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AB MALEZYA VE GÜNEY KORE İLE SERBEST TİCARET 
ANLAŞMALARI İMZALAYACAK 
Avrupa Birliği’nin, Ekim 2010’da Malezya ile Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) imzalamak için müzakerelere başlaması bekleniyor. Malezya, 
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nde (Association of Southeast Asian 
Nations- ASEAN) Singapur’dan sonra Avrupa Birliği’nin en önemli ikinci 
ticari ortağı konumunda bulunuyor. 2009 yılında AB, Malezya’ya 9 Milyar 
Avro değerinde ürün ihraç etti ve Malezya’dan 14 Milyar Avro değerinde 
ürün ithalatında bulundu. 2005 ve 2009 yılları arasında, Avrupa Birliği’nin 
bu ülkeye ihracatı yılda ortalama yüzde 1,2 değerinde arttı. İmzalanması 
öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması ile bu ticari ilişkilerin daha da 
güçlendirmesi bekleniliyor. Ancak, Malezya ile yürütülen STA müzakere 
sürecinde özellikle iki alanda bir anlaşmaya varılması zor gözüküyor. 
Öncelikle, Malezya hükümeti kamu alımları konusunda kendi pazarını 
yabancı yatırımcılara açmaya isteksiz davranıyor. Bunun yanında ikinci 
bir hassas konu ise Malezya’nın biyoyakıt üretiminde kullanılan en büyük 
palmiye yağı ihracatçılarından biri olması nedeniyle yenilebilinir enerji ve 
sürdürülebilir kalkınma konularında zor taviz verir bir tutum sergilemesi. 
Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşması müzakerelerinde de önemli gelişmeler gerçekleşti. 10 Eylül 
2010 tarihinde Gerçekleşen AB Ticaret Bakanları Toplantısı’nda İtalya, 
Güney Kore ile bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasını veto 
etmeye devam etti. İtalyan otomobil şirketi Fiat, bu anlaşmanın İtalyan 
otomotiv sektörüne zarar vereceğini öne sürerek anlaşmanın 
imzalanmaması için baskılarına devam ediyor. Ön koşul olarak, STA 
imzalanması halinde iç pazarın Güney Kore otomobillerinin hücumuna 
uğraması gibi bir durumda tarifelerin tekrar artabileceği bir mekanizmanın 
devreye girmesini talep ediyor. Şu anda böyle bir mekanizmanın AB 
düzeyinde mevcut olmamasına rağmen İtalya, böyle bir mekanizmayı 
istediği zaman yürürlüğe sokabilmeyi talep ediyor. Kaynak: AB Haber 
 
NABUCCO'NUN 7. ORTAĞI FRANSA OLABİLİR 
Fransız-Türk İşadamları Konseyi Başkanı Jean Lemierre Başkanlığındaki 
Fransa Şirketler Hareketi (MEDEF) heyeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız buluşmasında gündem Nabucco Projesi oldu. Jean 
Lemierre, Türkiye ve AB ülkeleri açısından Nabucco'nun büyük ve 
stratejik bir proje olduğunu söyleyerek, ortaklık konusunda görüşmeler 
yapıldığını belirtti. Jean Lemierre Türkiye’de stratejik anlamda bir çok 
proje yapıldığını, bu yüzden Türkiye’nin Fransız yatırımcıların önceliği 
haline geldiğini söyledi. Nabucco’yu da bu önemli projelerden biri olarak 
nitelendiren Lemierre, projenin çok farklı yüzleri olduğunu belirterek şöyle 
konuştu; “ Bu yüzlerden bir tanesi hattın inşası ve işletilmesi. Fransız 
şirketleri bu büyük projeye dahil olmaya hazırlar. Yani özetle söylemem 
gerekirse Nabucco projesi Fransız şirketlerinin gündeminde olan bir 
projedir." Toplantıya Alcatel Lucent, France Telecom, GDF Suez, 
Groupama, Safran başta olmak üzere telekomünikasyondan enerjiye, 
enerji iletimi ve demiryolu taşımacılığı, sigortacılık ve yatırım 
bankacılığına kadar çok sayıda Fransız şirket temsilcisi katıldı. Adını 
İtalyan besteci Guiseppe Verdi'nin bir operasından alan 3 bin 300 
kilometrelik Nabucoo boru hattı projesinde şu anda, Alman 
RWE,Avusturyalı OMV, Bulgargaz, Macar MOL, Rumen Transgaz ve 
Türk BOTAŞ yer alıyor. Kaynak: AB Haber 
 

