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27 ÜLKEYE TEK YASA: LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği’nde kapsamlı reformu öngören Lizbon Antlaşması,
düzenlemeye aylardır muhalefet eden Çek Cumhurbaşkanı Vaclav
Klaus’un da onaylamasıyla artık 1 Aralık’ta yürürlüğe girmeyi bekliyor.
Klaus, Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Lizbon Antlaşması’nın
Çek Anayasasına uygun olduğuna karar vermesinin üzerinden birkaç saat
geçtikten sonra yaptığı açıklamada, aynı fikirde olmasa da mahkemenin
kararına saygılı olduğunu söyledi. Mahkeme, “AB Anayasası” olarak
bilinen Lizbon Antlaşması’nın ülkenin ulusal kanunlarıyla çelişmediği ve
ulusal egemenliğini tehlikeye düşürmediğine hükmetti. Eylül ayında,
muhafazakâr kanattan 17 Çek milletvekilinin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurması sonucu açılan davada, Lizbon Antlaşması’nın ülkenin
bağımsız karar alma yetisine ipotek koyarak ulusal egemenliğini yok
edeceği iddiası gündeme getirilmişti. Lizbon Antlaşması, başkentlerde
ayrı ayrı onaylanmak üzere, 18-19 Ekim 2007’de Portekiz’de yapılan AB
zirvesinde kabul edilmişti. Antlaşma, 27 üyeli AB’de karar alma süreçlerini
hızlandırmayı ve AB’yi uluslararası alanda etkili bir aktör haline getirmeyi
amaçlıyor. Antlaşmaya göre, üye ülkeler oy birliğiyle 2.5 yıllık süre için bir
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı atayacaklar. Böylece altı aylık dönüşümlü
başkanlık sistemi ortadan kalkacak. Atanacak AB Konseyi Başkanı, yılda
dört kez toplanacak AB zirvelerine de başkanlık edecek. Lizbon
Antlaşması ile bir de Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilciliği oluşturuluyor. Bununla dış politikada tek sesliliğin sağlanması
amaçlanıyor. Yüksek Temsilci, dışişleri bakanlarının buluştuğu Dış İlişkiler
Konseyi toplantılarına da başkanlık edecek. Antlaşmaya göre, Konsey
kararlarında 2014’ten itibaren “çifte çoğunluk” şartı aranacak. Bu, Avrupa
Birliği kararları için, üye ülkelerin yüzde 55’inin oyu ve toplam nüfusun
yüzde 65’ine sahip ülkelerin oyunun gerekliliğini şart koşuyor. Ancak “çifte
çoğunluk” sistemi; dış politika, Avrupa Birliği bütçesi ve vergi gibi
konularda geçerli olmayacak. Bu konularda üye ülkelerin oy birliği
aranacak. Antlaşma yürürlüğe girdiği takdirde, üye ülkelerin ulusal
meclisleri, AB Komisyonu’nun hazırladığı yasa tasarıları üzerinde söz
sahibi olacak. Kaynak: AA

AB’DEN YOKSUL ÜLKELERE ENERJİ YARDIMI
Avrupa Komisyonu, Afrika, Karayipler ve Pasifik olarak adlandırılan
gruptaki kalkınmakta olan ülkelere enerjiye erişim olanaklarını
iyileştirmeleri ve ormansızlaşmaya karşı mücadele için 200 milyon euroluk
yardım yapılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun bu açıklaması bu
ülkelere enerji alanında 2009-2013 dönemini kapsayan ortak yardım
programının ikinci aşaması olarak dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu
tarafında yapılan yazılı açıklamada, bu paranın “yoksul nüfusun kalıcı
kalkınmaya uygun ve az pahalı enerji hizmetlerine erişimini iyileştirmeye
yönelik faaliyetlerin devamını finanse etmeye yarayacağı” belirtildi.
Avrupa Komisyonu, geleneksel yakıt kullanımının binaların içinde hava
kirliliğine yol açtığını belirterek bunun da sağlık ve sorunları ve ölümlere
götürebildiğini dile getirdi. Bunun aynı zamanda ormansızlaşma nedeniyle
çevresel kötüleşmenin de kökeninde olduğu dile getirildi. AB’ye göre
Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinin çoğunda kırsal nüfusun sadece
yüzde 10’u modern ve kalıcı kalkınmaya uygun enerji hizmetlerine erişim
sağlayabiliyor. Komisyon, güneş sistemi, rüzgarla işleyen parklar, hidrolik
enerji, biomasse (bioyakıt ve biogaz) ile geometrik sistemler gibi projelere
öncelik vermek istediklerini belirtti. Kaynak: AB Haber

