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1. Fransa, Büyük Teknoloji şirketleri için yeni vergi sistemi 
getiriyor

Fransa  Maliye  Bakanlığı,  ülkelerindeki  Facebook  ve  Amazon  gibi  büyük
teknoloji  şirketlerinden  dijital  hizmet  vergisi  toplamaya  başladı.  Fransa,
geçen  yıl  %3  olarak  alınması  beklenen  vergileri  ABD  ile  ticari
anlaşmazlıklarını tırmandırmamak için askıya almıştı. Ancak Fransa Maliye
Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın tekrar vergi alacağını söyledi. Bruno Le
Maire ayrıca, bu haftanın başlarında, uluslararası vergi kurallarının yeniden
düzenlenmesi  bağlamında  bir  anlaşmaya  varılabilmesi  için  Joe  Biden'ı
OECD sürecine yeniden katılmaya ikna etmeyi umduğunu söyledi. Fransız
hükümeti, bir anlaşma yapılmaması halinde vergilerin Aralık ayında tekrar
yürürlüğe  gireceğini  belirtti.  Fransa  gibi  diğer  Avrupa  ülkeleri  de  büyük
teknoloji şirketlerini, iş yaptıkları ülkelerde tam vergi ödemeye zorlamayı
amaçlayan benzer önlemler almaya başladı.   

                                                                                                                
Republicworld, 27 Kasım 2020                                                           

Republicworld, (27.11.2020) “France orders Facebook, Amazon and other
big  tech  firms  to  pay  digital  tax.  https://www.republicworld.com/world-
news/europe/france-orders-facebook-amazon-and-other-big-tech-firms-to-
pay-digital-tax.html

2. AB yeni Cinsiyet Eylem Planı’nı yayınladı

Avrupa Birliği cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek
için yeni bir plan başlattı. AB'nin 2020–2025 Dış İlişkilerde Cinsiyet Eşitliği
ve  Kadınların  Güçlendirilmesine  ilişkin  yeni  Eylem Planı  (GAP III),  Pekin
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Deklarasyonu ve Eylem Platformunun kabulünden bu yana geçen 25 yıl
içinde  kadınları  ve  kız  çocuklarını  güçlendirmeyi  ve  cinsiyet  eşitliği
konusunda  elde  edilen  kazanımlara  ilişkin  ilerlemeyi  hızlandırmayı
amaçlıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa
Komisyonu  Başkan  Yardımcısı  Josep  Borrell,  herkesin  eşit  haklara  sahip
olmasının toplumu güçlendireceğini  ve bu planla birlikte  cinsiyet  eşitliği
alanında  daha  fazla  ve  daha  hızlı  ilerleme  kaydetmeyi  hedeflediklerini
belirtti. 

                                                                              European Union
External Service, 25 Kasım 2020

European Union External Action Service EEAS10, (25.11.2020) “The EU’s
new  action  plan  on  gender  equality  and  women’s  empowerment  in
external  relations  2020-2025  (GAP  III)”
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/89112/gender-action-plan-iii-towards-gender-equal-world_en

3. Avrupa Parlamentosu, telefonların daha kolay tamir edilmesi 
için oylama yaptı 

Avrupa  Parlamentosu  Avrupa  Komisyonu'na,  tüketicilere  elektronik
cihazlarını satın aldıkları şirket dışında, ürünün değerini düşürmeden tamir
etme hakkı veren düzenlemeler yapmasını tavsiye eden bir raporu kabul
etti.  Avrupalı  milletvekilleri,  vatandaşların  tasarruf  edebilmesi  ve  ayrıca
AB’nin  yeşil  stratejisinin  bir  parçası  olarak  elektronik  cihazlarda  atık
miktarını azaltabilmek için bu tip düzenlemeleri destekliyor. Yakın tarihli bir
Eurobarometer  araştırmasına  göre,  10  Avrupalıdan  8'i  üreticilerin
onarımları  kolaylaştırmak  zorunda  olması  gerektiğine  inanıyor.
Milletvekilleri ayrıca, bir cihazın ortalama ömrünün kasıtlı olarak kısaltıldığı
"erken eskime" denilen duruma bir son vermek için de oy kullandı. Ancak
rapor yalnızca tavsiye niteliğinde… Şimdi Avrupa Komisyonu’nun bu yönde
bir düzenleme önerisinde bulunması bekleniyor.

