
 
 

A V R U P A  B Ġ R L Ġ Ğ Ġ  T E M S Ġ L C Ġ L Ġ Ğ Ġ  –  B R Ü K S E L  

 

 

 

 

T Ü S Ġ A D  B U S I N E S S E U R O P E  Ü Y E S Ġ D Ġ R  
 

MERKEZ  :  46  MeĢrutiyet  Caddesi  TepebaĢı  34420  Istanbul  Türkiye  Tel :  90 212 249 11 02   Faks :  90 212 249 09 13 
 

ANKARA :   39/4  Ġran Caddesi GaziosmanpaĢa   06700  Ankara  Türkiye Tel:   90 312  468 10 11  Faks:  90 312  428 86 76 
 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ  :   13   Avenue des Gaulois   1040   Brüksel     Belçika     Tel :  32 2  736 40 47    Faks :  32 2   736 39 93 
 

ALMANYA :  28  Märkisches  Ufer   10179      Berlin    Almanya     Tel :   49 30  28 87 86 300    Faks :    49 30  28 87 86 399 
  

FRANSA    :  33  Rue  de  Galilée     75116      Paris    Fransa     Tel  :    33 1 44  43  55  35       Faks  :    33 1  44  43  55  46 
 

A B D  :   1250,  24
th

   Street  N.W. Suite#300  Washington DC  20037  USA   Tel :  1 202 776 7770  Faks :  1 202 776 7771 
 

ÇĠN: Lufthansa  Center,EUCCC/C-319, 50 Liangmaqiao Rd, Chaoyang-Beijing 100016  T: 861064622066 F: 861064622067 

 

HAZIRLAYANLAR :  Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli  bxloffice@tusiad.org            
 

www.tusiad.org       www.businesseurope.eu  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU 
 

 

 

 

AVRUPA Ġġ DÜNYASI GÜNDEMĠ  
 

 2012/04  27 Nisan 2012

 

 

 

 

 

 

BU SAYIDA: 

 

AVRUPA Ġġ DÜNYASI ZĠRVESĠ 

AB – JAPONYA 

AB – ASEAN 

AB – ARJANTĠN 

KOBĠ’LER 

ÇEVRE 

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    
  

A V R U P A  İ Ş  D Ü N Y A S I  G Ü N D E M İ   

 

 
- 2 – 

 

 
 

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör 
Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden 
özel sektör temsil kuruluĢlarını bünyesinde topluyor. 
Avrupa iĢ dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları 
ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel 
sektörünün temsil kuruluĢu olarak tanınıyor. 
 
Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst 
düzey siyasal ve ekonomik giriĢimleriyle 
BUSINESSEUROPE AB siyaset oluĢturma ve karar 
alma sürecinin temel direklerinden biri olarak 
etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye'den TÜSĠAD ve 
TĠSK BUSINESSEUROPE'un tam üyesidirler. 
 
Bu bültende aylık olarak Avrupa iĢ dünyasının 
öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluĢan 
siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz. 

 

Dr Bahadır Kaleağası 

Uluslararası Koordinatör 

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde  

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel 

 

 

Avrupa ĠĢ Dünyası Zirvesi 

 

- 10. Avrupa ĠĢ Dünyası Zirvesi Brüksel’de “Büyüme 

için Vasıflar” baĢlığı altında gerçekleĢtirildi.  Belçika 

Veliaht Prensi Philippe’in de katıldığı zirvenin açılıĢ 

panelinde AB’nin ekonomik krizden çıkıĢında 

vasıfların rolü ele alındı.  Belçika BaĢbakanı Elio Di 

Rupo, Ġtalya BaĢbakanı Mario Monti ve AB Konseyi 

BaĢkanı Herman van Rompuy zirvenin bu 

bölümünde açılıĢ konuĢmalarını gerçekleĢtirdi. 

Konferans boyunca ele alınan ana konu iĢsizlik 

rakamlarının 25 milyona ulaĢtığı AB’de 4 milyon iĢ 

ilanına uygun aday bulunamaması ve Avrupalı 

Ģirketlerden %43’ünün vasıflı eleman bulmada 

zorluk çektiğini belirtmesi durumuna çözümler 

bulunmasıydı.  

