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AB - Türkiye 
 

- TÜSĠAD Yönetim Kurulu, 5-6 Mart 2012 

tarihlerinde, Brüksel’de bir dizi temaslarda 

bulunacak. Temaslar kapsamında Türkiye ile Avrupa 

Birliği iliĢkilerinde yer alan siyasi, ekonomik ve sosyal 

konuların yanı sıra Türkiye’nin AB üyeliği süreci ele 

alınarak fikir alıĢveriĢinde bulunulacak.  

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Ümit Boyner 

baĢkanlığındaki heyet temaslarına 5 Mart 2012 

Pazartesi günü baĢlayacak. Temaslar kapsamında 

Belçika BaĢbakan Yardımcısı ve DıĢiĢleri Bakanı 

Didier Reynders ziyaret edilecek. Heyet ayrıca AB 

Komisyonu Enerjiden sorumlu Komiseri Günther 

Öttinger, AB Komisyonu Ticaretten sorumlu Komiseri 

Karel de Gucht ve AB Komisyonu GeniĢleme Eski 

Genel Müdürü Sir Michael Leigh ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirecek. TÜSĠAD’ın Belçika’daki muadil 

örgütü Fedération des Entreprises de Belgique’i 

(VBO-FEB) de ziyaret edecek olan heyet, TÜSĠAD’ın 

üyesi olduğu Avrupa iĢ dünyasının temsil örgütü 

BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck 

ile biraraya gelecek. 

 

TÜSĠAD heyeti 6 Mart 2012 Salı günü 

gerçekleĢtireceği temaslar kapsamında ilk olarak AB 

Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim 

Yenel ile bir toplantı gerçekleĢtirecek. Heyet AB 

Konseyi temasları kapsamında, Konsey BaĢkanı 

Herman Van Rompuy’ün Kabine BaĢkanı Frans van 

Daele, AB Konseyi BaĢkanı’nın Ekonomi 

Konularında Özel DanıĢmanı Matthias Oel ve AB 

Konseyi GeniĢlemeden Sorumlu Kabine Üyesi Anne 

Kemppainen ile biraraya gelecek. Avrupa 

Parlamentosu üyesi Ġsveçli milletvekili Anna Maria 

Corrazza Bildt ile gerçekleĢecek görüĢmenin 

ardından AB Bakanı ve BaĢmüzakereci Egemen 

BağıĢ ile bir toplantı düzenlenecek. Heyetin temasları 

AB Komisyonu GeniĢlemeden sorumlu Komiseri 

Stefan FÜLE ile gerçekleĢtirilecek değerlendirme 

toplantısının ardından son bulacak. Avrupa 

Parlamentosu’nda Türkiye’nin Dostları Grubu 

tarafından düzenlenecek olan konferansta bir 

konuĢma yapacak olan TÜSĠAD BaĢkanı Ümit 

Boyner G20, Türkiye ve küresel ekonomik kriz 

konularına değinecek.  

 

Heyette TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Ümit 

Boyner’in yanı sıra, TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkan 

Yardımcıları Muharrem Yılmaz ve Erman Ilıcak, 

TÜSĠAD Yönetim Kurulu Üyeleri Cansen BaĢaran 

Symes, Tayfun Bayazıt ve Volkan Vural, TÜSĠAD 

Genel Sekreteri Zafer Ali Yavan ve TÜSĠAD 

Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Bahadır 

Kaleağası yer alacak. İnternet bağlantısı için 

 

- Hollandalı Hıristiyan Demokrat milletvekili Ria 

Oomen-Ruitjen tarafından kaleme alınan Avrupa 

Parlamentosu Türkiye raporu DıĢ ĠĢleri Komitesi’nde 

yapılan görüĢme sonrasındaki oylamada 7 oya karĢı 

54 oyla kabul edildi. Karar Parlamento’nun 29 

Mart’taki Genel Kurul toplantısında tüm milletvekilleri 

tarafından oylanacak. 

 

Raporda AB ve Türkiye arasındaki iliĢkilerin 

güçlendirilmesinin her iki tarafın yararına olduğu; 

Türkiye’nin önemli bir ekonomik potansiyele sahip ve 

bölgesinde etkin rol oynayan bir ülke olduğu 

belirtiliyor. Kıbrıs sorunu, Ermenistan ile sorunlar 

konusunda çözüme ulaĢılması istenirken yargı 

reformu ve bireysel özgürlükler konularında aĢama 

kaydedilmesi gereği vurgulanıyor.  

