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AB'YE VİZESİZ SEYAHATTE İLK ADIMLAR ATILDI 

Türkiye ile AB arasında vizelerin kaldırılması için diyaloğun 

başlamasına yönelik ilk adım atıldı. Avrupa Birliği Daimi 

Temsilciler Komitesi, vize muafiyeti müzakereleri için 

Avrupa Komisyonu’na yetki verilmesinde anlaştı. Türkiye de 

AB ile geri kabul anlaşmasını parafe etti. Müzakereler 

çerçevesinde önce vize kolaylığı, birkaç yıl içinde de vize 

serbestisi gündemde olacak. Perşembe günü toplanan AB 

Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), uzun süren bir 

tartışmanın ardından Türkiye’yle vize muafiyeti 

görüşmelerini yürütme konusunda Avrupa Komisyonu’na 

yetki verilmesinde uzlaştı. Uzlaşı, Cuma günü 

Lüksemburg’da toplanan bakanlar konseyinde tartışılmadan 

onaylandı. Milliyet gazetesinin bildirdiğine göre Brüksel’in 

bu adımının ardından Türkiye’nin de tartışmaların odağına 

yerleşen ve AB ülkelerine yasa dışı giriş yapan üçüncü ülke 

vatandaşlarının iadesini öngören geri kabul anlaşmasını 

parafe etti. AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, 

Lüksemburg'daki toplantıyla birlikte 'yıllarca sürecek, uzun 

bir süreç başlatacağını' söyledi. Yetkili, bu çerçevede 

Ankara'ya sunulacak 'eylem planında' bazı taleplerin 

bulunacağını bildirdi. Buna göre Türkiye'nin, geri kabul 

anlaşmasını imzalamanın dışında sınırlarının kontrolünde 

Kıbrıs dahil olmak üzere tüm AB ülkeleriyle işbirliğinde 

bulunması, Avrupalı olmayan ülkelere karşı vize 

politikalarını gözden geçirmesi istenecek. Milliyet 

gazetesinden Güven Özalp, teknik göstergelerin Türk 

vatandaşlarının vize engeli olmaksızın AB ülkelerine seyahat 

etmelerinin 2018’den önce oldukça zor olduğunu gösterdiğini 

yazdı. 
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HOLLANDE'DAN 120 MİLYAR EURO'LUK 'AVRUPA 

BÜYÜME PAKTI' FİKRİ 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, büyümeyi teşvik 

etmek amacıyla Avrupa Birliği'nin 2012 yılı sonuna kadar 

120 milyar Euro tutarında bir dizi önlem içeren bir paket 

hazırlanmasını istiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel 

ise Avrupa'da ekonomide iyileşme için daha fazla para 

harcanmasına kapıyı kapatmış durumda. Haftalık Journal du 

Dimanche gazetesinin aktardığına göre söz konusu para, 

proje tahvilleri, yeniden düzenlenen AB yapısal fonları ve 

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi araçlarla elde edilecek. 

Gazetenin aktardığına göre Fransa, 28-29 Haziran'da 

yapılacak AB liderler öncesinde bu fikri tartışıyor. Habere 

göre Fransa aynı zamanda Almanya'nın Euro Bölgesi'nde 

ortak borçlanmaya karşı itirazını kabul  etti ve konuyu 10 yıl 

içinde tekrar görüşmeye açmak üzere rafa kaldırdı. Gazete, 

görüşlerini AB liderler zirvesi, G-20 zirvesi ve Almanya, 

İtalya, İspanya ve Fransa liderlerinin Roma'da yapacağı  

 

görüşme öncesinde mevkidaşlarıyla paylaşan François 

Hollande'ın, 'Haziran ayında AB Konseyi, etkisini hemen 

gösterecek, toplamda 120 milyar Euro'luk bir büyüme 

paketini kabul etmeli.' dedi. Hollande aynı zamanda bu 

önlemlerin yıl sonundan önce finansal işlem vergisiyle 

birlikte genişletilmesi ve özellikle gençler arasında işsizliğe 

çare olarak istihdam yaratacak önlemler alınması gerektiğini 

söyledi. Plana göre 120 milyar Euro'nun 55 milyarı 

kullanılmamış AB yapısal kalkınma fonlarından gelecek. 4.5 

milyar Euro 'proje tahvilleriyle' sağlanacak. 60 milyar Euro 

ise EIB'den sağlanacak. Öte yandan Hollande ve Merkel'in, 

Yunanistan'daki seçimlerin öncesinde Cumartesi günü 

telefonda görüştüğü bildirildi. Hollande'ın ofisinden yapılan 

açıklamada, görüşmenin 'yapıcı ve verimli' olduğu ifade 

edildi. 
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AB VE ABD, TİCARET ANLAŞMASINDA 

İLERLİYOR 
Avrupa ve ABD, iki tarafta büyüme ve istihdamı teşvik 

edecek bir ticaret anlaşması üzerinde ilerlemeler kaydediyor. 

ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa Komisyonu Başkanı 

Jose Manuel Barroso ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 

Herman Van Rompuy, yayımladıkları ortak açıklamada, 

geçtiğimiz Kasım ayındaki AB-ABD zirvesinde 

oluşturulmasına karar verilen Büyüme ve İstihdam için Üst 

Düzey Çalışma Grubu'nun hazırladığı ara rapordaki 

bulguların kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. 

Açıklamada, 'Çıkacak önemli bir sonuç, yalnızca Atlantik 

ötesi ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, öte 

yandan üçüncü ülkelerde yaşanan pazara erişimdeki 

zorluklara yanıt verecek ve çok taraflı ticarette serbestleşme 

gündemini teşvik edecektir.' denildi. Ön görüşmelerde aynı 

zamanda iddialı bir anlaşmanın, ticaret kurallarının 

modernleşmesi ve ticarette serbestleşme gündemini teşvik 

edeceğinin altı çizildi. ABD ve AB arasındaki yıllık 4 trilyon 

Euro'luk ticaret, dünya ticaretinin üçte birini oluşturuyor. 

İlişkiler, 15 milyon kişinin istihdamını doğrudan 

ilgilendiriyor. ABD'nin doğrudan dış yatırımlarının yaklaşık 

yüzde 60'ı Avrupa'da (1.5 trilyon Euro), ve Avrupa'nın 

ABD'deki yatırımları da 1.2 trilyon Euro'yu buluyor. ABD 

Ticaret Odası'nın yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına göre 

mallardaki gümrük vergileri, ortalama yüzde 5-7 ile 

halihazırda düşük, ancak bunu sıfırlamak AB ile ABD 

arasındaki ticareti beş yıl içinde 120 milyar doların üzerinde 

oranda artırabilir ve GSYİH'de toplam 180 milyar dolar artış 

kaydedilebilir. 
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