 

Belçika BaĢbakanı Di Rupo konuĢmasında 

Avrupa’nın teknik vasıflara sahip insanlara, 

mühendis ve bilim insanlarına ihtiyaç duyduğunu 

belirtirken, mali disiplinin uygulanmasında araĢtırma 

bütçelerinin kısılmaması zira bunun Avrupa’dan 

beyin göçüne neden olduğu uyarısında bulundu. 

Ġtalya BaĢbakanı Mario Monti de aynı yönde görüĢ 

belirtti ve araĢtırma ile eğitim için kaynak ayırmanın 

önemine değindi. Monti, istihdam piyasasının 

yapısının ve vasıflar boyutunun önemine dikkat 

çekerek, istihdam piyasası reformlarını 

gerçekleĢtirirken iki önemli hedefin göz önünde 

bulundurulması gerektiğini belirtti. Monti bu 

hedeflerden ilkinin çıraklık eğitiminin ucuz iĢ gücü 

değil iĢ gücü piyasasına katılımın ilk adımı olarak 

değerlendirilmesi, ikincisinin ise güvenlikli esneklik 

modelinin teĢviki olduğunu kaydetti.  

 

AB Konseyi 

BaĢkanı Van 

Rompuy ise AB’nin 

krizden çıkıĢ 

alanında hayata 

geçirmekte olduğu 

farklı çalıĢmalara 

değinirken, 2014 – 

2020 Mali 

Perspektifi’nin 

krizden çıkıĢta ve vasıfların geliĢiminin teĢvik 

edilmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı. Van 

Rompuy mali disiplin tedbirleri arasında yer alan 

kesintiler ve vergilerin adil olması gerektiğini belirtti. 

Büyümenin seçimler ve fedakârlıklar gerektirdiğini 

de kaydeden Van Rompuy, bu fedakârlıkların 

sadece bir grup ya da bir nesilden beklenmemesi 

gerektiğinin altını çizdi. 

 

Zirveye ayrıca AraĢtırma, Yenilikçilik ve Bilimden 

sorumlu AB Komiseri Maire Geoghegan-Quinn, 

Ġstihdam, Sosyal ĠĢler ve sorumlu AB Komiseri 

Laszlo Andor ve Ġklim Eylemlerinden sorumlu AB 

Komiseri Connie Hedegaard, diğer AB Komisyonu 

yetkilileri, AP üyeleri, çok sayıda iĢ dünyası 

temsilcisi ile akademi, sivil toplum ve sendika 

yetkilileri de katıldı. Zirvede fikri mülkiyet hakları, 

yeĢil ekonomi, krizde istihdam, yenilikçilik için 

teknolojinin kullanımı, KOBĠ’ler için finansmana 

eriĢim, eğitim ve giriĢimcilik, gençlik politikaları gibi 

konular ele alındı. 

 

Zirvenin kapanıĢ konuĢmasını ise AB Komisyonu 

BaĢkanı José Manuel Barroso gerçekleĢtirdi. 
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Barroso Avrupa 2020 büyüme stratejisinin vakit 

kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini 

kaydetti. Barroso Avrupa genelinde farklı 

sektörlerde “vasıflar konseyleri” oluĢturduklarını ve 

yılsonuna kadar “Vasıflar konusunu yeniden 

düĢünmek” baĢlıklı bir strateji belgesi 

yayımlayacaklarını, bu belge için de iĢ dünyasından 

katkı beklediklerini belirtti. Barroso Avrupa 

genelinde genç nüfusta iĢsizliğin kaygı verici 

olduğunu belirterek, bu ve diğer sorunlarla 

mücadelede 2020 Stratejisi kapsamındaki 

giriĢimlerin üye ülkeler tarafından benimsenmesinin 

önemini vurguladı. 

