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kuruluşlarını bir araya getiren Üçlü Sosyal Zirve yılda
iki kez düzenleniyor. AB Liderler Zirvesi’nin ilkbahar
ve son bahar toplantılarından önce düzenlenen
etkinlikte AB’nin sosyal politikaları ve ekonomi
politikaları değerlendiriliyor. Sosyal ortaklar olarak
tanınan temsil kuruluşları: Avrupa İşçi Sendikası
Konfederasyonu

- AB kurumlarından üst düzey yetkililer ve AB sosyal
ortaklarını bir araya getiren Üçlü Sosyal Zirve’ye
katılan UEAPME Başkanı Gunilla Almgren işsizlik ve
yavaş

seyreden

ekonomik

büyümeye

çözüm

oluşturacak şekilde yatırımlarda artış sağlanması için
AB’nin rekabetçiliğinin geliştirilmesinin anahtar unsur
olduğuna dikkat çekti. Bu konuda sosyal ortakların
önemli rolü olduğunu vurgulayan Almgren, KOBİ’lerin

(European

Trade

Union

Confederation - ETUC), TÜRKONFED’in üye olduğu
KOBİ temsil kuruluşu UEAPME, TÜSİAD’ın üye olduğu
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BUSINESSEUROPE,
Kamu Hizmeti Sunan İşletme ve İşverenler Avrupa
Merkezi (European Centre

of Employers

and

Enterprises providing Public services – CEEP). Üçlü
Sosyal Zirve mekanizması AB Konseyi’nin 2003 yılında
2003/174/EC numaralı kararıyla oluşturuldu.

rekabetçiliğinin artırılması için Küçük İşletmeler
Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini belirtti.
UEAPME Başkanı aynı
zamanda

vasıfların

geliştirilmesi,

etkin

kamu idaresi ve kamu
hizmetleri, finansmana
erişim, yenilikçilik ve iş
yapma ortamının iyileştirilmesi gibi rekabetçilik
üzerinde etkili olan tüm alanlarda somut sonuçlar
elde edilmesi için sosyal ortakların birlikte çalışması
gerektiğini dile getiridi.

görevini yürüten ülkelerin hükümet başkanları ve
istihdamdan sorumlu bakanlarını, üst düzey AB
temsilcileri,

Barometresi Raporu yayımlandı. Araştırma AB
içerisinde KOBİ’ler için iş yapma ortamı endeksinin
geçtiğimiz

üç

dönemde

olduğu

gibi

yükseliş

gösterdiğine ve %72,3 oranına ulaştığına işaret

Mevcut ve geçmiş iki dönemde AB Dönem Başkanlığı

Komisyonu

- UEAPME tarafından yılda iki kez hazırlanan AB KOBİ

işçi

ve

işveren

temsil

ediyor. Göstergedeki artış AB KOBİ’lerinin istikrar
içerisinde olduğu ve geleceğe yönelik beklentilerde
nispeten daha olumlu bir yaklaşımın belirginlik
kazandığı şeklinde değerlendiriliyor. Öte yandan

sonuçlar ayrıntılı olarak incelendiğinde işletmelerin
büyük bölümünün iş yapma ortamında olumlu veya
olumsuz bir gelişme yaşanmadığını dile getirdikleri
görülüyor. Olumlu bir değişim olduğunu belirten
KOBİ’lerin

sayısı

ise

düşük.

Bu

karşılaştırma

sonucunda AB KOBİ’lerinin gelişmeleri temkinli bir
şekilde beklemekte olduğu ve henüz büyüme
eğilimine geçiş yaşanmadığı değerlendiriliyor.

- KOBİ Elçileri Ağı’nın 14. toplantısı geçtiğimiz hafta

UEAPME araştırmasında AB KOBİ’lerinin ekonomik

Paris’te gerçekleşti. UEAPME Dış İlişkiler Genel

duruma ilişkin daha olumlu bir algıya sahip olduğu ve

Direktörü Luc Hendrickx etkinlikte yaptığı konuşmada

ekonomik

işaretlerinin

AB Komisyonu 2015 Çalışma Programı’nda Küçük

gözlemlenebildiği, ancak son altı ayda yaşanan

İşletmeler Yasası’nın (Small Busines Act – SBA)

düzelmenin 2013 yılının ilk yarısında gerçekleşen

güncellenmesi konusunun yer almamasını eleştirdi.

yükseliş eğiliminden daha az olduğuna dikkat

Hendrickx SBA’nın AB düzeyinin yanı sıra ulusal ve

çekiliyor. Bu durum ekonomik durgunluğun başka bir

yerel düzeyde KOBİ faailiyetleri için elverişli bir

göstergesi olarak kabul ediliyor.

