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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ  

Sayı 18  2-8 Kasım 2020 

 

Derleyen: Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN 

 

1. ALMANYA’YA BREXIT NEDENİYLE 400 MİLYAR AVROLUK EK SERMAYE GİRİŞİ BEKLENİYOR 

Alman Merkez Bankası Bundesbank tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki aylarda 
Brexit nedeniyle Alman bankalarına aktarılacak olan meblağın 397 milyar avro olacağı tahmin ediliyor. 
Böylece, Almanya’ya yapılan Birleşik Krallık kaynaklı varlık transferi toplamı 675 milyar avroya 
yükselmiş olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın Ağustos 2019 tarihli raporundaki veriler temel 
alındığında bu meblağın Birleşik Krallık’tan Avro Bölgesi’ne yapılacak olan toplam aktarımın yarısından 
fazlasına denk geldiği görülüyor. Fransa’ya yönelik sermaye hareketinin ise yıl sonuna kadar 150 milyar 
avro olacağı açıklanmıştı.  

Capital, 2 Kasım 2020 

Capital, (19.10.2020) “Brexit : les banques vont transférer un montant colossal du Royaume-Uni vers 
l'Allemagne”. Erişim adresi: https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-les-banques-vont-
transferer-un-montant-colossal-du-royaume-uni-vers-allemagne-1384804  

 

2. FRANSA’DA GIDA YARDIMINA AB DESTEĞİ   

Fransa Sağlık ve Dayanışma Bakanı Olivier Véran, ülkesine Avrupa Birliği tarafından 2021-2027 
döneminde aktarılacak olan sosyal fonlarda %48 oranında artış olacağını duyurdu. Ülkeye bu kapsamda 
verilecek olan desteğin 870 milyon avro tutarında olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği fonlarının 
kullanımında bir “avans” sistemi söz konusu olduğu için, harcamalar 2021 öncesinde de 
gerçekleştirilebilecek. AB fonları, koronavirüsten kaynaklanan kriz ortamında gıda temini ve dağıtımı 
için çok önemli bir kaynak olarak görülüyor.   

Le Monde, 2 Kasım 2020 
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Isabelle Rey-Lefebvre, (02.11.2020) “ L’Europe vient à point nommé financer l’aide alimentaire en 
France”, Le Monde. Erişim adresi : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/02/l-europe-
vient-a-point-nomme-financer-l-aide-alimentaire-en-france_6058245_3224.html  

 

3. AVRUPA PARLAMENTOSU ÜZERİNDE TERÖRİZM VE BÜTÇE BASKISI 

Avrupa Parlamentosu, koronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü durum ve terörist eylemlerdeki 
artış nedeniyle zor durumda. Sosyal medya platformlarının teröristler tarafından etkili bir şekilde 
kullanılması, AB karar alıcıları için ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu eylemlerle mücadelede yaşanan 
zorluklardan ötürü özellikle Birlik seviyesinde önemli adımlar atılması yönünde genel bir uzlaşı mevcut. 
Ancak, terörizmin tanımı ve terörle mücadelenin ifade özgürlüğünü kısıtlama riski Avrupa 
Parlamentosunda ciddi fikir ayrılıklarına neden oluyor.  

Üye devletler, bütçe ile ilgili olarak da AP’den iki alanda esneklik göstermesini istiyor. Bunlardan 
biri 2021-2027 dönemi için talep edilen toplam tutar ile ilgili. Brüksel ve Strazburg’da faaliyet gösteren 
Parlamento, üye devletlere sağlanacak Avrupa Birliği yardımlarında hukuk devletine bağlılık ölçütünün 
zorunlu tutulmasına yönelik duruşundan ötürü de eleştirilere hedef oluyor.  

