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1. SPUTNIK V AŞISI SLOVAKYA’YA ULAŞTI 

Macaristan’dan sonra Sputnik V aşısına onay veren ikinci Avrupa Birliği üyesi ülke olan Slovakya, 1 Mart 

Pazartesi günü ilk parti aşıyı teslim aldı. Kosice’deki havaalanında düzenlenen basın toplantısında 

gazetecilerle buluşan Slovakya Başbakanı Igor Matoviç, Rusya’yla yapılan iki milyon dozluk Sputnik V aşı 

anlaşmasının ilk parti sevkiyatını basına tanıttı. Başbakan yaptığı açıklamada, Slovakya’nın Avrupa İlaç 

Ajansı’nın onayını beklemeyeceğini ve aşıyı onaylayarak en kısa sürede vatandaşların kullanımına 

sunacaklarını belirtti.   

The Moscow Times, 1 Mart 2021 

The Moscow Times, (01.03.2021) “Slovakia Receives First Shipment of Russia's Sputnik V Vaccine”. Erişim 

adresi: https://www.themoscowtimes.com/2021/03/01/slovakia-receives-first-shipment-of-russias-sputnik-v-

vaccine-a73115 

 

2. JOSEP BORRELL’İN KIBRIS ZİYARETİ 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 5 Mart Cuma günü 

Lefkoşa’yı ziyaret etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra yazılı bir açıklama 

yapan Borrell, Kıbrıs sorununun çözülmesi için önlerinde zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekerek Avrupa 

Birliği’nin müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki isteğini koruduğunu dile getirdi. Açıklamada, her iki 

liderin de gelecek ay Cenevre’de 5+1 formatında gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmelere katılmaları 

gerektiği vurgulanırken; AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Birleşmiş Milletler’in yol göstericiliğini 

kabul ettiği de ifade edildi. 
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27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 

toplantıda Kıbrıs’ta müzakere zemininin oluşturulması üzerinde durulacak.                                                                              

               Cyprus Mail, 2 Mart 2021 

EEAS, 5 Mart 2021 

Cyprus Mail, (02.03.2021) “President expresses readiness to engage with true political will in Geneva”. Erişim 

adresi: https://cyprus-mail.com/2021/03/02/president-expresses-readiness-to-engage-with-true-political-will-

in-geneva/  

EEAS, (05.03.2021) “Cyprus: High Representative/Vice-President Borrell visited Nicosia to discuss 

resumption of settlement talks”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/94351/Cyprus:%20High%20Representative/VicePresident%20Borrell%20visited%20Nicosia

%20to%20discuss%20resumption%20of%20settlement%20talks  

  

3. CHARLES MICHEL GÜRCİSTAN’I ZİYARET ETTİ  

AB Zirvesi Başkanı Charles Michel, Gürcistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında AB'nin, 

Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Michel, siyasi diyaloğun 

yeniden başlatıldığını ve bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu dile getirdi. Başkan, görüşmelerde 

kaydedilen ilerlemelerin 15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan AB-Gürcistan Ortaklık Konseyinde ele 

alınacağını duyurdu.  Konseyde masaya yatırılması planlanan konular arasında, seçim ve yargı reformu, 

yolsuzluk ve siyasi tutuklular sorunu, Parlamento'da güç paylaşımı ve gelecekteki seçimler olması bekleniyor.                                                                                                     

     

 EURACTIV, 2 Mart 2021 

Vlagyiszlav Makszimov, (02.02.2020) “EU to assess progress in Georgia mediation talks on 15 March”, 

EURACTIV. Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/news/eu-to-assess-progress-in-

georgia-mediation-talks-on-15-march/      

 

4. CHARLES MICHEL’İN UKRAYNA ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMALARI 

Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel, 2 Mart’ta Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 

çeşitli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Donbas bölgesinde 

gerçekleştirdiği incelemeler sırasında görüşen Michel, 2021'de Avrupa kıtasında hâlâ savaş yaşanıyor 

olmasının utanç verici bir gerçek olduğunu ifade etti. Donbas bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin amacının bu 

duruma dikkat çekmek olduğunu söyleyen Michel, insanların hala ölmeye devam ettiğini ve AB'nin Donbas'ta 

tam ateşkesi desteklediğini belirtti. Rusya’nın yaşanan olaylarda bir taraf olduğunu vurgulayan Charles 

Michel, Birliğin Ukrayna halkının yanında olduğunu ve bu kapsamda Minsk Anlaşması kapsamında üzerine 

düşen görevleri yerine getirmeyen Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların süreceğini sözlerine ekledi. 