 
AB – Japonya 
 

- AB – Japonya iĢ çevrelerinin bir araya geldiği 

yuvarlak masa toplantısına katılan 

BUSINESSEUROPE Japonya ile AB arasında 

müzakere edilecek serbest ticaret anlaĢmasından 

Avrupa iĢ dünyasının ne gibi beklentileri olduğunu 

açıkladı. Toplantıda Avrupa ve Japonya iĢ 

çevrelerini temsil eden kuruluĢların temsilcilerinin 

yanı sıra Avrupa ve Japonya’dan çok uluslu 

Ģirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı. Toplantıda 

BUSINESSEUROPE’un görüĢünü aktaran Direktör 

Adrian van den Hoven Japon hükümetinin ve tüm 

resmi makamların Avrupa ile STA’nın içeriği 

konusunda güçlü bir taahhüt içine girmez ise 

kapsam belirleme çalıĢmalarının olumlu 

sonuçlanmasının mümkün olamayacağını 

vurguladı. Özellikle tarife dıĢı engeller sorununa 

dikkat çeken den Hoven, kamu mal alımları, 

hizmetler konularının da büyük önem taĢıdığını 

vurguladı. Ayrıca AB ve Japonya’nın birçok 

noktadan bakıldığına ortak noktaları bulunduğuna 

iĢaret eden den Hoven özellikle AB ve Japonya 

ekonomilerinin yeterince hızlı büyüyemediğini, 

nüfuslarının azalan bir eğilim içinde olduğunu, 

üretimle ilgili sektörlerin ve sanayinin baĢka 

merkezlere doğru yöneldiğini vurguladı. AB ve 

Japonya’nın dıĢ dünyadan daha fazla yatırım 

çekebilmek için yapması gereken Ģeyler hakkında 

bazı önerilerde bulundu. Ayrıntılı bilgi için 

 

 

 

AB – ASEAN 

 
- AB – ASEAN Ġkinci ĠĢ Zirvesi Kamboçya’da 

gerçekleĢtirildi. ASEAN ülkelerinin ticaret bakanları, 

ticaretten sorumlu AB Komiseri Karel de Gucht, ve 

is dünyasını temsil eden kuruluĢlar katıldı. Zirve 

sonrasında bir açıklama yapan Karel de Gucht, 

Vietnam’ın AB ile serbest ticaret anlaĢması 

müzakerelerine baĢlamayı kabul ettiğini belirtti. 
Ayrıntılı bilgi için 

 

AB – Arjantin  

 
- BUSINESSEUROPE BaĢkanı Jürgen R. Thumann 

ve EUROCHAMBRES BaĢkanı Alessandro 

Barberis, Arjantin Cumhuriyeti BaĢkanı Cristina 

Fernandez de Kirchner’e ortak bir mektup 

göndererek Arjantin hükümeti tarafından son 

dönemde yürürlüğe konan ticareti kısıtlayıcı 

tedbirler ve ülkedeki en büyük Avrupalı 

yatırımcılarından birinin mülkiyetinde olan Arjantin’in 

en büyük petrol Ģirketi YPF’nin tekrar 

kamulaĢtırılması kararı konusundaki endiĢelerini 

dile getirdiler. Mektupta AB ile Arjantin arasındaki 

ticari iliĢkilerin son beĢ yılda olumlu yönde geliĢtiğini 

ve Arjantin’in AB pazarına ihracatlarından dolayı 

ticaret fazlasından faydalandığı belirtildi. Mektupta 

ayrıca Avrupalı Ģirketlerin Arjantin’de önemli 

yatırımları bulunduğu ve her iki bölgede de bu 

Ģekilde binlerce kiĢi için istihdam ve olanaklar 

yaratıldığı vurgulandı. Thumann ve Barberis Arjantin 

tarafından yürürlüğe konan yeni tedbirlerin AB 

sanayisi ve iĢ dünyasına önemli bir maliyet 

getireceğini ve Arjantin’e AB’den mal ve hizmet 

ihracatı ile yatırımları sınırlandıracağını kaydetti. 

