ve 
eşitlik alanlarına yoğunlaştı. 2007’de Lordlar Kamarası lideri olarak Lizbon 
Antlaşması’na yeşil ışık yakılmasında öncü bir rol oynadı. 1999’dan bu 
yana Barones Birlik’in dünyadaki yüzü olacak. Barones unvanını taşıyan 
53 yaşındaki Ashton, 2008’den bu yana AB Komisyonu’nun ticaretten 
sorumlu üyesi olarak görev yapıyor. AB tarihinin ilk Dışişleri Yüksek 
Temsilcisi olan Catherine Ashton, aynı zamanda Komisyon'da görev 
yapan ilk İngiliz kadın ve Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu ilk kadın 
üye olma ünvanlarını taşıyordu. Seçimin ardından Ashton tüm bu ilklerin 
büyük mutluluğu ve gurur verdiğini, yeni görevinde Avrupa Konseyi ve 
Komisyonla bir arada çalışmanın bir hayli zorlu olacağını kaydetti. 
Kaynak: EurActiv 
 
VİZE ŞİKAYET HATTI KURULDU  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 
ve European Citizen Action Service (ECAS) işbirliğinde gerçekleştirilen 
Vize Şikâyet Hattı projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde kurulan ve 
hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan vize 
şikayet hatları 0212 324 51 88–0212 324 51 99 ve elektronik posta adresi 
vize@ikv.org.tr ile Türk vatandaşlarının Shengen vizesi başvurularında 
karşılaştığı sorunların tespit edilmesi amaçlanıyor. Kaynak: İKV 

 
AB 2010 BÜTÇESİ €122,9 MİLYAR 
AB üye hükümetler birliğin 2010 yılı taslak bütçesinde kemer sıkma 
politikası izlediler. 18 Kasım Çarşamba günü üye devletler ekonomik 
kriz nedeniyle katlanan harcamaları kontrol almak üzere harekete 
geçtiler. Birliğe üye 27 ülkeden müzakereciler Avrupa 
Parlamentosu’ndaki görüşmelerde AB 2010 yılı bütçesinin €122,9 
milyar olmasını kararlaştırdılar. Yasama organında bütçe €127,5 milyar 
olarak teklif edilmişti. Yetkililer özellikle yoksul bölgelere yapılan 
yardımlarda yapılan kesintiye rağmen müzakerecilerin krizle mücadele 
için ek €2,4 milyar bütçe ayrılması üzerinde uzlaşmaya vardılar. 
Ekonomik krizle baş  edebilmek için hükümetler ekonomiye milyarlarca 
Avro aktarırken harcamaları da kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. 
Süt üreticilerine destek amacıyla ayrıca €300 milyon ve Bulgaristan’daki 
Kozloduy nükleer santralinin sökülmesi için de €75 milyon ek ödenek 
ayrıldı. 2010 yılı bütçesinin yüzde 45’i tarım teşviklerine ve kırsal 
gelişime ayrılırken, bütçenin üçte biri yoksul bölgelere aktarıldı. AB 
hükümetleri 2010’da harcamaların tarımdan ziyade araştırma ve 
yenilikçiliğe kaydırılabilmesi için yapılacak bir reform üzerinde 
siyasetçiler görüşmelere başlamış bulunuyor. Müzakerelerin sonunda 
AB Bütçe Komiseri Algirdas Šemeta Komisyon’un bu anlaşmadan hayli 
memnun olduğunu belirterek geçen nisanda sundukları €122,937 
milyarlık teklife çok yakın bir rakamla sonuca ulaşmaktan mutlu 
olduklarını açıkladı. Kaynak: EurActiv 
 
AB, TÜRKİYE'NİN REACH PERFORMANSINDAN MEMNUN 
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Tibor Varadi, 
Türkiye'nin kimyasal maddelerin kaydını gerektiren REACH 
düzenlemesi konusunda iyi durumda olduğunu söyledi. TEPAV'ın AB 
desteğiyle REACH'in yerli sektöre ekonomik etkilerini incelediği projenin 
kapanış toplantısında Varadi, Türkiye'nin söz konusu mevzuatı 
tamamen içselleştirerek uygulaması çok kolay olmasa da ortak ticaretin 
geliştirilmesi noktasında çok iyi durumda olduğunu belirtti. AB'nin 
memnuniyetine karşın sektörde ise REACH'in kayıt masrafları 
konusundaki endişe sürüyor. Öte yandan, Avrupa Birliği Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Yücel, Türkiye'nin kimya ihracatında AB'nin payının 
yüzde 30'larda olduğunu söylerken REACH düzenlemesinin bu açıdan 
önemini vurguladı. Özel sektöre etki analizi yapması çağrısı yapan 
Yücel, kendilerinin de bu konuda yeni bir yapılanmaya girdiklerini 
kaydetti. Bu doğrultuda DPT ve Başbakanlıkla ortak çalışacaklarını 
söyleyen Yücel, kurumlardan topladıkları 100'ün üzerinde konu 
arasından seçecekleri öncelikli başlıklarda etki analizine 2010'da 
başlayacaklarını belirtti. Yücel, "Özel sektör de bu tür çalışmalar 
yaparsa müzakere sürecinde daha hızlı yol alınır" dedi. Yücel, şu an 11 
faslın müzakerelere açıldığını ve son olarak cuma günü pozisyon 
belgesini AB'ye ilettikleri çevre faslında müzakerelerin de aralıkta 
başlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. TEPAV Direktörü Güven 
Sak ise projeyle daha önce bulunmayan sektörel verilere ulaşıldığını 
söylerken AB sürecinde bu konudaki çalışmalara duyulan ihtiyaca 
değindi. Türkiye'nin kimya ihracatının ilk 7 ayda geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 20 daraldığına dikkat çeken Sak, bu rakamın AB 
ithalatındaki ve Hindistan ile Çin gibi ülkelerin kimya ihracatındaki 
daralmadan yüksek olduğunu da vurguladı. Kaynak: Referans  
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