Avrupa Birliği Konseyi, 2 Mart 2021 

Avrupa Birliği Konseyi, (02.03.2021) “Press statement by President Charles Michel following his meeting in 

eastern Ukraine with President Volodymyr Zelenskyy”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/02/press-statement-by-president-charles-

michel-following-his-meeting-in-eastern-ukraine-with-president-volodymyr-zelenskyy/ 

https://cyprus-mail.com/2021/03/02/president-expresses-readiness-to-engage-with-true-political-will-in-geneva/
https://cyprus-mail.com/2021/03/02/president-expresses-readiness-to-engage-with-true-political-will-in-geneva/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/94351/Cyprus:%20High%20Representative/VicePresident%20Borrell%20visited%20Nicosia%20to%20discuss%20resumption%20of%20settlement%20talks
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/94351/Cyprus:%20High%20Representative/VicePresident%20Borrell%20visited%20Nicosia%20to%20discuss%20resumption%20of%20settlement%20talks
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/94351/Cyprus:%20High%20Representative/VicePresident%20Borrell%20visited%20Nicosia%20to%20discuss%20resumption%20of%20settlement%20talks
https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/news/eu-to-assess-progress-in-georgia-mediation-talks-on-15-march/
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/02/press-statement-by-president-charles-michel-following-his-meeting-in-eastern-ukraine-with-president-volodymyr-zelenskyy/
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5. BİRLEŞİK KRALLIK’TA VERİ TABANI SKANDALI 

The Guardian'ın özel haberine göre, Birleşik Krallık’ta kolluk kuvvetlerine ait veri tabanında meydana 

gelen teknik bir problem sonrasında yaklaşık sekiz yıl süren bir skandala imza atıldı. Söz konusu problem 

sebebiyle, cinayetten hüküm giymiş 109 mahkûm ve tecavüzle suçlanan 81 sanıkla birlikte, 112 bini aşkın suç 

dosyasının veri tabanına işlenememiş olmaları nedeniyle gerekli verilerin Avrupa Birliği makamlarına 

iletilemediği ortaya çıktı. 

Haberde, hatanın 2015 yılında fark edilmiş ve İçişleri Bakanlığının uyarılmış olmasına rağmen olayın bazı 

yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı da haberde yer aldı. Söz konusu hata nedeniyle sabıka kayıtları 

veri tabanına işlenmeyen suçluların, Birleşik Krallık’tan sınır dışı edildikten sonra giriş yaptıkları AB 

ülkelerinde gerçekleşen denetimlerde fark edilmeden serbest dolaşım olanağına sahip oldukları da anlaşılıyor.  

The Guardian, 2 Mart 2021 

Daniel Boffey, (02.03.2021) “UK failed to inform EU countries about almost 200 killers and rapists”, The 

Guardian.  Erişim adresi:  https://www.theguardian.com/law/2021/mar/02/uk-failed-to-inform-eu-countries-

about-almost-200-killers-and-rapists 

 

6. AB’DEN BİRLEŞİK KRALLIK HÜKȖMETİNE YÖNELİK SUÇLAMA 

Birleşik Krallık hükûmetinin Kuzey İrlanda ile gerçekleşecek gıda ve tarım ürünleri ticaretinde Ekim ayına 

kadar gümrük denetimi yapılmayacağına yönelik açıklamasının ardından Avrupa Birliği’nden ilk açıklama 

geldi. Avrupa Komisyonuna göre bu karar 1 Ocak’ta yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasına aykırı bir 

durum oluşturuyor. AB adına açıklamalarda bulunan Maroš Šefčovič, Birleşik Krallık yönetiminin daha önce 

de anlaşmanın ruhuna aykırı davrandığını belirterek, uluslararası hukuka aykırı bu tavrın yapıcı olmadığına 

ve hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekti. Açıklamada, AB Komisyonunun tek taraflı bu karar karşısında 

anlaşmada belirlenen yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceği de ifade edildi.  

BBC News, 3 Mart 2021 

John Campbell, (03.03.2021 “Brexit: EU says UK grace period extension breaches international law”, BBC. 