BUSINESSEUROPE ve EUROCHAMBRES AB’ye de 

Arjantin’de AB’nin ticari ve yatırım çıkarlarının 

savunulması için gerekli tüm giriĢimlerin acilen 

yapılması çağrısında bulunuldu. Ayrıntılı bilgi için 

 

AB Komisyonu  
 
- Sanayi ve GiriĢimcilikten sorumlu AB Komiseri 

Antonio Tajani’nin ABD, Meksika ve Kolombiya’ya 

yapacağı ziyaretlerde Avrupa iĢ dünyasını temsilen 

BUSINESSEUROPE üyelerinden de katılım 

gerçekleĢecek. Orange Polonya Ģirketinin Yönetim 

Kurulu BaĢkanı ve Polonya Sanayi ve ĠĢverenler 

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=30092
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=698&NewsletterID=194
http://62.102.106.140/docs/1/AHPBOJIDNGNPCMEDLDBPKOPGPDWY9DBKEK9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2012-00464-E.pdf
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Derneği Lewiatian’ın BaĢkan Yardımcısı’nın 

katılacağı geziler 10-17 Mayıs tarihleri arasında 

gerçekleĢecek.  

 

ABD’deki temaslar kapsamında BaĢkan Yardımcısı 

Joe Biden, DıĢ ĠĢleri Bakanı Hillary Clinton ve 

Ticaret Bakanı John Bryson ile görüĢülecek. 

Meksika ve Kolombiya’daki görüĢmeler kapsamında 

ise bu ülkelerin ekonomi ve ticaret sorumlu 

bakanları, iĢ dünyası temsil kuruluĢları ve yatırım 

ajanslarının yanı sıra Ģirketler ile temaslarda 

bulunulacak. 

 

AB Dönem BaĢkanlığı 
 
- BUSINESSEUROPE BaĢkanı Jürgen R. Thumann 

ve Genel Direktörü Philippe de Buck Kopenhag’da 

AB Dönem BaĢkanı Danimarka BaĢbakanı Helle 

Thorning-Schmidt ile bir görüĢme gerçekleĢtirdi. 

GörüĢmede Aralık 2011 tarihinde 

BUSINESSEUROPE tarafından Danimarka AB 

Dönem BaĢkanlığı’nın öncelikleri konusunda 

hazırlanan mektupta ele alınan konuların takibi 

gerçekleĢtirildi. GörüĢmede özellikle öncelik arz 

eden kamu maliyesi konsolidasyonu ve büyümeyi 

destekleyici reformlar, Tek Pazar Yasası, 

çalıĢanların atanması yönergesi, Mali Perspektif, 

enerji verimliliği yönergesi ve ticaret kısıtlamalarının 

kaldırılması gibi konularda görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunuldu. GörüĢmede BUSINESSEUROPE 

tarafından Danimarka BaĢbakanı Thorning-

Schmidt’e iletilen ana mesajlar Ģunlardı: 

1.   Danimarka AB Dönem BaĢkanlığı kamu 

maliyesi konsolidasyonu ve büyümeyi 

destekleyici reformlar alanındaki 

çalıĢmalarına eĢ zamanlı olarak devam 

etmeli, bu Ģekilde büyüme ve istihdam 

yaratacak Ģirket yatırımlarının önü 

açılmalıdır. 

2.    Tek Pazar Yasası büyümeyi destekleyecek 

biçimde uygulanmalıdır. Hizmetler 

yönergesinin uygulanması, e-ticaretin 

geliĢtirilmesi, Dijital Gündem’de ilerleme 

sağlanması ve tüm Avrupalı Ģirketlerin 

ihtiyaçlarına cevap veren bir patent koruma 

sistemi oluĢturulması ile açık ve rekabetçi 

bir kamu alımları yasal çerçevesinin 

uygulanmaya devam edilmesi en önemli 

öncelikler olmalıdır. 

3.    ÇalıĢanların atanması yönergesi düzgün bir 

biçimde uygulanmalıdır ancak bu 

uygulamanın yükünü Avrupa genelinde bir 

müĢterek ve müteselsil sorumluluk sistemi 

ile Ģirketlere aktarmak doğru bir yaklaĢım 

değildir. Bu ancak sınır-ötesi ekonomik 

faaliyetlerin geliĢimini olumsuz bir biçimde 

etkileme sonucunu doğuracaktır. 