Les Echos, 3 Kasım 2020 

Catherine Chatignoux, “Terrorisme, budget : le Parlement européen sous pression maximale”, Les 
Echos. Erişim adresi: https://www.lesechos.fr/monde/europe/terrorsme-budget-le-parlement-
europeen-sous-presson-maxmale-1261692  

 

4. BİRLEŞİK KRALLIK, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÜLTİMATOMUNU ÖNEMSEMEDİ 

Birleşik Krallık yönetimi, AB’nin Brexit anlaşmasının ihlali olarak görülen kanun tasarısından 
vazgeçilmesine yönelik talebini yanıtlamadı. Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 
2020 tarihli talebin bir ay içinde yanıtlanması gerekiyordu. Komisyon sözcüsü, sorunla ilgili olarak bir 
“gerekçeli görüş” hazırlanmasını da içeren seçenekler üzerinde durulduğunu ifade etti. Eğer 
anlaşmazlık devam ederse, konu Avrupa Birliği Adalet Divanına taşınabilir.  

Eylül ayında Avam Kamarası onayını alan kanun tasarısı, birkaç hafta içinde Lordlar Kamarasında da 
oylanacak. Avrupa Birliği, tasarıda özellikle Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili düzenlemelerin varlığından 
rahatsızlık duyuyor. Birleşik Krallık tarafından arzulanan değişiklikler, bölgede barış ve istikrarın 
korunmasına engel olabilir.  

Le Figaro, 3 Kasım 2020 

Le Figaro, (03.11.2020) “Brexit : Londres ignore l'ultimatum de l'Union européenne sur sa loi 
controversée”. Erişim adresi: https://www.lefigaro.fr/international/brexit-londres-ignore-l-
ultimatum-de-l-ue-sur-sa-loi-controversee-20201103  
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5. AVRUPA BİRLİĞİ, LUKAŞENKO VE YAKIN ÇEVRESİNE YAPTIRIM KARARI ALDI   

Avrupa Birliği,  Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve güvenlik danışmanlığını yapan oğlu 
Viktor’un da dahil olduğu 15 ismi yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar, vize yasağı ve varlıkların 
dondurulmasını içeriyor. Bu çerçevede ilgililerin banka hesapları dondurulacak ve sahip oldukları 
varlıklara (yönettikleri şirketlere ait olanlar da dâhil olmak üzere) el konulacak. AB dışişleri bakanlarının 
12 Ekim’de aldıkları karar uyarınca gerçekleşen yaptırımlar, Belarus yönetiminin muhalefet ile diyaloğa 
girmek yerine protesto gösterilerini şiddet yoluyla bastırmış olmasından kaynaklanıyor. Birlik, Ekim 
ayında İçişleri Bakanı’nın da aralarında yer aldığı 40 kişi hakkında yaptırım kararı almıştı.  

France 24, 4 Kasım 2020 

France 24, (04.11.2020) “Biélorussie : l'Europe frappe le clan Loukachenko au porte-monnaie”. Erişim 
adresi: https://www.france24.com/fr/europe/20201104-bi%C3%A9lorussie-l-europe-frappe-le-clan-
loukachenko-au-porte-monnaie  

 

6. AVRO GRUBUNA GÖRE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA AVRUPA DESTEĞİ 
GEREKMİYOR 

Avro Alanı maliye bakanları, üye devletlerin koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik 
sorunlara karşı yeterince iyi korunduğu ve ikinci dalga için yeniden bir Avrupa ölçekli destek 
gerekmediği görüşündeler. Bakanlar ayrıca, ekonomik düzelmede gecikme söz konusu olabileceğini 
hatırlatarak, destek önlemlerine bağlı kalma ve kriz ortamındaki değişikliklere adapte olma çağrısında 
bulundular. Avrupa devletleri tarafından şimdiye kadar vergi desteği, likidite yardımı ve garanti 
bağlamında onaylanan toplam meblağ 3,5 trilyon avroya ulaşmış; Birlik seviyesinde de 540 ve 750 
milyar avroluk paketler kabul edilmişti.  

