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AB LİDERLERİ DAİMİ MALİ YARDIM FONUNDA UZLAŞTI   
Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, mali sıkıntıya giren euro 
ülkelerine yardım amacıyla daimi bir kurtarma mekanizması oluşturmak 
için Lizbon Anlaşması'nda bazı değişikliklerin yapılması konusunda 
uzlaştı. Liderler, yeni kurtarma mekanizmasına ortak para birimi euro'nun 
istikrarını koruma ihtiyacı ''kaçınılmaz hale gelirse'' başvurmanın mümkün 
olacağını söylüyorlar. Anlaşma, bu yıl önce Yunanistan daha sonra 
İrlanda'ya on milyarlarca dolar kredi yardımı sağlanmasını izliyor. İki diğer 
euro ülkesinin -Portekiz ve İspanya'nın- ekonomilerinin de yakında mali 
yardıma muhtaç kalacağından endişe duyuluyor. Ortak para birimi euro 
AB'de 16 üye ülkede kullanılıyor. Euro'nun dışında kalan İngiltere'nin 
Başbakanı David Cameron, ülkesinin üzerinde anlaşmaya varılan yeni 
fona katkıda bulunmak zorunda olmadığını söyledi. Euro bölgesinde 
alarm sinyalleri veren ilk ülke Yunanistan olmuştu. AB liderleri, 
Yunanistan krizi ardından 750 milyar euro tutarında geçici bir fon 
oluşturdu. Liderler, piyasalara güvence vermeyi ve euro bölgesinde 
ekonomik istikrarı koruma altına almayı amaçlıyor. Brüksel'deki zirve 
toplantısında üzerinde anlaşmaya varılan kurtarma mekanizması ise gene 
aynı çizgide 2013 yılından itibaren daimi bir fon olarak yürürlüğe girecek. 
Anlaşma uyarınca daimi fondan faydalanmak isteyen euro ülkelerine 
gelecekte acilen kredi sağlanabilecek, fakat yardım alan ülkenin de bütçe 
açığı ve borç sorunuyla başa çıkacak ekonomik önlemler alması zorunlu 
tutuluyor. Daimi fonun önünü açmak için Lizbon Anlaşması'na iki cümle 
daha ekleneceği bildiriliyor. Kaynak: AB Haber 
 
KARADAĞ’A AB ÜYELİĞİ YOLU AÇILDI 
Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Konseyi, Karadağ’a AB üyeliğine resmi 
adaylık statüsü verme kararı aldı. Daha önce Avrupa Komisyonu Kasım 
ayında Karadağ’a adaylık statüsünün verilmesini önermişti ve Karadağ’ın 
ilerleme kaydetmesi gereken bazı alanlara işaret etmişti. Böylece 
Karadağ ile AB arasında resmi görüşmeler başlayabilecek. Ülke 
hakkındaki rapora göre, Karadağ bir parlamenter demokrasi olarak 
nitelendirilmesine rağmen parlamentonun hükümet üzerindeki etkisi zayıf. 
Ayrıca Karadağ’ın henüz işlevsel bir pazar ekonomisi olarak 
değerlendirilemeyeceğine de dikkat çekiliyor. Adaletin siyasallaşması ve 
organize suçla mücadelede zayıflık da Karadağ’ın diğer eksiklikleri 
arasında sayılıyor. 680 bin nüfuslu ülke 2006 yılında bağımsızlığını ilan 
etmişti. Karadağ, bu kararla Hırvatistan ve Makedonya ile birlikte AB’ye 
resmi adaylığı bulunan üç Balkan ülkesinden biri olacak. Türkiye ve 
İzlanda diğer resmi adaylar. Kaynak: EurActiv 
 