 

Raporun görüĢüldüğü Komite toplantısında söz alan 

Ria Oomen- Ruitjen Türkiye’de kadın hakları ve 

basın özgürlüğü konularında yeni düzenlemelere 

ihtiyaç olduğunu, son 10 yılda Avrupa Birliği üyeliği 

yolunda büyük adımlar atılmıĢ olmakla birlikte 

Kopenhag Kriterleri’nn tam olarak karĢılanması 

doğrultusunda istenen sonuçların alınamadığını 

vurguladı. PKK’nın tüm uluslararası düzeyde ve AB 

tarafından da resmi olarak terrörist bir grup olarak 

kabul edildiğinin altını çizdi. Oomen Ruitjen PKK’nın 

uyuĢturucu trafiği ile kara para aklama sürecinde 

insan haklarını gasp ve tehdit ettiğini, Türkiye’nin 

PKK ile mücadelede konuya evrensel açıdan bakıp 

AB ile iĢ birliği geliĢtirmesi gerektiğini söyledi.  

 

Raporu kaleme alan Hollandalı milletvekili Oomen-

Ruitjen basına yaptığı açıklamada Türkiye’de Terörle 

http://www.tusiad.org/
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Mücadele Yasası’nın çok geniĢ kapsamlı olarak 

düzenlendiğini ve bazı özgürlükleri ksııtlayıcı yönde 

yorumlanmaya açık olduğunu, Türkiye’de gözaltı 

sürelerinin uzun sürdüğünü, bütün bunların devletin 

demokratik iĢleyiĢini engellediğini söyledi. AB’ye 

üyelik müzakerelerinin uzun bir süredir devam ettiğini 

hatırlatan Ruitjen yakın zamanda da hızlı bir geliĢme 

olmasının beklenmediğini; bu nedenle de AB 

Komisyonu’nun ortaya koyduğu “Pozitif Gündem” 

yaklaĢımını süreci canlı tutmak üzere olumlu bir 

geliĢme olarak karĢıladığını belirtti. AB ve Türkiye’nin 

birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Ruitjen AB’nin 

Türkiye’deki ekonomik geliĢmelerden 

faydalanacağını, dıĢ politika, enerji tedarikinin 

güvenliği, terörle mücadele konularında ise her iki 

tarafın da birbirine ihtiyacı olduğunu belirtti. İnternet 

bağlantısı için 

 

AB - Suriye 
 

- AB Konseyi Suriye’deki son durumun 

değerlendirilmesi sonucunda yeni bir karar aldı. 

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Konseyi’nin 1 Mart’ta 

almıĢ olduğu karar ile paralel olarak alınan AB 

Konseyi kararında Suriye yönetim makamlarının sivil 

halka uyguladığı Ģiddet eylemleri kınanıyor ve bir an 

önce durdurulması isteniyor. ġiddet eylemlerinden 

sorumlu kiĢilerin eylemlerinin cezasız kalmayacağı 

belirtilen kararda insan hakları ihlalleri ve Ģiddet 

eylemleri durdurulana kadar AB’nin Suriye yönetimi 

üzerindeki baskı ve kısıtlayıcı yaptırımlarını 

sürdürme yönünde kararlı olduğu vurgulanıyor. Esat 

yönetiminin ülkenin demokratik yönetime bir an önce 

geçiĢi sağlamak üzere yönetimden geri çekilmesi 

isteniyor. Demokrasiye geçiĢ dönemi baĢlar 

baĢlamaz da AB’nin Suriye ile yeni bir ortaklık 

kurmaya hazır olduğu ve her türlü desteği 

sağlayacağı belirtiliyor. AB Konseyi ayrıca Arap 

Ligi’nin Suriye’de Ģiddetin durdurulması yönündeki 

çağrısı olumlu karĢıladığını belirterek, Suriye Dostları 

Grubu’nun 24 ġubat’taki ilk toplantısında ortaya 

koyduğu kararlara olumlu bir Ģekilde atıfta bulunuyor. 

