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AB-KANADA SERBEST TİCARET 

ANLAŞMASINDA SONA GELİNİYOR 

Avrupa Birliği ve Kanada, önümüzdeki haftalarda 

serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyor. 

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi 

Karel De Gucht, Kanada Ticaret Bakanı Ed Fast ile 

gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı 

açıklamada, 'Şimdi iki taraf da müzakerecilerine, 

ortada bulunan meselelerle ilgili açıkları kapatma 

talimatı verecek' dedi. Anlaşmanın 'önümüzdeki 

haftalarda' tamamlanabileceği belirten De Gucht, 

'Önemli ilerlemeler kaydedildiği açık, ancak 

yapılması gereken bazı önemli işler var' şeklinde 

konuştu. AB'nin en büyük 12. ticaret ortağı olan 

Kanada ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşması, 

birliğin bir G-7 ülkesi ile imzaladığı ilk serbest ticaret 

anlaşması olacak. Kanada açısından ise ikinci en 

büyük ticari ortağı olan AB ile imzalayacağı anlaşma, 

ABD ve Meksika ile 1994 yılında imzaladığı Kuzey 

Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan bu ana en 

önemlisi olacak. Anlaşmanın, iki taraf arasında 2011 

yılında 117 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen 

ticaret hacmini yüzde 20 oranında artırabileceği 

belirtiliyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

EURO BÖLGESİ YUNANİSTAN'A KREDİDE 

ANLAŞAMADI 

Euro Bölgesi maliye bakanları, Salı akşamı 

gerçekleştirdikleri toplantıda Yunanistan'a kurtarma 

paketinin son dilimini verme konusunda anlaşmaya 

varamadı. Bakanlar konuyu görüşmek üzere 

önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelecek. Eurogroup 

Başkanı Jean-Claude Juncker, 'Bir anlaşmaya 

varmaya yakınız ancak bazı teknik incelemeler, mali 

hesaplar yapmamız gerekiyor ve bunu şu anda 

gerçekleştiremememiz gerçekten teknik sebeplerden 

ötürü. Bu sebeple toplantıya son veriyoruz ve 

önümüzdeki Pazartesi tekrar bir araya geleceğiz. 

Önemli bir siyasi anlaşmazlık yok' dedi. Yine de 

açıklamanın ardından Euro, dolar karşısında düştü. 

Reuters'ın ulaştığı bir belgeye göre Euro Bölgesi 

ülkelerinin borçların bir kısmını 'kırpmaması' halinde 

Yunanistan'ın borçlarının GSYİH'ya oranının 2020  

 

senesine kadar, IMF'in 'sürdürülebilir' olarak 

nitelediği yüzde 120 seviyesine çekilmesi mümkün 

olmayacak.  

Kaynak: Euractiv 

 

SONUÇSUZ AB BÜTÇE ZİRVESİ 

Ortak bütçe görüşmeleri beklenildiği gibi sonuçlandı, 

liderler Avrupa Birliği 2014-2020 yılları bütçesi için 

orta yolu bulamadı. AB’nin imajının sarsılmasından 

korkan liderlerden İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt 

meselenin büyütülecek bir yanı olmadığını söylüyor: 

‘‘27 ülke arasında bir karara varılacağını 

öngörüyorum. Daha fazla ikili görüşmeler yapmamız 

gerekiyor, bu yüzden bu tartışmaları önümüzdeki 

seneye ertelemek çokta tuhaf değil. Bu bütçe zaten 

2014’ün başlarında geçerli olacak yani daha 

zamanımız var.’‘ Zirve, finanasal yapıyı belirlemenin 

yanı sıra İngiltere için AB’de kalıp kalmama 

konusunda bir sınav niteliğindeydi. Birleşik Krallık’la 

ilişkilerin kopma noktasına gelmemesi için 

görüşmelerin uzatılmadığı söyleniyor. Avrupa 

Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy 

Verhofstadt’a göre bu olumsuz sonuç baştan belliydi: 

‘‘Üye devletler arasındaki çekişme ve bu zirve çok 

gülünç, burada neyi tartışıyoruz ki? Senelik 140 

milyar Euro’luk bir Avrupa ortak bütçesinden 

bahsediyoruz, üyelerin senelik bütçeleri ise 6.3 trilyon 

Euro yani 50 kat daha fazla.’‘ 

Kaynak: AB Haber 

 

23. FASIL ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 

DÜZENLENDİ 

23 Kasım 2012 tarihinde, Avrupa Komisyonu ve 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile 

ilgili Bakanlık ve Kurum temsilcilerinin katılımıyla 

Pozitif Gündem çerçevesinde oluşturulan 23 No’lu 

Yargı ve Temel Haklar Faslı Çalışma Grubu ikinci 

toplantısı Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Cangir ve Avrupa 

Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye 

Masası Başkanı Sayın Jean-Christophe Filori eş 

başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Yargı 

ve Temel Haklar Faslına ilişkin kaydedilen ve halen 

kaydedilmekte olan gelişmeler istişare edilmiştir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 