Euractiv, 4 Kasım 2020 

Euractiv (04.11.2020) “Covid-19. L’Eurogroupe exclut de nouvelles mesures de soutien à l’échelle 
européenne”. Erişim adresi: https://www.euractv.fr/secton/lactu-en-captales/news/eurogroup-
excludes-addtonal-eu-stmulus-aganst-second-vrus-wave/  

 

7. KORONAVİRÜS SALGININDAKİ İKİNCİ DALGA, EKONOMİK İYİLEŞMEYİ YAVAŞLATACAK 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, salgındaki ikinci dalganın AB 
ekonomisinde hızlı bir düzelmeye yönelik umutları ortadan kaldırdığını ifade etti. Komisyon’un Avro 
Bölgesi’nde 2020 için %-8,7 olan ekonomik daralma tahminini %-7,8’e düşürdü. Büyüme oranına ilişkin 
beklentisi ise %6,1’den %4,2’ye inmiş durumda. Brüksel, salgın öncesi ekonomik seviyenin 2022’den 
(hatta 2023’ten) önce yakalanamayacağı görüşünde. Ayrıca,  ekonomi üzerinde baskı oluşturan 
“yüksek belirsizlik derecesi” nedeniyle mevcut beklentilerin bile iyimser kalması mümkün olabilir.  

BFM TV, 5 Kasım 2020 

BFM TV, (05.11.2020)  “Bruxelles estime que la seconde vague de COVID ‘anéantit’ les espoirs d'un 
rebond rapide”. Erişim adresi: https://www.bfmtv.com/economie/bruxelles-estime-que-la-seconde-
vague-de-covid-aneantit-les-espoirs-d-un-rebond-rapide_AD-202011050165.html  
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8. AB’DEN BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR 

Avrupa Komisyonu tarafından Aralık ayının ilk yarısında sunulacak olan “Dijital Hizmetler Yasası” iki 
amaca hizmet edecek. Bu amaçlardan biri, firmaların sağladıkları içeriklerin düzenlenmesini kapsıyor. 
Diğeri ise Google ve Facebook gibi teknoloji devleriyle aynı sektörde olan fakat daha küçük ölçeğe sahip 
şirketlere piyasada varlıklarını sürdürme olanağı sağlanmasıyla ilgili. Büyük firmaların bu 
düzenlemelere karşı yasal yollara başvurmaları mümkün olsa da, kısa vadede lobicilik faaliyetleri 
dışında bir etkinlik göstermeleri beklenmiyor.   

CNBC, 5 Kasım 2020 

Silvia Amaro, (05.11.2020)  “The EU is about to announce new rules for Big Tech — and there’s not 
much they can do about it”, CNBC. Erişim adresi: https://www.cnbc.com/2020/11/05/dgtal-servces-
act-how-the-eu-s-gong-after-bg-tech.html  

 

9. PESCO, AB’YE ÜYE OLMAYAN DEVLETLERİN KATILIMINA AÇILDI 

Daimi Yapılandırılmış İş Birliği (PESCO) çerçevesinde sürdürülen savunma projelerine artık AB üyesi 
olmayan devletler de katılabilecek. Söz konusu iş birliğinin odak noktasını savunma alanındaki 
yeterliliklerin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması oluşturuyor. Üçüncü devletlerin 
katılımına olanak sağlayan yeni düzenlemeyle bu iş birliğinin daha da ileri seviyeye taşınması 
amaçlanmakta. Katılmak isteyen devletlerin yerine getirmeleri gereken siyasal ve hukuki koşullar 
mevcut. Ayrıca, katılım talebinde bulunan devletlerin nitelikli bir katkı (teknolojik, mali, vb.) sağlayacak 
ve projenin kapasite arttırıcı potansiyelini olumsuz etkilemeyecek olmaları  gerekiyor.  