AB Konseyi Suriye kararında ayrıca baĢta Rusya ve 

Çin olmak üzere BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi 

üyelerine Suriye’de Ģiddetin durdurulması için ortak 

çalıĢma çağrısında bulunuyor. Ayrıca Suriye’deki 

muhalif gruplara güçlerini birleĢtirip, bütün 

vatandaĢların eĢit haklara sahip olacağı yeni bir 

Suriye için barıĢçıl yollardan mücadeleye davet 

ediliyor. Resmi makamlardan da Suriye’deki yabancı 

vatandaĢların güvenliği için gerekli önlemleri almaları 

isteniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Genişleme Politikası 
 

- 1-2 Mart’ta bir araya gelen AB devlet baĢkanları ve 

baĢbakanlar Sırbistan’ın AB üyeliğine resmi adaylık 

statüsü verilmesi kararını onayladılar. Bu aĢamadan 

sonra Sırbistan ile üyelik müzakerelerine resmi 

olarak baĢlanabilecek. Müzakerelere baĢlanma 

kararının Aralık 2012’de gerçekleĢecek olan AB 

liderler zirvesinde açıklanması öngörülüyor. Ancak 

bunun için Sırbistan’ın öncelikle yolsuzlukla 

mücadele alanında mesafe kaydetmesi ve Kosova 

ile iliĢkilerini normalleĢtirmesi gerekiyor. Ancak 

Sırbistan’ın AB üyeliği için Kosova’yı resmen 

tanımasının gerekip gerekmeyeceği konusu 

hâlihazırda belirlenmiĢ değil. AB Konseyi Sırbistan’ın 

sınır yönetimi ve bölgesel iĢbirliği alanlarında 

kapsayıcı bir tutum içerisinde AB’nin kendisinden 

beklediği geliĢmeyi sağladığını belirtiyor.  

 

Sırbistan BaĢbakanı Boris Tadic AB’ye üyeliğin 

ekonomik boyutunu ön plana çıkararak, Sırp 

vatandaĢlarının yaĢam standartlarını yükseltmek için 

AB üyeliğinin gerekli olduğunu belirtiyor. Sırbistan AB 

üyeliği için resmi baĢvurusunu Aralık 2009’da 

yapmıĢtı. AB Komisyonu da Ekim 2011 tarihli 

raporunda Sırbistan ile üyelik müzakerelerine 

baĢlanabileceği yönündeki tavsiye kararını AB 

Bakanlar Konseyi’ne iletmiĢti. İnternet bağlantısı için 

 

AB Liderler Zirvesi 
 

- 1-2 Mart’ta bir araya gelen AB devlet baĢkanları ve 

baĢbakanlar Avrupa Sömestri’nin ilk aĢamasının 

tamamlandığını belirttiler. Zirvede ayrıca Sırbistan’a 

AB üyeliği için resmen aday statüsü verilirken, 

Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Alanı’na 

katılım için geçmeleri gereken aĢamalar konusunda 

uzlaĢıya varıldı.  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120227IPR39344/html/Foreign-affairs-committee-wants-fresh-dynamic-in-EU-Turkey-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120227IPR39344/html/Foreign-affairs-committee-wants-fresh-dynamic-in-EU-Turkey-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120227IPR39344/html/Foreign-affairs-committee-wants-fresh-dynamic-in-EU-Turkey-relations
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128520.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128445.pdf
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Avrupa Sömestri’nin ilk aĢamasının 

değrlendirmesinde liderler üye ülkelerdeki genel 

makro ekonomik durumu gözden geçirdi ve ikinci 

aĢamada atılacak adımları belirledi. Üye ülkeler ikinci 

aĢama döneminde AB Komisyonu’na istikrar ve 

ekonomik dönüĢüm programları ile birlikte ulusal 

reform programlarını sunacak. Buna göre 2012’de 

üzerinde durulacak konular iki baĢlıkta yoğunlaĢıyor:  

 

 Mali konsolidasyonun ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilememesini sağlayacak önlemler 

 Avrupa ülkelerinin küresel rekabet güçlerinin 

artırılması. 

 

AB ülkelerinin rekabetçiliğinin artırılması konusunda 

görüĢlerini ve ülkesinin tecrübelerini ortaya koyan 

Almanya BaĢbakanı Angela Merkel, baĢta düĢük 

gelirliler olmak üzere iĢ gücü üzerindeki vergilerin 

azaltılması, devlet koruması altındaki sektörlerin 

rekabete açılması, iĢ yapabilme ortamının 

iyileĢtirilmesi ve kamu yönetiminin dijital ortama 

taĢınması sayesinde aĢırı bürokrasinin azaltılması 

konularının önemine dikkat çekti. Mario Monti ve 

David Cameron gibi diğer liderler de Avrupa Tek 

Pazarı’nın tüm potansiyelinin kullanılması ve Tek 

Pazar’ın iĢleyiĢiyle ilgili devam eden aksaklıkların bir 

an önce çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.  