AB'DE BİYOYAKITA SERTİFİKA ZORUNLULUĞU  
Avrupa dışından gelen ürünlerin örneğin çocuk işçi çalıştırılarak ya da 
çevreye zarar verilerek üretilmesinin önüne geçmek üzere çeşitli sertifika 
sistemleri var. Bu zorunluluk yakında biyoyakıt için de geçerli olacak.  
Küresel ticaret genişledikçe, kontrolü de bir o kadar güçleşiyor. Avrupalı 
tüketici, satın aldığı ürünün ne koşullarda üretildiğine giderek daha çok 
önem veriyor. O nedenle Avrupa’da pazar payı giderek artan biyoyakıta 
sertifika zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2011’den itibaren AB’ye yapılacak 
ihracatta, üretimin tüm halkalarını kapsayan sertifika ibrazı zorunlu 
olacak. Tüccar, depo, yağ ve şeker değirmenleri, nakliye şirketleri gibi 
üretim halkasının tüm öğeleri sertifika denetimine tabi olacak.  
Kaynak: DW 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMLERİNE 
İLİŞKİN ALTI AYLIK RAPORUNU YAYIMLADI  
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2010 yılının ilk altı ayında dünya çapında 
anti-dampinge ilişkin açılan soruşturmaları ve alınan önlemleri ele alan 
raporunu yayımladı. Raporda, Ocak-Haziran 2010 tarihleri arasında, 
DTÖ’nün 19 üyesinin toplam 69 soruşturma başlattıkları belirtiliyor. 
2009 yılının aynı döneminde açılan soruşturma sayısının 97 olması, 
önceki seneye göre, önemli bir düşüş kaydedildiğini gösteriyor. 
Soruşturma açan ülkelerin başında Hindistan (17), Avrupa Birliği ve üye 
devletleriyle beraber (8), Arjantin (7), Brezilya ve İsrail (5’er), Avustralya 
ve Çin (4’er) geliyor. Türkiye ise söz konusu dönemde sadece bir 
soruşturma başlattı. Geçen yılın ilk altı ayıyla kıyaslandığında bu oranın 
Hindistan, AB, Brezilya ve İsrail için arttığı, Arjantin, Çin, Endonezya, 
Kolombiya, ABD, Kanada, Ukrayna ve Türkiye için ise düştüğü 
gözleniyor. Açılan soruşturmalarda en çok hedef olan ülkelerin başında 
ise Çin (23), AB üye devletleri (11), ABD (5), Kore ve Tayland (4’er) 
geliyor. Bu soruşturmalardan etkilenen sektörler ise şunlar: hammadde 
(20), kimya (11), plastik ve kauçuk (7), plastik ve seramik (6). Raporda, 
söz konusu dönemde, DTÖ’nün 14 üyesinin toplam 59 anti damping 
önlemi uyguladığı belirtiliyor. Bu rakamda bir önceki seneye göre, 
yüzde 5 oranında bir düşüş kaydedildiği gözleniyor. Bu önlemleri 
uygulayan ülkelerin başında Hindistan (17), Türkiye (9), Arjantin ve Şili 
(7’şer), ABD (5) ve Brezilya (3) geliyor. En çok hedef olan ülkeler 
arasında Çin (25), AB ve üye devletleriyle beraber (6) ABD (5) geliyor. 
Türkiye’ye karşı sadece bir anti damping önlemi alındığı raporda 
belirtiliyor. Bu önlemlerden etkilen sektörler ise hammadde (18), kimya 
(12), plastik ve kauçuk (11), tekstil (6), makine ve elektik teçhizatları (5), 
ayakkabı ve plastik ile seramik (2) sektörleri. Kaynak: WTO 
 
AB’DE VERGİ YÜKÜ ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARA 
KAYACAK 
Bugün (20 Aralık Pazartesi) Brüksel’de toplanacak olan AB çevre 
bakanlarının, AB’deki vergi yükünün iş vergilerinden çevre ya da doğal 
kaynakların dahil olduğu tüketim vergilerine kaydırılması çağrısında 
bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa istatistik kurumu 
Eurostat bazı AB ülkelerinde, gerçekleşen vergi reformu sonucu çevre 
vergilerinin ağırlığının diğer vergilere oranla artmakta olduğunu 
açıklamıştı. Kurumun verilerine göre AB’deki çevre vergileri, 2008 
yılında GSMH’nin yüzde 2.4’üne denk geliyordu. Bakanların onayına 
sunulacak taslak karar metni Avrupa Komisyonu’nu ve üye ülkeleri 
kaynakları sürdürülebilir kılmak için tutarlı bir önlemler dizisi 
geliştirmeye çağırıyor. Ekonominin geri dönüşüme ve atık azaltımına 
yöneltilmesini öngören tasarıda, öneriler arasında tüketicilerin 
kullandıkları ürünlerin çevreye etkileri hakkında daha çok 
bilgilendirilmesi ve üreticilere ürünlerinin çevreye etkileri konusunda 
daha çok sorumluluk yüklenmesi de bulunuyor. AB çevre komisyonu 
üyesi Janez Potocnik daha önce mali politikaların sadece gelirlere 
odaklanmaması gerektiği, aynı zamanda ekonomilerin daha çevreci bir 
istikamete yöneltilmesi gerektiğini belirterek, fiyatların, özellikle tarım, 
balıkçılık ve ormancılık alanlarındaki çevreye zararlı sübvansiyonların 
kaldırılmasıyla yeniden düzenlenmesini önermişti. Potocnik’in grubu şu 
sıralar Haziran 2011’de açıklanmak üzere Avrupa’da kaynakların verimli 
kullanımı için bir yol haritası hazırlıyor. Kaynak: EurActiv 
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