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BRÜKSEL YENİ AVRUPA VERGİSİ GETİRMEYE ÇALIŞIYOR 
Brüksel’de yeni Avrupa vergisi alınmasıyla ilgili çalışmaları mercek altına 
alan FT Almanya gazetesi bu konudaki yeni çalışmaları gündeme getirdi. 
FTA’ya göre AB Komisyonu eylül ayında bu konudaki bir yasa tasarını 
Avrupa Parlamentosu gündemine getirebilir. Konu ile ilgili olarak FTA’ya 
konuşan AB Bütçe Komisyonu Başkanı Komiser Janusz Lewandowski, 
önümüzdeki dönem ülkeler AB’ye yaptıkları maddi katkıyı kısmak 
istedikleri için böyle „doğrudan bir vergi“ kaçınılmaz görünüyor. Yeni 
verginin AB hava trafiği vergisi ve  finansal transfer vergisi üzerinden 
sağlanabileceği konuşuluyor. Bu transfer vergisini Almanya ve Fransa 
destekliyor. Ayrıca Komisyon, CO2 Salınım hakları kağıtlarının 
borsasından da doğrudan vergi alınabileceğini düşünüyor. Bütün bu 
opsiyonların eylülde ciddi olarak gündeme gelmesi bekleniyor. FTA’ya 
konuşan Lewandowski „Ekonomik kriz nedeniyle ülkelerin AB’ye yaptıkları 
katkıyı kısmaları gündemde. Bu nedenle AB kendi bütçesini 
dengeleyecek yeni ve doğrudan vergi sistemlerini geliştirmek zorunda“ 
dedi. Yılda AB kasasına 21 milyar euro aktaran Almanya’nın bu parayı 
azaltmak istediği biliniyor. Kaynak: Euractiv 
 
AVRUPA’DA BİLİM ADAMI ARTIŞINDA BİRİNCİYİZ 
Küresel ekonomik krize rağmen bilim ve teknoloji alanına yaptığı 
yatırımlarda hız kesmeyen Türkiye bunun karşılığını almaya başladı.  AB 
Genel Sekreterliği, Türkiye’nin son 8 yıllık süreçte araştırmacı sayısını 
yüzde 107 artırarak bilim insanı artış hızında Avrupa’da ilk sıraya 
yükseldiğini açıkladı. AR-GE’ye ayrılan kaynak artış hızında ise Türkiye 
23 AB üyesi ülkeyi geride bırakarak 5’inci sıraya yükseldi. Türkiye’de 
kamunun AR-GE’ye ayrılan kaynakların yanı sıra özel sektör de AR-GE 
çalışmalarını artırdı. Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun Avrupa ile 
Japonya arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin 
koordinasyonu görevini Türkiye’ye verdiği bildirildi. Türkiye’nin bu kilit 
görevi üstlenmesinin AB üyelik sürecine hem bilim ve teknoloji alanında 
hem de siyasi ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlayacağı dile 
getiriliyor. Kaynak: AB Haber 
 

İZLANDA İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ BAŞLADI 
Avrupa Birliği ile köklü bir ilişkisi olan İzlanda, 17 Temmuz 2009 tarihinde 
Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştu. Her ne kadar İzlanda 
önemli ekonomik sorunlarla mücadele ediyor olsa da Avrupa Konseyi 17 
Haziran 2010 tarihinde Brüksel'de gerçekleşen AB Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi'nde EUCO 13/10 sayılı kararı ile İzlanda'nın siyasi 
kriterleri karşıladığını belirterek, 35 başlık altında yürütülecek olan üyelik 
müzakerelerinin başlamasına oybirliği ile karar verdi. 27 Temmuz 2010 
tarihinde gerçekleşen İlk Hükümetler Arası Konferans'ta (HAK) Avrupa 
Konseyi İzlanda ile müzakerelere başlama kararı aldı. Bununla beraber, 
söz konusu HAK'ta Avrupa Birliği Anlaşması'nın 49. Maddesi'ne binaen 
AB ile İzlanda arasında yürütülecek müzakerelerin yol haritası olan 
müzakere çerçeve belgesi Belçika Dönem Başkanlığı tarafından ilan 
edildi. Müzakere başlıklarının görüşülmeye başlanılabilmesi için aday 
ülkenin AB kanun ve düzenlemelerine uyumunu sağlamayı hedefleyen 
tarama sürecinin 2010 Kasım ayından 2011 yılının ortalarına kadar 
sürmesi beklenmektedir. Daha önceki genişleme süreçleri dikkate 
alındığında, İzlanda'nın adaylık süreci bir rekor sayılabilir. 
Kaynak: ABGS 