 

Euro Alanı ile ilgili olarak da AB liderleri 

Yunanistan’ın yeni ekonomik programıyla ilgili 

ilerlemeleri olumlu karĢılarken, Avrupa Mali Ġstikrar 

Mekanizması’nın borç verme kapasitesinin Mart ayı 

sonunda yeniden değerlendirilmesi ve hâlihazırda 

sermayeye aktarılmayan payların bir an önce 

ödenmesi konusunda uzlaĢıya vardılar. 

 

Liderler 2020’ye kadar AB’de istihdam ortalamasının 

%75’e çıkarılması için Ģu hedeflere eriĢilmesi 

gerektiğini vurguladılar.  

 

 ĠĢverenlerin yeni eleman alımına cesaret 

edebilmesini sağlamak üzere yasal 

düzenlemeler yapılmalı. 

 Gerekli durumlarda ücret belirleme 

mekanizmaları oluĢturulmalı. 

 Yeni istihdam yaratılması önündeki bürokratik 

engellerin ortadan kaldırılmalıdır. 

 Gençlerin, kadınların ve orta yaĢ üzerindeki 

kiĢilerin istihdama katılımını teĢvik edecek 

düzenlemeler getirilmelidir. 

 Dijital Tek Pazar 2015 yılına kadar 

tamamlanmalı ve iĢler hale gelmiĢ olmalıdır. 

 Yenilikçilik ve ar-ge’ye daha fazla önem 

gösterilmelidir. Avrupa bilimsel araĢtırmalar 

alanında önemli baĢarılara imza atmakla birlikte 

bu baĢarıları pazarin talebine uyarlayarak ticari 

sonuçlara erdirme konusunda yetersiz 

kalmaktadır. Ar-ge çalıĢmalarının ticari 

baĢarılara aktarılması konusuna 

odaklanılmalıdır. 

 

AB liderler zirvesinde ayrıca G20 zirvesi ıĢığında Ģu 

konuların önceliklendirilmesi çağrısında bulunuldu: 

 

 Cannes Eylem Planı’nın uygulamaya 

konulması çerçevesinde sürdürülebilir ve 

dengeli küresel büyüme için eĢgüdümün en 

etkin Ģekilde yapılması. 

 G20’nin mali piyasalar reformu ve küresel 

alanda uygulamaların yakından 

denetlenmesi konusundaki kararının 

uygulamaya konulması. 

 2011 Gıda Fiyatlarında Dalgalanmalar ve 

Tarım Eylem Planı’nın uygulamaya 

konulması. 

 Ġklim değiĢikliğiyle mücadele. İnternet 

bağlantısı için 

 

İstihdam 
 

- AB Komisyonu’nun eĢit iĢe eşit ücret konusundaki 

bilinçlendirme kampanyası çerçevesinde sunduğu 

rakamlara göre AB ülkelerinde kadın çalıĢanlar erkek 

çalıĢanlardan %16,4 daha az kazanıyor. Cinsiyetler 

arası eĢit iĢe karĢılık alınan ücretlerdeki farklılıklar 

sektör ve ülkelere göre de değiĢkenlik gösteriyor. Bu 

oran Polonya’da %2 iken Estonya’da %27’ye kadar 

ulaĢıyor. Son yıllarda bazı AB ülkelerinde cinsiyetler 

arası ücret farklılığı kapanırken, Bulgaristan, Fransa, 

Letonya, Macaristan, Portekiz ve Romanya gibi 

ülkelerde farkın giderek daha da açıldığı görülüyor.  