ortamın yaratılmasında ana politika aracı olduğuna

toparlanmanın

ilk

- “UEAPME Yıllık Faaliyet Raporu 2014” yayımlandı.
Geçtiğimiz yılın faaliyetlerine ilişkin raporun yanı sıra
UEAPME 2015 önceliklerinin de ele alındığı belgede
ana mesaj KOBİ’lerin AB ekonomisi için önemi. Raporun
tam metni için

- UEAPME Şirketler Politikası Danışmanı Chiara Aprea
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi tarafından
gerçekleştirilen ve AB içerisinde yolsuzlukla mücadele
konusunu ele alan toplantıya katıldı. Daha etkin ve
sade bir yasal düzenleme ortamı oluşturulması, kamu
alımlarında saydamlık, ihalelerin daha etkin şekilde

dikkat çekti. Hendrickx ayrıca SBA ilkelerinin daha
etkili yasal düzenlemeler oluşturulması üzerine
kurumlararası anlaşmaya da dahil edilmesi gerektiğini
belirtti.

SBA

kapsamında

öngörülen

ve

farklı

alanlardaki yasa tasarılarının KOBİ’ler üzerindeki
etkilerinin değerlendirilmesi için oluşturulan KOBİ
Testi mekanizmasının etkin olarak kullanılması
gerektiğine dikkat çekildi. Bu yönde KOBİ Testi
uygulamasının söz konusu yasanın farklı boyutta ve
farklı

sektörlerde

faaliyet

gösteren

şirketler

üzerindeki etkilerini ele alması gerektiği vurgulandı.

kontrol edilmesi ve kamu hizmetlerinin işleyişinin

A B ve Br ü ks el’ d en Hab er l er

iyileştirilmesi gibi unsurlar UEAPME tarafından

- 76. Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu

şirketlerin yolsuzlukla mücadelede daha etkin bir rol
oynayabilmesi için gerekli adımlar olarak listeleniyor.
Öte yandan yolsuzlukla mücadeleye yönelik adımların
KOBİ’ler üzerindeki idari yükleri artırmamasına dikkat
edilmesi gerektiği not ediliyor.

(KPK) toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı
TBMM’nin ev sahipliğinde ve KPK Eşbaşkanları Afif
Demirkıran ve Manolis Kefalogiannis başkanlığında
gerçekleşti. KPK toplantısı kapsamında ele alınan
konular şu şekilde listeleniyor:
•

AB – Türkiye ilişkilerinde son durum,

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve diğer

- AB Komisyonu Başkanı Jean – Claude Juncker Alman

her türlü ayrımcılıkla mücadele,

Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Rusya

•

Medya özgürlüğü,

tarafından artan tehdit göz önünde bulundurularak

•

Terörizmle mücadele,

AB’nin askeri kaynaklarını bir araya getirmesi ve bir

•

Türkiye - AB Gümrük Birliği, Serbest Ticaret

“AB ordusu” oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşmaları ve AB – ABD arasında müzakereleri

Juncker böyle bir gelişmenin NATO’ya alternatif

devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım

yaratmayacağını,

Ortaklığı Anlaşması,

olacağını

Dış politika alanında AB – Türkiye işbirliği.

Türkiye’nin son yıllarda Rusya ile yakın ilişkiler

•

•

- Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında
“2013 yılı Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasinin
Durumu ve AB’nin Bu Konudaki Politikası” başlıklı
raporu kabul edildi. Raporda AB ülkeleri 1915

aksine

belirtti.

NATO’yu

Juncker,

NATO

tamamlayıcı
üyesi

olan

kurduğuna dikkat çekti. AB ordusu fikri Almanya ve
NATO’ya “tam üye” olmayan Fransa tarafından
desteklenirken, İngiltere’nin şiddetle karşı çıktığı bir
öneri.

olaylarını tanımaya davet edilirken aynı zamanda da

- AB ile Karadağ arasındaki katılım müzakereleri

AB kurumları ve üye ülkeler olayların tanınması

kapsamında 16. başlık olan “vergilendirme” ve 30.

yönündeki çabalara daha fazla katkıda bulunmaya

başlık olan “dış ilişkiler” başlıklarının müzakerelere

teşvik ediliyor. Raporda yer alan bu ifadeler karşısında

açılması kararı alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1915
olayları konusunda tarihi gerçeklikten ve hukuki
dayanaktan yoksun ifadelere yer verildiği belirtilerek,
Türkiye’nin konuya ilişkin insani, gerçekçi ve yapıcı
açılımlarının göz ardı edildiği ve hukuk dışı talepler
öne sürüldüğü vurgulanmıştır.