 
Euronews, 25 Kasım 2020

Euronews, (25.11.2020) “MEPs vote for easier phone repairs, potentially
ending  big  tech’s  mending  monopoly”
https://www.euronews.com/2020/11/25/meps-vote-for-easier-phone-
repairs-potentially-ending-big-tech-s-mending-monopoly

4. Brexit: Von der Leyen Avrupa Parlamentosu’na 'Bir anlaşma 
olup olmayacağını söyleyemem' dedi 

Avrupa  Komisyonu  Başkanı  Ursula  von  der  Leyen,  25  Kasım’da  Avrupa
Parlamentosu'na yaptığı konuşmada, AB'nin Birleşik Krallık ile gelecekteki
ilişkileri  konusunda  yıl  sonundan  önce  bir  anlaşmaya  varıp
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varamayacağına dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti. Birleşik Krallığın
Ocak ayında Birlik’ten ayrılmasından bu yana Brüksel ve Londra arasında
aylardır  sürmekte  olan  görüşmelere  rağmen,  anlaşmanın  önündeki
engellerin hala büyük ölçüde başlangıçtakilerle aynı olduğunu söyledi. AB
tarafının  anlaşmaya  istekli  olduğunu,  ancak  Tek  Pazarın  bütünlüğünün
tehlikeye atılamayacağını belirtti. Görüşmelerde işçi hakları, sosyal haklar,
çevre, iklim değişikliği ve vergi şeffaflığı gibi konularda ortak standartlar
belirlenmesi aşamasında hala önemli zorluklar bulunuyor.

 
Euronews, 25 Kasım 2020

Euronews, (25.11.2020) “Brexit: ‘I can’t say if there’ll be a deal or not,’
Von der Leyen tells MEPs” https://www.euronews.com/2020/11/25/brexit-i-
can-t-say-if-there-ll-be-a-deal-or-not-von-der-leyen-tells-meps

5. Merkel Almanya’da sokağa çıkma yasaklarına geri 
dönülürken, ‘uzun ve sert kış’ konusunda uyardı.

Alman Şansölyesi  Angela  Merkel  Almanya çapında tekrar  sokağa çıkma
yasaklarının getirilmesini desteklerken, uzun ve zor bir kış olacağı yönünde
uyarıda bulundu. Artan Corona virüs vakaları ve ölümler Avrupa’da daha
ciddi önlemlerin alınmasına sebep oluyor. Fransa’da da Başkan Emmanuel
Macron  ilkinden  daha  zor  geçecek  olan  ikinci  bir  dalga  ile  yüz  yüze
olduklarını  söyledi.  Fransa’da  ölümler  Nisan’dan  bu  yana  en  yüksek
seviyeye gelmiş durumda. Yeni bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık’ta her
gün neredeyse 100.000 kişi virüsü kapıyor. Bu durum hükümetin Covid 19
ile  mücadele  politikasının  değişmesi  yönünde  baskı  oluşturuyor.  Avrupa
Komisyonu  Başkanı  Ursula  von  der  Leyen tüm kıtanın  derin  bir  şekilde
ikinci dalganın içerisinde olduğunu ve bu yıl Noel’in farklı bir Noel olacağını
belirtti.

 
BBC News, 29 Kasım 2020

BBC News, (29.11.2020)  “Covid:  Merkel  warns of  ‘long,  hard winter’  as
lockdowns return” https://www.bbc.com/news/world-europe-54728893