Erişim adresi; https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56262527  

 

7. ALMANYA, BRÜKSEL’İN SINIR KONTROLLERİNİ GEVŞETME ÇAĞRISINI REDDETTİ 

Avrupa Komisyonu; Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan ve İsveç'e, Avrupa Birliği 

ülkelerinin bu ayın başlarında kabul ettiği seyahat tavsiyesi doğrultusunda sınırlarındaki kısıtlamaları 

kaldırmalarını isteyen mektuplar göndermiş ve altı ülkeye yanıt vermeleri için on günlük süre tanımıştı. Bu 

talebe ilk yanıt Almanya’dan geldi. Koronavirüsün yeni varyantlarının ve buna bağlı vakaların ortaya çıkması 

sonrasında aralarında Almanya’nın da bulunduğu altı ülke, Schengen Anlaşması’nı fiilen askıya almış ve sıkı 

sınır kontrolleri uygulamaya başlamıştı. Berlin, Komisyonun sınır kontrollerinin gevşetilmesi yönündeki 

talebine uymayacağını bildirirken, halk sağlığının korunması için sınır kontrollerine devam edeceğini belirtti.  

                       Reuters, 4 Mart 2021 

https://www.theguardian.com/law/2021/mar/02/uk-failed-to-inform-eu-countries-about-almost-200-killers-and-rapists
https://www.theguardian.com/law/2021/mar/02/uk-failed-to-inform-eu-countries-about-almost-200-killers-and-rapists
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-56262527
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Gabriela Baczynska, Sabine Siebold,  (04.03.2021) “Germany rejects EU executive call to ease COVID border 

curbs: letter”, Reuters. Erişim adresi:  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-borders-

germany/germany-rejects-eu-executive-call-to-ease-covid-border-curbs-letter-idUSKBN2AW11L?il=0  

 

8. AB, ÜCRET ŞEFFAFLIĞI PLANINI AÇIKLADI 

AB Komisyonu, aynı işi yapan çalışanlar arasında cinsiyet farklılığı gibi sebeplerden kaynaklanan ücret 

eşitsizliğini gidermek için hazırladığı "Ücret Şeffaflığı" başlıklı planını kamuoyunun dikkatine sundu. 

İşverenlerin iş ilanında veya görüşme öncesinde maaşla ilgili bilgi vermesini zorunlu kılan düzenleme, iş 

başvurusu yapanlara önceki maaşları hakkında soru sormayı da yasaklıyor.  

Komisyonun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli konuyla ilgili açıklamasında, eşitliğe ulaşmanın tek 

anahtarının şeffaflık olduğunu söyledi. Dalli, "Ücret Şeffaflığı” planını eşit işe eşit ücret veya cinsiyetler 

arasında eşit işe eşit ücret ilkelerinin uygulanmasına yönelik büyük bir adım olarak değerlendirirken; Roma 

Antlaşması’nın kabulünden bu yana ortadan kaldırmayı hedefledikleri bir sorunun çözülmesine dilmesine de 

katkı sağlayacağını belirtti. 

      EuroNews, 4 Mart 2021 

EuroNews, (04.03.2021) “EU unveils plan to force companies to publish wages to help close gender pay gap”. 

Erişim adresi:  https://www.euronews.com/2021/03/04/eu-unveils-plan-to-force-companies-to-publish-

wages-to-help-close-gender-pay-gap  

 

9. STOLTENBERG’DEN AB AÇIKLAMASI 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bruges kentinde yer alan College of Europe’ta yaptığı 

konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği’nin uzun süredir Avrupa'da barış ve refahı 

sağladığını söyleyen Genel Sekreter, güçlü bir transatlantik bağın Avrupa'nın güvenliğinin temeli olduğunu 

ifade etti. Stoltenberg, NATO ve AB arasındaki ittifakın, ortak güvenlik sorunlarını tartışmak için Kuzey 

Amerika ve Avrupa'yı bir araya getiren yegâne platform olduğunu da sözlerine ekledi. ABD’de Biden’ın 

göreve gelmesinin ardından NATO’yu güçlendireceğine dair verdiği açık mesajdan sonra Avrupa ile Kuzey 

Amerika arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için eşsiz bir fırsata sahip olduklarını vurgulayan Jens 

Stoltenberg, AB liderleriyle yıl sonunda Brüksel'de gerçekleştirilecek zirveyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.  

        NATO, 4 Mart 2021 

NATO, (04.03.2021) “NATO: keeping Europe safe in an uncertain World”. Erişim Adresi: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181919.htm  

 

