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AB LİDERLERİ G20 İÇİN TOPLANACAK 
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla İsveç'in 
başkenti Stockholm'de 4 Eylül’de başlayan ve bağlayıcı özelliği 
olmayan gayri resmi nitelikteki toplantıda AB üyesi ülkeler 17 Eylül’de 
olağanüstü AB liderler zirvesinin toplanmasını kararlaştırdı. Söz konusu 
zirvenin ana gündeminde Eylül ayı sonunda İngiltere’de yapılacak G20 
zirvesi öncesi AB’nin ortak tutum belirlemesi oluşturuyor. AB Dönem 
Başkanı İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, 17 Eylül'de AB liderler 
zirvesinin yapılacağını doğruladı. Zirve gayri resmi ve çalışma yemeği 
formatında olacak. Zirvede AB'nin kabul edeceği ortak tutum 23-25 
Eylül tarihinde Pittsburgh'da G20 zirvesinde AB’nin görüşünü 
yansıtacak. G20 zirvesi küresel mali krizin bir daha olmasını önlemek 
için uluslararası mali piyasaların denetimi yeni kuralları kabul etmek için 
tasarlandı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve İsveç AB 
dönem başkanlığını sahibi olarak G20 zirvesine Avrupa Komisyonu ile 
katılacak. G20’de tüm AB üye ülkeler olmadığı için AB İsveç Dönem 
Başkanlığı zirveye AB’nin ortak bir pozisyonla gitmesi için bir belge 
hazırladı. Pittsburgh zirvesinde mevcut ekonomik durum ve işbirliği için 
gerek-ekonomik uyarıcı paketler, ekonomik kriz sona azaltmak için 
koordineli çıkış stratejileri gibi konuları ele alınması bekleniyor. 
Toplantıda mali sektörde tazminat ve ikramiye konusu da görüşülecek. 
Kaynak: AB Haber ( http://www.abhaber.com ) 
 
AB'DE GIDALARA YENİ ETİKETLEME SİSTEMİ GELİYOR 
Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu, gıda güvenliği için yeni 
etiketleme sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem halkı, hangi ürünün 
genetiğiyle oynanmış, hangi ürün bio ya da klonlanmamış olduğu 
hakkında bilgilendirecek. Yapılan açıklamada ayrıca, yeni geliştirilmiş 
gıda ürünlerinin de kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceğinin altı çizildi. 
Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu Başkanı Alman SPD Jo 
Leinen, Komisyonda çevre, halk sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki 
çalışmalarını anlattı. Bu yıl içinde Avrupa Birliği’nde domuz gribinden 
etkilenenlerin sayısının %10 olduğunu söyleyen Leinen; “gelecek yıl 27 
AB ülkesinin bu salgından ne kadar etkileneceği konusunda elimizde 
net bir bilgi yok” dedi. Sağlık alanında çalışmaları geliştirmek için 
paketler hazırlanması gerektiğinin altını çizen Leinen, bu çalışmaların 
AB Konseyi’ni de tetikleyici rol oynayacağını belirtti. İsveç Dönem 
Başkanlığı döneminde, sağlık alanındaki çalışma ve programları 
yapmaya devam edeceklerini bildiren Leinen “özellikle hastalara doğru 
bilgi ve ilaçların ulaşması konusunda çalışmalar yapılması gerekir. 
Bununla ilgili geçtiğimiz dönem yaşanan skandalların yaşanmasını 
istemiyoruz” dedi. Jo Leinen yeni geliştirilen gıda ürünlerinin çok kısa 
bir süre sonra piyasaya sürüleceğini, gıda güvenliği için yeni 
etiketlendirme sistemi getirileceğini bildirdi. Leinen; “Yiyecek 
etkilendirilmesi halk için çok önemli. Artık halk hangi ürünün bio, 
hangisinin genetik değişikliğe uğratılmış hangisinin de klonlanmış 
olduğunu bilecek. Ürünlerin üzerindeki etiketlerde bunların açıklaması 
olacak” diye konuştu.  
Kaynak: AB Haber ( http://www.abhaber.com )  
 