6. AB ve ABD arasında ıstakoz ithalat antlaşması 

Avrupa  Parlamentosu,  Avrupa  Birliği’nin  ABD’den  ithal  ettiği  ıstakozlara
uygulanan gümrük vergisini kaldırılmayı kabul etti.  Bunun karşılığında ABD
de  Avrupa  Birliği’nden  yapmış  olduğu  bazı  ithal  ürünlere  uyguladığı
gümrük vergisini düşürecek. Bu mini ticaret anlaşması ile 27 üye ülkeden
oluşan AB, önümüzdeki  beş yıl  boyunca ABD ıstakozlarına uygulanan %
8'lik tarifesini düşürecek ve bunu kalıcı hale getirmek için çalışacak. ABD
ise, bazı hazır yemekler, kristal cam eşyalar ve çakmaklar da dahil olmak
üzere,  AB’den  ithal  ettiği  yılda  yaklaşık  160  milyon  dolarlık  gümrük
vergisini yarıya indirmeyi kabul etti.  AB Konseyi’nin anlaşmayı Aralık ayı
içerisinde  onaylaması  bekleniyor.  Bu  anlaşma  ABD  ile  AB  arasındaki
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ticaretin  yalnızca  küçük bir  bölümünü kapsıyor,  ancak AB bunun ileriye
dönük sembolik bir önemi olacağını umuyor.  

                                                                                                   
European Parliament, 26 Kasım 2020

European Parliament NEWS, (26.11.2020) “Deal on lobsters gets go-ahead
from  Parliament”  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20201120IPR92135/deal-on-lobsters-gets-go-ahead-from-parliament

7. Avrupa'da son on yılda hava kalitesi büyük ölçüde iyileşti

Geçtiğimiz on yıl içinde, Avrupa'da iyileşen hava kalitesi, erken ölümlerde
önemli  bir  düşüşe neden oldu.  Bununla birlikte,  Avrupa Çevre Ajansı'nın
(AÇA)  en  son  resmi  rakamları,  neredeyse  tüm Avrupalıların  halihazırda
hava  kirliliğinden  muzdarip  olduğunu  ve  kıtada  hala  yaklaşık  400.000
erken ölümün gerçekleştiğini göstermektedir.  AÇA'nın Avrupa 2020 Hava
Kalitesi Raporu, altı Üye Devletin 2018'de Avrupa Birliği'nin ince partikül
madde (PM2.5) tavan değerini aştığını gösteriyor: Bulgaristan, Hırvatistan,
Çekya, İtalya, Polonya ve Romanya. Sadece dört ülke, Estonya, Finlandiya,
İzlanda  ve  İrlanda,  Avrupa'da  Dünya  Sağlık  Örgütü'nün  daha  katı  olan
hedef değerlerinin altında ince partikül  madde miktarlarına sahipti.  AÇA
raporu, AB'nin yasal hava kalitesi sınırları ile DSÖ'nün yönergeleri arasında
hala bir boşluk olduğunu belirtmekte. Bu, Avrupa Komisyonu'nun AB Sıfır
Emisyon Eylem Planı kriterlerini revize ederek ele almaya çalıştığı bir konu.
AÇA raporunda COVID 19 salgını ve hava kalitesi arasındaki bağlantılara
genel bir bakış da verilmekte...  Çalışma ayrıca, tüm COVID-19 hastaları
için ölüm tehdidi oluşturduğu belirtilen hava kirleticilerine uzun süre maruz
kalmanın neden olduğu kardiyovasküler ve solunum problemlerine işaret
ediyor. Ancak, hava kirliliği ve COVID-19 enfeksiyonları arasındaki ilişkiye
dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor. 

                                                                                                                      
Eureporter, 25 Kasım 2020

Eureporter,  (25.11.2020)  “Marked  improvement  in  Europe’s  air  quality
over  past  decade,  fewer  deaths  linked  to  pollution”
https://www.eureporter.co/environment/2020/11/25/marked-improvement-
in-europes-air-quality-over-past-decade-fewer-deaths-linked-to-pollution/