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128520.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128520.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128520.pdf
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ĠĢ ve özel hayat dengesini sağlama konusunda 

kadınlar üzerine büyük bir görev düĢerken birçok 

kadının yarı zamanlı iĢleri tercih etmek, bazıları da 

ücretsiz izin kullanmak durumunda kalıyor. EĢit iĢe 

eĢit ücretlendirme konusunda vatandaĢların daha 

fazla bilinçlendirilmesi için AB Komisyonu Ģu 

yöntemleri izliyor: 

 

 Eğitim yoluyla Ģirketleri bilgilendirerek mevcut iyi 

uygulama tecrübelerinin paylaĢılmasını 

sağlamak; 

 Konu hakkında hazırlanmıĢ olan video filmi 

çeĢitli mecralarda göstermek; 

 Kampanya konusunda hazırlanan websitesinde 

eĢit iĢe eĢit ücret yaklaĢımının yerleĢtirilmesinde 

toplu sözleĢmelerin önemine iĢaret ediliyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu sosyal ortaklarla yaptığı toplantıda 

ekonomik büyümeyi güçlendirmek ve iĢsizlikle 

mücadele konularını ele aldı. AB Komisyonu BaĢkanı 

Barroso, AB Konseyi BaĢkanı Van Rompuy, 

Danimarka BaĢbakanı Thorning-Scmidt Avrupa 

Sosyal Ortakları TÜSĠAD’ın da üyesi olduğu 

BUSINESSEUROPE (Avrupa Özel Sektör 

Konfederasyonu), CEEP (Avrupa Kamu Hizmetleri 

ĠĢveren ve ĠĢletmeler Merkezi), ETUC (Avrupa 

Sendikalar Konfederasyonu) ve UEAPME (Avrupa 

Esnaf ve Sanatkârlar Birliği) ile bir araya geldi. 

Toplantıda sosyal ortaklar ekonomik büyüme ve 

istihdam konularının ciddi ve sonuca yönelik bir 

Ģekilde ele alınması gerektiği konusunu vurguladı ve 

2012 – 2014 döneminde atılması gerekli adımları 

içeren ve özellikle gençler arasındaki iĢsizliğe kalıcı 

çözüm bulunması konusunu kapsamlı bir Ģekilde ele 

alan ortak programı açıkladı. AB’nin “Gençlik Ġçin 

Fırsatlar GiriĢimi”nin ancak sosyal ortaklarla 

yapılacak iĢbirliği sayesinde baĢarılı olacağını 

vurgulayan istihdamdan sorumlu AB Komiseri Andor, 

sosyal ortakların AB’nin yönetimine doğrudan 

katılması gerektiğini, 2020’ye kadar istihdam 

seviyesinin %75’e çıkarılması hedefinin ancak AB 

çapında bir eĢgüdümle mümkün olabileceğini, bu 

noktada da sosyal ortaklara önemli sorumluluklar 

düĢtüğünü belirtti. “Gençlik Ġçin Fırsatlar GiriĢimi” 

mesleki eğitimlerin kalitesini artırılması yoluyla genç 

nüfusun ilgisinin bu alana da kaydırılmasını, 

iĢletmelerle yapılacak iĢbirliği sayesinde de mesleki 

eğitimden geçen gençlerin daha kolay iĢ 

bulabilmesini hedefliyor. Bu sayede Avrupa genç 

nüfusunun giderek artan iĢsizliğinin aĢağılara 

çekilmesi amaçlanıyor.  

 

Avrupa Birliği’nde sosyal ortaklar ve AB kurumlarının 

bir araya geldiği Üçlü Sosyal Zirve ilkbahar ve 

sonbahar aylarında düzenlenen AB liderler 

zirvesinden hemen önce olmak üzere senede iki 

defa gerçekleĢtiriliyor. Sosyal ortaklar arasında görüĢ 

alıĢveriĢine zemin sağlayan zirvelerde AB 

Komisyonu, AB ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları 

Konseyi üyeleri, AB Konseyi BaĢkanlığı ve resmen 

sosyal ortak olarak belirlenmiĢ olan iĢveren ve iĢçi 

örgütleri temsilcileri yer alıyor. Türkiye’den TÜSĠAD 

ve TĠSK Avrupa Sosyal Ortaklarından biri olan 

belirlenmiĢ olan BUSINESSEUROPE’un üyesi 

bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Beşeri İlaçlar 
 
- AB komisyonu hastaların ilaçlara eriĢimini 

kolaylaĢtıracak bazı düzenlemeleri yeni bir yönerge 

çerçevesine topladı. Ġlaçların piyasaya sunumu, 

fiyatlandırılması ve devlet ya da sigorta tarafından 

hastaya yapılan ücret iadelerini ilgilendiren yönerge 

ile aĢağıdaki değiĢiklikleri kapsıyor: 

 

 Yeni ilaçların pazarlanması için belirlenmiĢ 

olan süre 120 güne indiriliyor.  