AB: TÜRKİYE, DIŞ TİCARETTE AVRUPA'YA DAHA AZ
BAĞIMLI HALE GELİYOR
Avrupa Birliği’ne göre, komşu ülkelerle ticaretini artıran Türkiye, dış
ticarette, Avrupa ülkelerine gittikçe daha az bağımlı hale geliyor. Avrupa
Birliği Komisyonu Dış Ticaret raporundan derlenen bilgiye göre,
Türkiye'nin, geleneksel ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerine bağımlılığı
son yıllarda aşamalı olarak azaldı. Avrupa ülkelerine ihracat azalırken,
Türkiye'nin komşu ülkeleriyle son yıllarda gerçekleştirdiği dış ticaret
ikiye katlandı. AB, Türkiye'nin, son yıllarda küresel dış ticaret pazarlarını
çeşitlendirme yolunda yeni arayışlara girdiğini vurgulayarak, yeni pazar
bulma stratejisinin başarıya ulaştığını belirtti. Avrupa ekonomisindeki
daralmanın, yeni pazar arayışlarını zorunlu hale getirdiği belirtilirken,
Türkiye'nin komşu ülkeler başta olmak üzere, bölgesel-çevresel
pazarlar ve yeni ürünlerle dış ticaret yapma gayretinin, dış ticaret
hacmini de arttırdığına dikkat çekildi. AB'den Türkiye'ye yönelik
yatırımlardaki artış trendinin aynen devam ettiği, daha önce Türkiye'nin
yüzde 50'sini oluşturan ihracat kompozisyonunun ise yüzde 50'nin
altına inmekte olduğu vurgulanıyor. AB'ye göre, Türkiye'nin dış ticaret
pazarlarını çeşitlendirmesi, küresel krizi atlatmasına da yardımcı oluyor.
Kriz döneminde Avrupa'dan gelen talebin azaltmasının, Türkiye'nin,
Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi yeni pazarlara yönelmesine katkıda
bulunduğu ifade edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi de, Ekim ayında, ilk
kez aylık bazda ihracatın geçen yıla göre artış gösterdiğini açıklamıştı.
İhracatın artışında, komşu ülkeler ile yapılan ticaretin etkili olduğu
vurgulanmıştı. AB'ye göre, Türkiye'nin, yıllık ithal talebi 250 milyar
doların üzerinde olan komşu ve çevre ülkeleriyle ticari ilişkileri, Komşu
ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi çerçevesinde geliştirilme
potansiyeline sahip bulunuyor. Türk Lirası'nın aşırı değerlenmemesi,
dinamik ihracat şirketlerinin sanayi ağırlıklı ürünlere yönelmelerinin,
Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet avantajını güçlendirdiği belirtiliyor.
Kaynak: Milliyet

ALMAN DIŞİŞLERİNE TÜRK DOSTU MÜSTEŞAR
Almanya’nın eski Ankara büyükelçisi Wolf-Ruthard Born, Almanya
Dışişleri Bakanlığı müsteşarı oluyor.  Alman genel seçimlerinin
ardından Başbakan Angela Merkel ile koalisyon ortağı olan Hür
Demokrat Parti (FDP) lideri Guido Westerwelle, Born’a müsteşarlık
teklifi götürdü. Eski büyükelçi de bunu kabul etti. Ankara’da 2003 ve
2006 yılları arasında büyükelçilik yapan Born, tam bir Türkiye aşığı ve
Türk dostu olarak tanınmıştı. Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük
ortağı başbakanlığı, 2’nci parti ise dışişleri bakanlığını alıyor.
Kaynak: EurActiv

ULUSAL EUROPASS MERKEZİ WEB SİTESİ AÇILDI
Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına
girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü
kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi
göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde
şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Avrupa Ekonomik
Alanındaki her ülkede, bir Ulusal Europass Merkezi Europass belgeleri
ile ilgili tüm faaliyetleri koordine eder. Türkiye Ulusal Europass
Merkezi’nin web sitesi için tıklayınız.