4.    Mali Perspektif ile ilgili müzakereler 

rekabetçilik dostu bir AB bütçesine ulaĢma 

yolunda yardımcı olmalıdır. AB 

Komisyonu’nun önerdiğinden daha büyük 

değiĢiklikler gerekmektedir. Ufuk 2020, 

Avrupa’yı Birbirine Bağlama Aracı ve 

Rekabetçilik ve KOBĠ programları 

güçlendirilmeli, Avrupa Sosyal Fonu’nun bir 

bölümü ikili öğrenime ayrılmalıdır. Mali ĠĢlem 

Vergisi konusundaki öneri daha ileri bir 

aĢamaya getirilmemelidir. 

5.    Enerji verimliliği yönergesi binaların yeniden 

yapılandırılması yolunda adımlar atılmasına 

yardımcı olmalı, ancak esnek kalmalı ve 

enerji verimliliği konusunu enerji tüketimi 

üzerinde belirlenmiĢ kısıtlamalar olarak 

değerlendirmemelidir. Enerji altyapısına 

2020 yılına kadar 200 milyar € yatırım 

yapılması hedefinin gerçekleĢtirilmesi için 

düzenlemelerle gelen kısıtlamalar 

kaldırılmalı ve mali risk paylaĢım araçları 

geliĢtirilmelidir. 

6.    Ticarete getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı ve 

Avrupalı Ģirketlerin yurtdıĢında piyasa eriĢimi 

ve yatırım koĢulları iyileĢtirilmelidir. AB – 

ABD Üst Düzey ÇalıĢma Grubu en yakın 

zamanda Atlantik’in iyi yakasında ticaret ve 

yatırım serbestîsi müzakereleri için yüksek 

hedefli bir öneri sunmalıdır. Ayrıntılı bilgi için 

 

KOBĠ’ler 
 

-.Avrupa’da faaliyet gösteren KOBĠ’lerin uluslararası 

pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla geliĢtirilen 

yardım aracı KOBĠ’lere ihracatla ilgili konularda 

destek sağlıyor. Ancak konuyla ilgili taraflar 

arasında yeterli iletiĢimin geliĢtirilememiĢ olması 

http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=30102
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KOBĠ’lerin Avrupa dıĢındaki ülke pazarlarındaki tüm 

fırsatların değerlendirilmesini engelliyor. KOBĠ’lerin 

dıĢa açılımını Avrupa ekonomisinin sağlıklı ve hızlı 

büyümesi için gerekli olduğunu vurgulayan 

BUSINESSEUROPE, taraflar arası yapıcı bir iĢbirliği 

ile yerel, ulusal ve AB düzeyinde olanlar dahil AB’de 

mevcut tüm KOBĠ destek mekanizmalarının gözden 

geçirilmesini ve eksik noktaların tamamlanmasını 

öneriyor. Bu değerlendirme çalıĢmaları kapsamında 

AB KOBĠ Merkezleri ve Avrupa GiriĢimcilik Ağı gibi 

AB merkezli kuruluĢların yanı sıra Akdeniz Yatırım 

Ajansı (Invest in Med), Doğu Yatırım, Latin Amerika 

KOBĠ’lerinin uluslar arası alana açılımına destek 

olan AL-INVEST gibi kurumların da mercek altına 

alınması öneriliyor. Ayrıca KOBĠ’lere bu alanda 

yardım sağlayan farklı kuruluĢların kendi aralarında 

da iĢbirliği içinde olmasının önemini vurguluyor.  

 

AB Komisyonu’nun belirttiği gibi ticaret fuarlarının 

AB üyelerinin sorumluluğu altında olduğunu kabul 

eden BUSINESSEUROPE yine de üye ülkelerin çok 

taraflı ticaret fuarları düzenleme ya da katılım 

çalıĢmalarını destekleyecek AB düzeyinde bir 

mekanizma geliĢtirilmesini öneriyor. 

 

BUSINESSEUROPE ayrıca KOBĠ’lere bilgi sağlayan 

Avrupa GiriĢimcilik Ağı’nın daha fazla tanınması için 

görünürlüğünün artırılmasının yanı sıra sunduğu 

bilgi ve hizmetlerin kalitesinin de geliĢtirilmesi 

gerektiğini vurguluyor. Ayrıntılı bilgi için 

 

Çevre 
 

- BUSINESSEUROPE AB Dönem BaĢkanı 

Danimarka Çevre Bakanı’nın giriĢimiyle Çevre 

Bakanları Konseyi gayrı resmi toplantısı öncesinde 

düzenlenen konferansta katılımcı olarak yer aldı. 