ALMANYA VE FRANSA ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP) 
İÇİN ORTAK POZİSYON BELGESİNİ AÇIKLADI  
Alman ve Fransız Tarım Bakanları, OTP’nin 2013 sonrası yeniden 
yapılandırılması sürecinde ülkelerinin takip edeceği “Almanya ve 
Fransa’nın 2013 sonrası dönemde güçlü bir OTP yaratılması için Ortak 
Pozisyon Belgesi”ni açıkladı. OTP bütçesinden en çok yararlanan iki 
ülke olan Almanya ve Fransa’nın, 2013 sonrası dönemde OTP destek 
mekanizmalarının gücünün azaltılmasını ve üye ülkelere aktarılan 
fonların kısıtlanmasını talep eden İsveç ve İngiltere gibi muhalif ülkelere 
karşı, söz konusu Ortak Pozisyon Belgesi çerçevesinde ortak bir duruş 
sergilemesi bekleniyor.  Avrupa Komisyonu’nun 17 Kasım’da 2013 
sonrası dönemde OTP ile ilgili açıklayacağı tebliğ ile sürecin ilk somut 
adımlarından biri atılmış olacak. Fransa ve Almanya bu süreçte ortak 
pozisyonlarında belirledikleri politika esaslarını Komisyon yetkililerine 
benimsetme ve 2013 sonrası dönemde bu esasların uygulamaya 
konmasını amaçlamaktalar. Almanya ve Fransa’nın Ortak Pozisyon 
Belgesi’ndeki en önemli politika önerisi, OTP’nin iki temel bileşen 
üzerine yükselen yapısını korumak. OTP’yi oluşturan iki bileşenden ilki 
çiftçilere maddi destek ve ortak piyasa düzeni harcamaları, ikincisi ise 
kırsal kalkınma desteklerinden oluşuyor. Ortak Pozisyon Belgesi’nde bu 
harcamaları üye devletler ve AB arasında yarı yarıya paylaştıracak ve 
desteklerin “ulusallaşmasına” sebep olacak politika önerilerine karşı 
çıkılıyor. Bunun yerine bu güne kadar süregelen, desteklerin tümünün 
Birlik tarafından sağlanması prensibine dayanan destekleme modelinin 
devam etmesi öngörülüyor. Ortak Pozisyon Belgesi’nde aynı zamanda 
çiftçiler için bir koruma ağı oluşturulması önerilmekte. Belgede “İstisnai 
Tedbirler Hükmü” olarak adlandırılan bu koruma ağı çiftçilerin özellikle 
son dönemde sık sık yaşanan tarımsal kriz dönemlerinde gelir 
güvencelerini sağlayacak üye devletler tarafından yapılacak piyasa 
müdahaleleri, çiftçilerin hususi ürün depolamaları ve çiftçi sigortaları gibi 
tedbirleri içermekte. Kaynak: EU Rapid 
 
AB’DEN ÇİN ÜRETİM KAMPLARINA YASAK GİRİŞİMİ 
Avrupa Parlamentosu üyelerinin baskısıyla Avrupa Komisyonu, 
sağlıksız koşullara sahip çalışma kamplarında üretilen Çin mallarının 
ithalatına yasak koymaya hazırlandıklarının sinyalini verdi. 
Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nun bir oturumunda konuşan 
milletvekilleri AB genelinde satılmakta olan Çin ürünlerinin devlet 
destekli kamplarda üretildiğini iddia ettiler. AB'nin Genişlemeden 
Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle Komisyon’un geçmişte bu konuyu 
defalarca gündeme getirdiğini hatırlatarak, diplomatik kanallardan 
sorunun çözümüne ilişkin baskı yaptıklarını belirtti. Kamp sisteminin 
tamamen insan hakları çerçevesinde kabul edilmiş evrensel 
kavramlarla bağdaşmadığı konusunda Parlamento ile görüş birliği 
içinde olduklarını belirten Füle, hangi ürünün, sayıları yaklaşık 500’e 
ulaşan bu kamplarda üretildiğini kanıtlamanın zorluğuna dikkat çekti. 
Çalışma kamplarının sorumlularının büyük bir kısmının korkunç şartlar 
altında insanları çalıştırmaktan tutuklanmış eski mahkûmlar olduğu 
bilinmekte. Pekin, bu kampları siyasi suçluların hatta uyuşturucu 
bağımlılarını ve yan kesicileri barındırma aracı olarak kullanıyor. Füle 
AB’nin salt yasaklamadan yana olmadığını pozitif diyalog politikasını 
tercih ettiğinin altını çizmekle beraber bu tutumlarının değişebileceğine 
de dikkat çekti.  Kaynak: Euractiv 
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