10. AVRUPA  BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN İSPANYOL SPOR KULÜPLERİ KARARI   

Avrupa Birliği Adalet Divanı, İspanya'daki 4 futbol kulübüne sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin açılan 

davayı karara bağladı. Divan; Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao ve Osasuna kulüpleriyle ilgili davada, 

kulüplere geçmişte tanınan vergi muafiyetlerinin yasal olmadığından hareketle ödenmeyen vergi farklarının 

tahsil edilmesine hükmetti. Daha önce Genel Mahkemeden takımlara sağlanan vergi muafiyetinin hakkaniyete 

uygun olduğu yönünde bir karar çıkmıştı. Avrupa Adalet Divanının bu kararı bozmasının artından, dört 

kulübün geçmişe dönük olarak milyonlarca avro vergi ödemesi bekleniyor. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-borders-germany/germany-rejects-eu-executive-call-to-ease-covid-border-curbs-letter-idUSKBN2AW11L?il=0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-borders-germany/germany-rejects-eu-executive-call-to-ease-covid-border-curbs-letter-idUSKBN2AW11L?il=0
https://www.euronews.com/2021/03/04/eu-unveils-plan-to-force-companies-to-publish-wages-to-help-close-gender-pay-gap
https://www.euronews.com/2021/03/04/eu-unveils-plan-to-force-companies-to-publish-wages-to-help-close-gender-pay-gap
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181919.htm
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Bloomberg, 4 Mart 2021 

Stephanie Bodoni, Thomas Gualtieri, (04.03.2021) “FC Barcelona Loses Final Round Against EU Over 

Spanish Aid”, Bloomberg. Erişim adresi: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/fc-

barcelona-loses-final-round-in-fight-with-eu-over-spanish-aid  

 

11. FRONTEX ARAŞTIRMA GRUBU BULGULARINI AÇIKLADI 

Frontex’in Ege Denizi’nde gerçekleştirdiği operasyonların AB hukukuna aykırı olduğu ve göçmenlerin 

haklarının ihlal edildiği iddiaları üzerine hazırlanan rapor, kamuoyuyla paylaşıldı. 5 Mart’ta açıklanan ve 

Frontex’in konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını içeren raporda, Yunanistan kıyılarına ulaşmaya 

çalışan göçmenlerin adil sorgulama şansı olmadan yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye geri gönderildiğine ve temel 

haklarının ihlal edildiğine dair kanıt bulunamadığını ifade edildi. Geri itme uygulamasına dair dillendirilen 

iddiaların Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatının münferit uygulamalarından kaynaklanabileceği söylenen 

raporda, AB sınırlarının kontrolündeki yetersizlik de vurgulandı.  

Rapordan bir gün önce, AB İçişleri Komiseri Johansson tarafından yapılan açıklamada ise Frontex’in 

bağımsız bir organizasyon olduğu ve Avrupa Komisyonunun Frontex’e ve onun direktörüne emir verme 

yetkisi olmadığı beyan edilmişti.  

EUobserver, 4 Mart 2021  

Frontex, 5 Mart 2021  

Nikolaj Nielsen, (04.03.2021) “EU Commission cannot hold Frontex to account”, EUobserver. Erişim adresi: 

https://euobserver.com/migration/151137  

Frontex, (05.03.2021) “Conclusions of the Management Board’s meeting on 5 March 2021 on the report of 

its Working Group on Fundamental Rights and Legal Operational Aspects of Operations in the Aegean Sea”. 

Erişim adresi: https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-

management-board-s-meeting-on-5-march-2021-on-the-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-

and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-aFewSI  

 

12. AIRBUS-BOEING ANLAŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ İÇİN AB VE ABD’DEN YENİ ADIM 

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 16 yıldır süren ve zaman zaman Dünya Ticaret 

Örgütüne de taşınan Airbus-Boeing anlaşmazlığında yeni bir döneme girildi. Avrupa Komisyonundan yapılan 

açıklamada, Airbus ve Boeing anlaşmazlığından doğan her türlü gümrük vergisi uygulamasının karşılıklı 

olarak askıya alınacağı duyuruldu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komisyon 

Üyesi Valdis Dombrovskis, bu kararı önemli bir adım olarak değerlendirirken; aynı zamanda taraflar 

arasındaki güveni yeniden inşa edeceğini ve bu sayede uzun ömürlü bir çözüme ulaşılacağını ifade etti. Askıya 

alma süresinin şimdilik dört ay sürmesi öngörülüyor.   

