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AVRUPA KOMİSYONU AB’DE E-İHALE KULLANIMINI 
YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ 
Komisyon,  AB’nin satın alma sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için 
Üye Devletlere nasıl yardımcı olabileceği üzerinde ilgili tarafların 
görüşlerini alacak. Bu amaçla hazırlanan The Green Paper, e-ihale ile 
ilgili engellerin ve de on-line ihaleye sınır ötesi katılım konusunda mevcut 
ulusal yaklaşım farklılıklarını belirlemekte bunların kaldırılmasını 
sağlamak üzere çeşitli çözüm yolları önermektedir. Ayrıntılı bilgi için 
tıklayınız. Kaynak: İGEME İhracat Günlüğü 
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ANKARA’YA DEV DİPLOMASİ 
ÇIKARMASI: 134 KİŞİLİK EKİP 
Avrupa Birliği, diplomatik ilişkilerini koordine etmek için yeni bir 
yapılanmaya gidiyor. Halen dünyanın birçok ülkesinde temsilciliği bulunan 
AB, aralık ayından itibaren AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine 
Ashton’a bağlı Avrupa Dış Eylem Servisi’ni (EEAS) devreye sokuyor. Yeni 
yapılanma kapsamında AB’yi dünya çapında temsil edecek 137 
delegasyonun en büyüğü Türkiye’de yer alacak. Aslında AB’nin 
Türkiye’de halen bir delegasyonu bulunuyor. Şu an 120’den fazla çalışanı 
olan delegasyonun Avrupa Dış Eylem Servisi’nin (EEAS) nihai 
yapılanmasında 132 kişilik bir kapasiteye ulaşması öngörülüyor. AB’nin 
en kalabalık ekibini Türkiye’ye ayırması Brüksel’in Ankara’ya verdiği 
önemin işareti olarak yorumlanıyor. EEAS 
yapılanmasında Washington ve New York ayakları bulunan Amerikan 
delegasyonu 124 görevlisiyle Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer 
alacak. AB Barbados ve Papua Yeni Gine de dahil  130 ülkede temsil 
edilecek. EEAS 2009 yılının sonunda yürürlüğe giren Lizbon 
Antlaşması’nın Avrupa Birliği’nin işleyişine getirdiği en radikal 
değişikliklerden birini oluşturuyor. Bir çeşit dışişleri bakanlığı görevi 
yapacak olan EEAS’ın oluşturulmasının ardında yatan en önemli etken 
AB’nin dış ilişkilerinin daha uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesinin 
sağlanmak istenmesi.  EEAS çalışanları, AB Komisyonu ve AB 
Konseyi’nin ilgili birimlerinin yanı sıra üye ülkelerin diplomatik 
servislerinden seçilen isimlerden oluşuyor. Dış temsilciliklerdeki kadro da 
eklendiğinde EEAS bünyesinde görev yapanların sayısı yaklaşık 7 bine 
ulaşıyor. İngiliz Ashton, EEAS’ın iki numaralı koltuğunu Fransa’ya, onun 
yardımcılıklarını da Almanya ve Polonya’ya verdi.  
Kaynak: EurActiv 
 
AVRUPA YATIRIM BANKASI’NDAN TURKİYE’DEKİ BİLGİ 
EKONOMİSİ VE CEVRE PROJELERİ İCİN 600 MİLYON - 
TUTARINDA KAYNAK  
Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’deki bilgi ekonomisi ve çevre projeleri için 
iki farklı anlaşma altında 600 milyon B tutarında kaynak sağlayacak. Bu 
anlaşmalardan ilki ile Türkiye’deki araştırma ve yenilikçilik kapasitesi 
artırımı projeleri için 450 milyon B kredi verilmesi öngörülüyor. AYB fonları 
TÜBİTAK tarafından uygulanan programlara ek kaynak sağlayacak. İkinci 
anlaşma altında sağlanan 150 milyon B tutarındaki kaynak ise belediyeler 
tarafından çevre için geliştirilen küçük ve orta ölçekli projelerin 
finansmanında kullanılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kaynak: EU 
Rapid 
 
 