Avrupa Dış Eylem Servisi, 5 Kasım 2020 

EEAS (05.11.2020) “Questions and Answers: Third States’ participation in PESCO projects”. Erişim 
adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/88179/Questions%20&%20Answers:%20Third%20States%E2%80%99%20participatio
n%20in%20PESCO%20projects  

 

10. AB’DE ÜCRET EŞİTSİZLİĞİYLE MÜCADELE GÜÇLENDİRİLMELİ 

Eurostat verilerine göre, AB’de kadın ve erkek ücretleri arasındaki eşitsizlik son birkaç yılda hafif 
bir azalma gösterdi -2019 ile 2020 yıllarına ait veriler karşılaştırıldığında, iki cinsiyet arasındaki ücret 
farkının %14,5’ten %14.1’e düştüğü görülüyor. Avrupa Komisyonu üyelerinin de hatırlattığı üzere, ücret 
eşitliğinin sağlanması için onlarca -hatta yüzlerce- yıl geçmesi gerekebilir.  

Avrupa Komisyonu yakın bir gelecekte ücretlendirmelerde şeffaflık sağlanması için zorlayıcı 
tedbirler önermeyi planlıyor. AB üye ülkelerinde ücretli kesimin yaklaşık üçte ikisi iş türüne ve cinsiyete 
göre hesaplanmış maaş ortalamalarının çalışanlarla paylaşılmasından yana. Komisyon açıklamalarında 
yer alan bir başka nokta da maaş eşitsizliği hakkındaki genel değerlendirmeyle ilgili: Her on kişiden 
dokuzuna göre kadınların kendileriyle aynı işi yapan erkeklerden daha az ücretlendirilmesi “kabul 
edilemez” bir durum oluşturmakta. 

Reuters, 6 Kasım 2020 

Reuters (06.11.2020) “Les inégalités salariales femmes-hommes n’ont que peu diminué en Europe en 
2020”. Erişim adresi: https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N2HS5A3  
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11. AVRUPA FONLARININ AKTARIMINDA AVRUPA DEĞERLERİNE BAĞLILIK KOŞULU ARANACAK 

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Parlamento ve Konsey arasında AB fonlarının aktarımı için hukuk 
devleti ilkesine uygunluk ölçütünün getirilmesine yönelik bir ön uzlaşıya varıldı. Avrupa Komisyonu, bu 
bağlamda, üye devletlerde adaletin bağımsızlığı veya basın özgürlüğü gibi temel demokratik 
kavramlara aykırı uygulamalar söz konusu olduğunda, fon aktarımının durdurulmasını talep edebilecek. 
Yaptırım kararının ne şekilde alınacağına dair çeşitli tartışmalar sonucunda nitelikli çoğunluk yöntemi 
üzerinde anlaşıldı. Bir diğer ifadeyle, yaptırım uygulanabilmesi için, üye devletlerin en az %55’inin (Birlik 
nüfusunun en az %65’ini temsil edecek şekilde bir araya gelerek) kararı desteklemesi gerekecek.   

La Croix, 6 Kasım 2020 

Céline Schoen, (06.11.2020) “L’État de droit s’invite dans le prochain budget européen”, La Croix. 
Erişim adresi: https://www.la-croix.com/Monde/LEtat-droit-sinvite-prochain-budget-europeen-2020-
11-06-1201123336  

 

12. POLONYA VE MACARİSTAN’DAN AB BÜTÇESİNDEKİ SİYASAL KOŞULLARA İTİRAZ 

Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında varılan anlaşma, Varşova 
ve Budapeşte’de rahatsızlık yarattı. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó’nun sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı paylaşımda AB bütçesi için “Brüksel’deki bürokratların parası değil, (Polonyalı ve 
Macarların da dâhil olduğu) Avrupa halklarının çalışarak oluşturdukları fonlar” ifadeleri yer aldı. 
Bakan’a göre, Avrupa fonlarına erişim “öznel ideolojik koşullar” veya “siyasal şantaj” ile ilişkilendirilmiş 
durumda. Szijjártó, Polonya ve Macaristan demokrasilerine yöneltilen eleştirilerin kabul edilemez 
olmasını da seçimle iş başına gelmiş hükümetlerin varlığıyla açıklıyor.  