 
AVRUPA KOMİSYONU BULGARİSTAN VE ROMANYA İÇİN 
YILLIK RAPORUNU YAYINLADI 
Avrupa Komisyonu, 20 Temmuz’da İşbirliği ve Onay Mekanizması 
(Mechanism for Cooperation and Verification - CVM) altında hazırladığı 
yıllık raporunu yayımladı. İşbirliği ve Onay Mekanizması, 2007 yılında 
Bulgaristan ve Romanya’daki yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele 
konularında ilerlemeleri gözlemlemek üzere kuruldu. Raporda 
Bulgaristan’ın reformlarda ilerleme kaydettiği ve yargı reformu için 
oluşturduğu yeni stratejinin siyasi kararlılığının bir göstergesi olduğunun 
altı çiziliyor. Bunun yanı sıra polis teşkilatında, kovuşturma 
faaliyetlerinde ve mahkemelerde profesyonelliğin gelişmesine vurgu 
yapılarak bu konularda dış yardımlara gereksinim duyulabileceği ifade 
ediliyor. Organize suçlar ve büyük çaplı yolsuzluk konularında çok az 
sayıda davanın sonuçlanabilmiş olması da buna sebep olarak 
gösteriliyor. Bulgaristan’ın kaydettiği ilerlemenin aksine raporda 
Romanya’nın reformları uygulamaya koymak için siyasi isteğinin 
yetersiz olduğu belirtiliyor. Ülkedeki temel zayıflığın nedeni yargısal 
sürecin etkisizliği ve içtihatlarla uyumsuzluk olarak görülüyor. 
Romanya’nın bir an önce farklı siyasi ve yargısal aktörler ile daha yakın 
ve yapıcı bir işbirliği kurmasının gerekliliğinin altı çiziliyor. Raporda aynı 
zamanda -olumlu bir gelişme olarak- Parlamento tarafından 22 
Haziran’da onaylanan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunlarına da değiniliyor. Ayrıca yeni oluşturulan 
Adalet Reformu Stratejisi ve Ekim 2011’de Parlamento’dan geçmesi 
planlanan dört yeni kanun teklifinin de Romanya’nın yargı sisteminde 
ilerleme kaydedilebilmesi için önemli fırsatlar yaratacağı öngörülüyor. 
Raporun tam metni için tıklayınız. Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
AB’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ ARTIYOR 
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat, 13 Temmuz 2010 tarihinde 
yayımladığı raporda 27 AB üyesinin toplam enerji tüketimindeki 
yenilenebilir enerji payının 2008 yılı itibariyle yüzde10,3 olduğunu 
açıkladı. Toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı 2006 
yılında yüzde 8,8 ve 2007 yılında yüzde 9,7 olarak saptanmıştı. 2008 
yılı verilerine bakıldığında, İsveç’in yüzde 44,4 oranla, toplam enerji 
tüketimi içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kullanım payına sahip 
olduğu görülüyor. İsveç’i yüzde 30,5 ile Finlandiya, yüzde 29,9 ile 
Letonya, yüzde 28,5 ile Avusturya, yüzde 23,2 ile de Portekiz takip 
ediyor. Yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 0,2 ile Malta, yüzde 2,1 
ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Birleşik Krallık en düşük paya sahip. 
Genel olarak 2006 ile 2008 yılları arasındaki sürece bakıldığında, 
neredeyse bütün  üye  devletlerde, toplam enerji  tüketimi içerisinde 
yenilenebilir enerji  kullanım  oranının  arttığı  gözlemleniyor. Bu  alanda  
en  fazla  ilerleme kaydeden ülkeler Avusturya, Estonya, Romanya, 
Portekiz ve Slovakya olarak sıralanıyor. 2009/28/EC sayılı Yönerge 
çerçevesinde belirlenen 2020 yılında toplam enerji tüketiminin yüzde 
20’sinin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanması hedefine 
ulaşabilmek için her üye devletin kendi yasal düzenlemelerini 
oluşturması gerekiyor. Hedefler belirlenirken ülkelerin yenilenebilir 
enerji potansiyelleri, ekonomik performansları ve mevcut durumları göz 
önünde bulunduruluyor. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları 
güneş enerjisi, foto- coltaik enerji, biyo-kütle, hidrolik enerji, rüzgar ve 
jeotermal enerji kaynaklarından oluşuyor. Kaynak: EU Rapid 

http://www.uib.org.tr/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