AVRUPALILAR AB FONLARININ FARKINDA DEĞİL 
Avrupa çapında gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasında her üç 
Avrupalıdan ikisinin bölgelerindeki projelerin eş finansörünün AB 
olduğunu farkında değil. AB destekli projelerle ilgili olarak halkın ne 
kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmek üzere Flash Eurobarometer’in 
yaptığı anket yayımlandı. “AB Bölge Politikasına ilişkin Vatandaş Bilinci 
ve Algılamaları” araştırması Haziran 2010’da yapıldı. 27,000’den fazla 
deneğin katıldığı çalışmanın sonuçları da anket kapsamında açıklandı. 
Buna göre, AB destekli fonlarla ilgili farkındalık ülkeden ülkeye 
değişiklik gösteriyor. Yapısal fonlardan en fazla yararlanan üye devletler 
-ki bunlar aynı zamanda birliğin en yoksul üyeleri oluyor- nüfusun büyük 
bir kısmı bir ya da birkaç projeden haberleri olduğunu söylüyor. 
Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya gibi ankete 
katılanların üçte ikisini oluşturan ülkelerde halkın AB destekli 
projelerden haberdar oldukları anlaşılıyor. Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Macaristan, Portekiz ve Slovenya’da deneklerin yarısından çoğu 
bölgelerindeki Komisyon faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olduklarını 
belirtiyor. Bu arada aralarında Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, 
Almanya, İrlanda ve Hollanda’nın bulunduğu sekiz üye ülkede 
katılımcıların dörtte birinden azının AB projelerinden haberi var. 
İngiltere’de ise katılımcıların yalnızca yüzde 13’ü yerel projelerin AB 
fonlarıyla desteklendiğini duyduklarını belirtiyor. AB fonlarıyla yürütülen 
projelerden haberleri olduğunu söyleyen deneklere aynı zamanda bu 
projelerin etkisiyle ilgili sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 76’s 
AB’nin desteğinin kendi şehirlerinde veya bölgelerindeki ekonomik ve 
sosyal gelişme üzerinde olumlu etkisinin görüldüğünü belirttiler. Bu 
gruptaki deneklerin yüzde 36’sı AB’nin finansmana katıldığı projelerden 
bizzat kendilerinin de yararlandıklarını kaydettiler. Ankete katılanların 
tamamına AB fonlarının üye devletler arasında nasıl paylaştırılabileceği 
de soruldu. Avrupalıların yüzde 88’i en yoksul bölgelere daha fazla fon 
ayrılmasının “iyi fikir” olduğunda birleştiler. Kaynak: EurActiv 
 
AB’DE DEMİRYOLLARI ALTYAPİSİNİN GUCLENDİRİLMESİ 
İCİN YENİ BİR YASA BENİMSENDİ 
AB demiryollarının altyapı kalitesinin iyileştirilmesi ve Avrupa’da 
demiryolu taşımacılığının desteklenmesi amacıyla yeni bir yasa 
yürürlüğe kondu. Yeni yasa ile rekabetçi taşımacılık için bir Avrupa 
demiryolu ağının yapılandırılması ve yönetilmesi zorunlu hale getiriliyor. 
Bu yasa Avrupa demiryolu taşımacılığının daha rekabetçi ve çekici 
olmasını sağlamayı amaçlıyor. Yeni yasa Avrupa’nın ana sanayi 
bölgelerini birbirine bağlayan dokuz yeni demiryolu taşımacılığı 
güzergâhı oluşturmayı öngörüyor. Oluşturulan yeni güzergâhların 
yönetiminin işbirliği içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu 
güzergâhları kullanmak isteyen göndericiler, aracılar ve operatörler 
lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için bu alanda hizmet verecek 
noktalardan kapasite talebinde bulunabilecek. Demiryolu altyapı 
hizmetlerinin arzı ve bu arzın kalite seviyesi düzenli olarak 
denetlenecek ve denetim raporları olarak yayımlanacak. AB Komisyonu 
bu yeni yasayla demiryolları işletmecilerinin daha dakik, daha kısa 
sürede istikamete ulaşan bir demiryolu taşımacılığı hizmeti sunmasını, 
bu şekilde demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık yöntemleriyle 
rekabetinin artırılmasını hedefliyor. Kaynak: EU Rapid 
 

http://www.uib.org.tr/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/182&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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