 
AB, OTOMOBİLDE CO2’Yİ AZALTMA KARARI ALDI, 1 
MİLYON ELEKTRO-OTO GELİYOR 
AB 2020’ye kadar Avrupa’da otomobil egzozlarından çıkan CO2 oranını 
100 kilometrede 163 gramdan 98 grama düşürme kararı aldı. Bu karar 
tüm Avrupa’da otomotiv sektöründeki firmaların böyle bir dönüşüm için 
büyük paralar harcaması ve büyük yatırımlar yapması anlamına geliyor. 
Ayrıca yine tüm Avrupa’da elektrikle işleyen otomobil üretiminin 
hızlanması da gündeme gelecek. Özellikle güçlü motorlara sahip 
otomobiller üreten firmaların AB’nin yeni standartlara uyması için 
milyarlarca euroluk yatırım yapması gerekecek. Bir danışma şirketinin 
yaptığı araştırmaya göre, yeni sistem denemeleri klasik motor 
üretiminde payı olan birçok küçük firmanın kapanmasına ve binlerce 
işçinin işsiz kalmasına da neden olabilecek. Avrupa çapında elektro 
otomobillerin pazardaki payı artarsa, CO2 oranları da kademeli olarak 
azalacak ve otomotiv sektörünün tümü daha az harcama yapmak 
zorunda kalacak. Elektro otoların 2020’ye kadar dünya otomotiv 
sektöründe önemli bir paya sahip olacağı belirtiliyor. Aynı araştırmaya 
göre bu otoların dünya çapında 470 milyar euroluk bir pazar yaratacağı 
ve yılda 7 milyon civarında oto satılacağı hesaplanıyor. Ayrıca yeni 
sektörün elektrik konuları ağırlıkta olmak üzere 140 bin kişilik yeni bir 
işgücü alanı yaratması da bekleniyor. Türkiye'nin ilk lityum iyon 
bataryalı ve hidrojenli otomobilini 2007 yılında üretmeye 
başlayan  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Ali Ata, orjinal 
tasarımla Lityum İyon bataryalı araç üretildiğini ve deneme sürüşlerinin 
tip onayı olmadığından kampüs içinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Daha 
sonra aracın bir ileri versiyonu olan batarya ve yakıt pili güç depolama 
üniteleri içeren versiyonu için TÜBİTAK Projesi'nin alındığını belirtti. 
Dünyada tüm araçların önce hibrit sonra elektrik olacağına ilişkin bir 
şüphelerinin olmadığını söyleyen Ata, TÜBİTAK’ın da bu konuda büyük 
bir merkez kurma kararı aldığını belirtti.  
Kaynak: EurActiv ( http://www.euractiv.com.tr ) 
 
AB, HAYVAN TESTLERİNE ALTERNATİF ARIYOR 
Avrupa Komisyonu ve kozmetik sanayi hayvan testlerine alternatif 
çözümler geliştirmek için yapılacak araştırmalara fon ayırdı. Avrupa 
Komisyonu ve Avrupa kozmetik endüstrisi, VII Dünya Yaşam Bilimleri 
Alternatifleri ve Hayvan Kullanımı Kongresi`nde alternatif güvenli test 
yöntemleri için ortak mali girişimler sundu. Avrupa Komisyonu, 30 
Temmuz 2009`da bu alandaki önerilere ayrılmak üzere 25 milyonluk 
kaynak aramaya başlamıştı. Bu kaynak uygun koşullarda kullanılmak 
üzere Avrupa Kozmetik Derneği`ne verildi. Sonuç olarak, daha hızlı, 
hayvan testlerinden daha ucuz ve yüksek tahmin değeri olan yöntemler, 
güvenli test yöntemlerinin temellerini atacak araştırmalar için 50 milyon 
euroya kadar mali kaynak tahsis edilecek. Komisyon ayrıca, 
finansmanın sadece canlı hayvanlar üzerinde yapılmayan testler için 
olduğunu ve projelerin sonuçlarının sadece kozmetik sanayisine değil, 
ilaç ve kimya sanayisine ve diğer ilgili sektörlere de kâr sağlayacak 
şekilde olabileceğini belirtti.  
Kaynak: AB Haber ( http://www.abhaber.com )  
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FAYDALI BAĞLANTILAR: 
 
EUROPA Avrupa Birliği Resmi İnternet Sitesi   
Avrupa Parlamentosu   
Avrupa Birliği Konseyi    
Avrupa Birliği Resmi Yayınlar Ofisi   
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği   
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği   
Avrupa Bilgi Merkezi     
AB Haber      
 

------------------- 
 
 
UİB AB Bülteni, Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinde haftanın önemli haber başlıklarından haberdar olmak isteyen kişilere 
gönderilmektedir.  
 
UİB AB Bültenini almak istemiyorsanız, lütfen ab@uib.org.tr adresine boş bir mail atınız. 
 
Kayıt Olun: Eğer bu e-bülten doğrudan size gönderilmedi ise bir tanıdığınız tarafından size ulaştırılmıştır. UİB AB Bültenini 
düzenli olarak almak için, lütfen ab@uib.org.tr adresine “UİB AB Bülteni düzenli olarak almak istiyorum” konulu bir mail 
atınız. 
 
Her türlü dilek, öneri ve şikayetleriniz için bize ab@uib.org.tr ve uibabsubesi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
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