Avrupa ekonomisinin çevreye dost bir hale 

gelmesine sanayinin ne gibi katkılarının 

bulunacağının tartıĢıldığı toplantıda AB ülkelerinin 

bir durum değerlendirmesi gerçekleĢtirildi. AB 

sanayisinin sürdürülebilir teknolojiler geliĢtirilmesi, 

kullanılması ve üretimi alanında küresel lider 

olabilmesi için gerekli koĢullar masaya yatırıldı. 

Toplantıda vurgulanan bazı noktalar aĢağıda yer 

almaktadır. 

 

 Avrupa ekonomisi küresel ekonomi içinde 

önde gelen oyunculardan biri olarak 

sürdürülebilir teknolojiler alanında ön sıraya 

yerleĢmeyi hedeflemelidir. 

 Daha yeĢil, daha çevreci ekonomiye 

dönüĢüm sürecinde kaynakların etkin kullanımı, 

değiĢen iklim koĢullarına ve nüfusun yaĢlanması 

gibi sosyal koĢullara uyum öncelikle ele alınması 

gereken konular arasında öncelik taĢımaktadır. 

 Bu gibi sorunlara çözüm üretilmesi için uzun 

vadeli düĢünülmeli ve Avrupa sanayisi için bir 

plan oluĢturulmalıdır. 

  Bazı üretim faaliyetlerinin Avrupa’dan 

dünyanın baĢka merkezlerine özellikle Asya’ya 

kaymakta olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

 Yenilikçiliğin sanayi açısından önemi daha 

da artmıĢtır. Avrupa sanayisi teknoloji ile daha iç 

içe bir topluma ihtiyaç duymaktadır. Politikaların 

sanayi lehine geliĢimi için de teknolojiye yatkınlık 

önem taĢımaktadır. Biyo teknoloji ve nano 

teknoloji alanlarında yürütülen ar-ge çalıĢmaları 

desteklenmelidir. 

 Konunun tüketici boyutu da göz ardı 

edilmemelidir. Kaynakların etkin ve verimli 

kullanılması konusu görüĢülürken tüketici 

eğilimleri de ele alınmalıdır. Sanayinin 

sürdürdüğü tüketicinin bilinçlendirilmesi 

çalıĢmalarının devlet yardımlarıyla 

desteklenmesi gereklidir. 

 ġehirleĢme hızla devam etmektedir. 

2050’de dünya nüfusunun %70’inin Ģehirlerde 

yaĢayacağı ve dünya ekonomisinin %90’ını 

oluĢturacağı tahmin edilmektedir. Bu değiĢim 

iklim değiĢikliğiyle mücadele çabaları önüne 

güçlü engeller koyacaktır. Bu ihtiyaçların çevreci 

koĢullarla karĢılanması konusundaki giriĢimlerin 

ertelenmesi çözüm çabalarını daha da 

güçleĢtirecektir. 

 Su, gıda gibi kaynakların yönetimi, çöp ve 

atıkların iĢlenmesi, dönüĢtürülmesi, yerleĢim 

yerlerinin ısınmasında daha akıllı çözümler 

getirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Ayrıntılı bilgi 

için 

 

 

 

 

http://62.102.106.140/docs/1/CIKBFFJDLHPFLLODDLIKBOBCPDWY9DBK2D9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2012-00450-E.pdf
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=30105
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=30105
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=30105


  

    
  

A V R U P A  İ Ş  D Ü N Y A S I  G Ü N D E M İ   

 

 
- 6 – 

 

Fikri Mülkiyet Hakları 
 
- Avrupa Parlamentosu Sosyalistler Grubu hakkında 

birçok farklı görüĢün ileri sürüldüğü Ticarette 

Sahtecilikle Mücadele AnlaĢması'yla (ACTA) ilgili 

olarak 12 Nisan’da bir bilgilendirme toplantısı 

gerçekleĢtirdi. Lizbon AntlaĢması’nın verdiği yetki ve 

sorumluluk çerçevesinde AB’nin imzaladığı 

uluslararası anlaĢmaların geçerli olması için Avrupa 

Parlamentosu’nda yapılacak oylamada kabul 

edilmesi gerekiyor. ACTA’nın AP’de yapılacak 

oylaması öncesinde çeĢitli siyasi gruplar kendi 

görüĢlerini oluĢturabilmek için bilgilendirme 

toplantıları ve konferanslar düzenliyor. 