8. AB, 2020 Cenevre Konferansı'nda Afganistan’a desteğini 
teyit etti

2020  Afganistan  Konferansı’nda  Avrupa  Birliği,  Afganistan  halkıyla  uzun
vadeli  işbirliğini  ve dayanışmayı desteklemeye devam edeceğini  belirtti.
Avrupa Birliği 2021-2025 döneminde Afganistan’a hem uzun vadeli hem de
acil yardım kapsamında 1,2 milyar Euro yardım yapacağını teyit etti.
AB'nin  Dış  İlişkiler  ve  Güvenlik  Politikası  Yüksek  Temsilcisi  /  Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, konferansın açılış oturumunda
yaptığı  konuşmada,  Afgan  halkının,  daha  müreffeh  ve  barış  dolu  bir
Afganistan’ın  inşasında  Avrupa  Birliği'nin  desteğine  güvenebileceğini,
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ancak  desteğin  demokrasinin,  insan  haklarının  ve  sosyal  ilerlemenin
korunmasına  bağlı  olduğunu  belirtti.  Avrupa  Birliği'nden  gelen  yardım,
Afganistan'daki Covid-19 salgınının ardından artan yoksullukla mücadeleye
de yardımcı olacaktır. AB, kalkınma finansmanına ek olarak, korona virüsle
mücadeleye  yönelik  yardımın  yanı  sıra  acil  yemek  hizmetleri,  cinsiyete
dayalı şiddete yönelik güvenlik hizmetleri, çocuk eğitimi dahil olmak üzere
zorla  yerinden  edilen  mağdurlara  insani  yardım  sağlamaya  devam
edeceğini bildirdi. 

                                                                                                  Europ
ean Commission, 24 Aralık 2020

European  Commission,  (24.11.2020)  “EU  reconfirms  support  for
Afghanistan  at  2020  Geneva  Conference”
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2193

9. Birleşik Krallık için 300 yıldan bu yana üretimde en büyük 
düşüş 2020’de gerçekleşti

Birleşik  Krallık  Finans  Bakanı  Rishi  Sunak  milletvekillerine  2021  yılına
yönelik  hükümet  harcamalarını  açıkladığı  konuşmasında,  Covid  19  ile
bağlantılı  sağlık alanındaki kriz sürerken ekonomide acil  durumun henüz
yeni başladığını  söyledi.  Sunak ekonominin bir  önceki  yıla  oranla %11.3
oranında küçüldüğünü belirtti.  Bu durumun 300 yıldan beri  yaşanan en
büyük  düşüş  olduğunu  kaydetti.  Birleşik  Krallık  ekonomisi  2021  yılında
yeniden büyümeye başlasa dahi, ekonomik üretimin kriz öncesi seviyelere
ancak  2022’nin  son  çeyreğinde  ulaşabileceğini  ifade  etti  ve  Covid  19
krizinin ekonomi üzerindeki etkisinin süreceğine dikkat çekti.

 
Euronews, 25 Kasım 2020

Euronews, (25.11.2020) “UK economy to suffer ‘largest fall in output for
300  years’  as  GDP  down  11.3%  in  2020,  says  Sunak”
https://www.euronews.com/2020/11/25/uk-economy-to-suffer-largest-fall-
in-output-for-300-years-as-gdp-down-11-3-in-2020-says-su?
utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=uk-economy-to-
suffer-largest-fall-in-output-for-300-years-as-gdp-down-11-3-in-2020-says-
su&_ope=eyJndWlkIjoiZjI4YjFkNDM0NjhhNDNhZGExZjkzMWRjZDA5MGNm
NzgifQ%3D%3D 

10. G20 toplantısında Suudi Arabistan döngüsel karbon 
ekonomisine yönelik kararlı bir tutum sergiledi

Suudi  Arabistan’ın  başkenti  Riyad’da  21  Kasım  2020’de  başlayan  G20
Liderler Zirvesinde konuşan Kral Selman bin Abdülaziz ülkesinin döngüsel
bir karbon ekonomisi geliştirmesine yönelik kararlı bir tutumları olduğunu
ifade etti. Kral Selman bunu gezegeni sera gazı emisyonlarından korumak
için yapacaklarını  söyledi.  Dünyada artan emisyonları  azaltmak ve iklim
hedeflerine  ulaşmak  için  sürdürülebilir,  pragmatik  ve  düşük  maliyetli
yaklaşımlara öncülük edilmesi gerektiğini belirtti.
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Arab News, 23 Aralık 2020

Arab News, (23.11.2020) “Saudi Presidency drives ‘ambitious approach to
CCE’” https://www.arabnews.com/node/1766926/saudi-arabia 
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