Hungary Today, 7 Kasım 2020 

Hungary Today, (07.11.2020)  “FM Szijjarto: Poland, Hungary Protest Tying EU Budget Allocations to 
Political Conditions”. Erişim adresi: https://hungarytoday.hu/szijjarto-poland-hungary-protest-tying-
eu-budget-political-conditions/  

 

13. AVRUPA BİRLİĞİ, YENİ DÖNEMDE ABD İLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Zirvesi Başkanı Charles Michel, Joe 
Biden’a hitaben hazırladıkları kutlama mesajlarında AB ile ABD arasındaki -Donald Trump döneminde 
zarar gören- ilişkileri yeniden güçlendirme isteklerini belirttiler. Michel, sosyal medyada paylaştığı 
mesajında güçlü bir ortaklık için hazır olduklarını belirterek ABD ve AB’nin beraber göğüslemesi 
gereken tehditlere (koronavirüs, çok taraflılık, iklim, uluslararası ticaret) değindi. Von der Leyen ise iki 
tarafın dost ve müttefik olduğunu hatırlatarak Komisyon’un hem yeni yönetimle hem de yeni Kongre 
ile ilişkilerini güçlendirme isteğini dile getirdi.  

   La Libre Belgique, 7 Kasım 2020 

La Libre Belgique, (07.11.2020) “Présidentielle américaine 2020 - L'Union européenne félicite Biden, 
plaide pour un ‘partenariat solide’ avec les Etats-Unis”, La Libre Belgique. Erişim adresi: 
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/presidentielle-americaine-2020-l-union-
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europeenne-felicite-biden-plaide-pour-un-partenariat-solide-avec-les-etats-unis-
5fa6efe97b50a6525b037763  

 

14. MACRON: SCHENGEN SİSTEMİNDE  “DERİNLEMESİNE” DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB sınır yönetimini düzenleyen Schengen sisteminde ciddi 
değişiklikler yapılması için girişimde bulunacağını duyurdu. Macron’un açıklamalarına göre, Fransa’nın 
1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihleri arasında üstleneceği AB dönem başkanlığında odaklanacağı 
konulardan birini Schengen reformu oluşturacak. Cumhurbaşkanı, sınır yönetiminin daha “uyumlu” 
hale getirilmesi ve sınır koruma faaliyetleriyle göç hareketlerinin kontrolüne ilişkin dayanışmanın 
birlikte sürdürülmesi gerektiğine de dikkat çekti.  

    Le Journal du Dimanche, 7 Kasım 2020 

Camille Neveux, (07.11.2020) “L'espace Schengen est-il réformable?”. Erişim adresi: 
https://www.lejdd.fr/International/UE/lespace-schengen-est-il-reformable-4004043  

 

15. AVRUPA’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ SAYISI HIZLA ARTACAK 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinden (ACEA) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nde 2019 yılı 
sonunda yaklaşık olarak 200 bin olan şarj istasyonu sayısının önümüzdeki 10 yılda 15 kat artması 
hedefleniyor. Mevcut elektrikli araç şarj istasyonu adedi, kullanımda olan hibrit ve elektrikli araçlar için 
yeterli değil ve üye ülkeler arasında eşitsizlikler mevcut. Almanya (40.517) ve Fransa’da (30.367) yüksek 
olan istasyon sayıları, Bulgaristan (135) ve Yunanistan’da (61) düşük kalıyor. Avrupa’da kullanılan şarj 
üniteli araç sayısı birkaç ay önce iki milyonun üzerine çıkmıştı.  

RTBF, 8 Kasım 2020 

RTBF, (08.11.2020) “Le prix Sakharov du Parlement européen décerné à l'opposition en Biélorussie”. 
Erişim adresi: https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_bornes-de-recharge-electrique-en-
europe-il-va-bientot-en-falloir-10-fois-plus?id=10626606  

 

 

 