Avrupa Komisyonu, 5 Mart 2021 

Avrupa Komisyonu, (05.03.2021) “EU and U.S. agree to suspend all tariffs linked to the Airbus and Boeing 

disputes”. Erişim adresi; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1047   

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/fc-barcelona-loses-final-round-in-fight-with-eu-over-spanish-aid
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/fc-barcelona-loses-final-round-in-fight-with-eu-over-spanish-aid
https://euobserver.com/migration/151137
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-5-march-2021-on-the-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-aFewSI
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-5-march-2021-on-the-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-aFewSI
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-5-march-2021-on-the-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-aFewSI
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1047
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13. İTALYA’DAN AŞI HAMLESİ 

İtalya, Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz ay yürürlüğe koyduğu düzenlemeden yararlanan ilk ülke oldu. Söz 

konusu düzenleme, aşı üreten firmaların AB’ye söz verdikleri dozda aşı temin edememeleri durumunda, AB 

üye devletlerine kendi topraklarında üretilen aşıların ihraç edilmesini engelleme hakkı veriyor. İtalya bu 

bağlamda, AstraZeneca tarafından İtalya’da üretilen 250 bin doz aşının Avustralya’ya gönderilmesini 

engelledi. Avustralya, Avrupa Komisyonunun bu karara verdiği onayın yeniden değerlendirilmesi için 

başvuruda bulundu. AstraZeneca, 2021 yılının ilk üç ayında Birliğe vaat ettiği aşı dozunun ancak yüzde 40’ını 

teslim edebilmişti.  

     BBC, 5 Mart 2021 

BBC, (05.03.2021) “Covid: Italy 'blocks' AstraZeneca vaccine shipment to Australia”. Erişim adresi: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56279202    

 

14. SASSOLI’DEN ARNAVUTLUK’A DESTEK 

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Arnavutluk’tan İtalya’ya yaşanan göç dalgasının 30. yılı 

vesilesiyle İtalya’nın Bari şehrine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 

ile bir araya gelen Sassoli, devletlerin ve Birliğin coğrafi sınırlarının siyasal hedeflerle uyumlu olacak şekilde 

düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek genişleme sürecine devam edilmesinin bireylere ve devletlere fayda 

sağlayacağını vurguladı.  Başkan, Avrupa Parlamentosunun da Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne katılım 

sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini hatırlattı.  

Affaritaliani, 6 Mart 2021 

Affaritaliani, (06.03.2021) “Puglia - Albania l'intervento del presidente Parlamento europeo David Sassoli”. 

Erişim adresi: https://www.affaritaliani.it/puglia/puglia-albania-intervento-del-presidente-parlamento-

europeo-david-sassoli-727143.html?refresh_ce    

 

15. FİNLANDİYALI PARLAMENTERDEN AVRUPA BİRLİĞİ YORUMU 

Finlandiya Parlamentosunun en genç milletvekilleri arasında yer alan Sebastian Tynkkynen, Helsinki 

Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Avrupa Birliği Zirvesinde Temmuz ayında onaylanan kurtarma 

paketi hakkında yorumlarda bulundu. Finlandiyalı vekil, koronavirüsle savaşmak ve AB’yi içinde bulunduğu 

ekonomik krizden kurtarmak için hazırlanan Yeni Nesil AB (Next Generation EU) isimli 750 milyar avroluk 

yardım paketinin, genel kanının aksine, AB ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olacağına inanıyor. Birçok 

politikacının paketi müreffeh bir Avrupa'ya giden yol olarak değerlendirdiğini ifade eden Parlamento üyesi, 

durumun tam tersi olduğunu ve paket sonrasında Fin vergi mükelleflerinin üstüne binen yükün daha da 

arttığını vurguladı. Tynkkynen, ekonomilerini idare etmeyi bilmeyen, bütçelerini dengelemek için gerekli 

kararları veremeyen ve hızla artan kamu borcunu önleyemeyen üye devletlerin “sözde zengin” devletlerden 

gelen para transferleri ile ödüllendirildiğini ve bu durumun uzun vadede tüm kıtayı bir ekonomik krize 

sürükleyeceğine dikkat çekti. Finlandiyalı vekil, maliyetlerin kazanımlardan ağır basması halinde 

vatandaşların AB’yi bir yük olarak görmeye başlayacağını belirterek, AB üyesi ülkelerin Birlikten ayrılmanın 

maliyetini hesaplamak yerine Birlikte kalmak için yapmaları gerekenleri belirlemelerinin daha yerinde 

olacağını da sözlerine ekledi.  

          Helsinki Times, 7 Mart 2021 

https://www.bbc.com/news/world-europe-56279202
https://www.affaritaliani.it/puglia/puglia-albania-intervento-del-presidente-parlamento-europeo-david-sassoli-727143.html?refresh_ce
https://www.affaritaliani.it/puglia/puglia-albania-intervento-del-presidente-parlamento-europeo-david-sassoli-727143.html?refresh_ce
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Helsinki Times, (07.03.2021) “The problem of the EU – can we fix it before we must Fixit?”. Erişim adresi: 

https://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/mp-talk/18747-the-problem-of-the-eu-can-we-fix-it-before-

we-must-fixit.html  
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