 EĢdeğer ilaçlarda ise bu süre 180 gün yerine 

30 gün olarak belirleniyor.  

 Belirlenen sürelere uyulmaması ve aĢım 

olması durumunda yaptırımlar uygulanması 

söz konusu olacak. AĢımları önlemek için 

üye ülkelerin bu konunun takibi için bir 

kurumu belirlemesi gerekiyor.  

 Gecikmeler olması durumunda günlük 

olarak hesaplanacak bir ceza ödenmesi 

öngörülüyor.  

 

Yapılan bu değiĢiklikler sayesinde eĢdeğer ilaçların 

piyasaya sürümünün hızlandırılması ve dolayısıyla 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/211&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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da kamu sağlığı bütçesinde tasarruf sağlanması 

hedefleniyor. İnternet bağlantısı için 

 

Yenilikçi Politikalar  
 
- AB Komisyonu Avrupa’nın gündeminde önemli yer 

teĢkil eden hammadde tedariki, tarımın 

sürdürülebilirliği, aktif ve sağlıklı yaĢlanma 

konularında olumlu aĢama kaydedebilmek için 

yenilikçi ortaklık girişimi baĢlattı. Bu çerçevede 

aktif ve sağlıklı yaĢlanma konusunda dört yıllık bir 

eylem planı oluĢturan Komisyon, bu çerçevede kamu 

ve özel sektörün bir araya gelerek bir ortaklık 

oluĢturmasını ve böylece ar-ge ve yenilikçilik 

zincirine yönelik toplu bir yaklaĢım getirilmesini 

hedefliyor. Yeni oluĢumun ilk sonuçlarını 

önümüzdeki üç yıl içinde vermesi beklenmektedir.  

 

AB ekonomisinin yüksek büyüme hızına eriĢebilmesi 

için aktif yaĢlanma, hammaddelere eriĢim 

güvenliğinin sağlanması ve tarımın sürdürülebilirliği 

konuları büyük önem taĢımaktadır. Avrupa 

Ġnovasyon Ortaklığı (EIP) AB 2020 Stratejisi 

kapsamında ortaya konulmuĢ olan yeni bir 

kavramdır. Avrupa Ġnovasyon Ortaklığı ile Avrupa ar-

ge sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesi ve 

böylece yenilikçi fikirlerin ticari ürünlere 

dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir.  

 

Hammadde eriĢimi konusundaki güçlüklerin aĢılması 

Avrupa yüksek teknoloji endüstrisi açısından kritik 

öneme sahiptir. Kamu ve özel sektör ortaklığı 

sonucunda üretilecek teknolojiler ile halihazırda 

doğada eriĢimi güç olan hammaddelerin çıkarılması 

mümkün olabilecektir. Örneğin Avrupa’da 500 – 

1000 metre derinliğinde bulunan ve sanayinin 

kullanımı için çıkarılabilecek hammaddelerin yaklaĢık 

değerinin 100 milyar € civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. İnternet bağlantısı için 

* 

 

 

 
 

       

 

 

B R Ü K S E L ’ D E  G E L E C E K  A Y  

 
 

AB Kurumları 

 

 8-9 Mart, ĠçiĢleri ve Adalet Konseyi 

 9 Mart, Çevre Konseyi 

 12 Mart, Eurogroup Toplantısı 

 13 Mart, Ekonomik ve Mali ĠĢler Konseyi 

 19-20 Mart, Tarım ve Balıkçılık Konseyi 

 22-23 Mart, UlaĢım, Telekomünikasyon ve Enerji 

Konseyi 

 26 Mart, Genel ĠĢler Konseyi 

 

Konferanslar 

 

 14 Mart, Open Dialogue between Institutions and 

Citizens: Chances and Challenges, CEPS, 

http://www.ceps.be 

 15 Mart, Green Trade vs green protectionism – which 

will prevail?, EPC, http://www.epc.eu 

 16 Mart, Fighting Organised Crime: Going for the 

money, CEPS, http://www.ceps.be 

 29 Mart, The Arab Spring One Year After: Shortfalls, 

Prospects & Strategies for Change, EPC, 

http://www.epc.eu 

 24 – 25 Nisan, South European Investment Summit 

2012: “Linking Development With Profit”, Formula 

Europa Institute, www.formula-europa.eu 
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