 

Sosyalist Grubun düzenlediği toplantıya uzman 

olarak çağrılan BUSINESSEUROPE Direktörü Adrian 

van den Hoven, korsan faaliyetlerin ve sahteciliğin 

Avrupa ekonomisine ve Ģirketlere kalıcı zararlar 

verdiğini vurgulayarak, tüketici sağlığı ve güvenliğini 

de tehdit etinin altını çizdi. AnlaĢmanın internet 

üzerinden gerçekleĢtirilen korsan giriĢimler 

konusundaki maddelerinin halihazırda yürürlükte 

olan AB müktesebatıyla uyum içinde olduğunu 

belirten den Hoven, ACTA’nın imzalanması 

sayesinde imza koyan ülkelerin fikri ve sanayi 

mülkiyet haklarına saygı alanındaki taahhütlerini 

daha da bağlayıcı bir Ģekilde güçlendirmiĢ 

olacaklarını vurguladı. BUSINESSEUROPE temsilcisi 

Sosyalistler Grubu üyesi milletvekillerine Avrupa 

Adalet Divanı ACTA’nın AB müktesebatına uyumu 

konusundaki raporunu sunana kadar AP Genel 

Kurulu’ndaki oylamayı ertelemeleri önerisinde 

bulundu.  

 
AP’de yapılacak oylama öncesinde AP üyeleri çeĢitli 

tüketici dernekleri ve aktivistlerin aĢırı baskısı 

altında bulunuyor. Bu gruplar ACTA sonrasında 

kiĢisel verilerin gizliliği ve ifade özgürlüğü alanında 

olumsuz yönde geliĢmeler olacağını ileri sürüyor. 

Öte yandan AB Komisyonu ACTA’nın AB 

müktesebatına uyumlu olup olmadığı ve yeni 

yaptırımlar içerip içermediği alanında bağımsız 

görüĢünü oluĢturması için Avrupa Adalet Divanı’na 

baĢvurmuĢ bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için 

 

– BUSINESSEUROPE Tokyo’da ABD’li ve Japon 

ortaklarla bir araya gelerek ABD’de yürürlüğe giren 

“Amerika BuluĢ Yapıyor Yasası” (America Invents 

Act) ve yaratılan ivme sonrasında küresel patent 

uyumlaĢtırması konusunda nasıl ilerleme 

sağlanabileceği konusunda görüĢ alıĢveriĢinde 

bulundu. GörüĢmelerde AB, ABD ve Japonya 

Patent Büroları’nda Ģirketler için maliyetlerin 

azaltılması için patent süreçlerinin uyumlaĢtırılması 

çerçevesinde gerçekleĢtirilmekte olan mevcut 

projeler değerlendirildi. Bu kapsamda ortak tebligat 

belgesi, ortak baĢvuru formatı ve ortak patent 

sınıflandırması gibi çalıĢmalar yapıldığı vurgulandı. 

Yine temaslar kapsamında bu patent büroları ile de 

ayrı toplantılar gerçekleĢtirildi. BUSINESSEUROPE 

ve ABD’li ile Japon ortakları aynı zamanda Kore 

Fikri Mülkiyet Derneği (KINPA) ve Çin’den farklı 

Ģirketlerle de olumlu bir görüĢ alıĢveriĢi süreci 

geçirdiler. Bu görüĢmelerde beĢ bölgedeki patent 

bürolarının iĢbirliğini yansıtacak daha yakın iĢbirliği 

fırsatlarının değerlendirilmesi konusu masaya 

yatırıldı. 

 

*** 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