- AB Komisyonu AB Komşu Ülkeler Politikası
çerçevesinde yer alan ülkeler için hazırladığı yıllık
raporları yayımladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde AB’nin
Komşu Ülkeler Politikası kapsamında birçok gelişme
meydana geldi; Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile
ortaklık anlaşmaları imzalandı; Tunus’ta demokrasiye
geçiş için ilerleme kaydedildi, Fas ile ilişkiler
güçlendirildi, Suriye krizinin etkileri ile mücadelede
Ürdün ve Lübnan’a yardım sağlandı.
- AB, Macaristan – Rusya arasında Paks nükleer
santraline yönelik nükleer yakıt alımı anlaşmasını
bloke etti. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom)

- TÜSİAD AB Temsilciliği Brüksel’de Avrupa Özel
Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE ile işbirliği
içinde “Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı Önerileri
için İş Dünyasının Öncelikleri” raporu sunumunun da
yapıldığı bir yuvarlak masa çalışması gerçekleştirdi.

Paks’ta kurulacak iki yeni nükleer reaktör için yakıt
tedarikinin sadece Rusya’dan sağlanmasını öngören
anlaşmanın yakıt tedariki anlaşmaları kapsamında
öngörülen çeşitlilik gereksinimlerini ihlal ettiğine
karar verdi.

raporu yayımlandı. Eurostat araştırmasının sonuçları
AB vatandaşlarının %76’sının kadınlar ve erkekler
arasında eşitsizlik konusunun ele alınmasının AB
kurumları tarafından öncelikli politikalar arasında
olması gerektiğini düşünüyor. Cinsiyetler arası maaş
- AB üye ülke liderlerinin bir araya geldiği AB Liderler
Zirvesi 19 – 20 Mart tarihlerinde Brüksel’de toplandı.
Liderler Zirvesi, 18 Mart’ta Tunus’ta gerçekleşen terör
saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile
başladı.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Avrupa İstatistik

eşitsizliği önemli sorun teşkil etmeye devam ediyor.
Kadınlar erkeklere oranla saat başına %16,4 oranında
daha az gelir elde ediyor. AB Komisyonu raporu da
bazı alanlarda kısmi gelişmelere rağmen cinsiyet
eşitliği üzerine çalışılmaya devam edilmesi gerektiğini
gösteriyor.

Kurumu Eurostat’ın cinsiyet eşitliği üzerine yeni bir
araştırması ve AB Komisyonu’nun bu konudaki yıllık
B i l g i N o t u : A B ’ n i n E ko n o m i k D i p l om a s i F aa l i y e tl e r i
AB Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü (DG GROW) tarafından KOBİ’ler başta
olmak üzere AB şirketlerinin uluslararasılaşmasına destek sağlayacak AB araçları üzerine iş dünyasının görüşlerini
almak üzere düzenlenen “Ekonomik Diplomasi” başlıklı toplantı 17 Mart’ta gerçekleştirildi. Toplantıda AB
kurumları DG GROW temsilcilerinin yanı sıra Ticaret Genel Müdürlüğü, Avrupa Dış Eylemler Dairesi ve Kalkınma
Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından temsil edildi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yönetimindeki
yeni dönemde AB Komisyonu’nun bu alandaki hedefleri şu şekilde listelendi:
•
•
•

AB’nin daha güçlü bir küresel aktör olarak konumlandırılması,
AB’nin dış eylemler alanındaki farklı araçlarının bir araya getirilerek, bütünleşik bir yapıya kavuşturulması,
Farklı pazarlara erişimin artırılması yoluyla sanayi tabanının pekiştirilmesi.

AB’nin küresel ölçekli etki sağlaması için pek çok olumlu etkenin mevcut olduğu, ancak bu alanda sorun
oluşturan unsurların acilen ele alınması gerektiği savunuluyor. Bu sorunlar:
•

•
•

•

AB’nin güçlü iç pazara sahip olması ve dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen AB çıkarlarının
küresel gündeme yeterli düzeyde aktarılamaması,
AB’nin ihracattaki gücüne rağmen KOBİ’lerin yalnızca küçük bir bölümünün ihracat faaliyetlerine katılması,
Yeni pazarlara erişimin artırılması ihtiyacını destekleyecek finansman araçlarına erişim konusunda yaşanan
sorunlar,
AB’nin yükselmekte olan ülkelere karşı rekabetinde kısmi başarısızlıklar.

Bu sorunların giderilmesi için önümüzdeki dönemde yeni araçlar yaratmak yerine mevcut AB araçlarının gözden
geçirilmesi, aralarındaki bağlantılılığın artırılması ve uygulamada eşgüdümün gözetilmesi için gerekli
mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. UEAPME temsilcileri yeni dönemde gerçekleştirilecek AB Komisyonu
çalışmalarının ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetleri tekrar etmemesi ve bu çalışmalara katma
değer sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtiyor. KOBİ’lerin AB düzeyinde oluşturulan araçlara ilişkin
yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarına ve AB KOBİ portalının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat
çekiliyor. AB Komisyonu’nun yeni dönemde bu alandaki çalışmalara ulusal düzeyde faaliyet gösteren iş dünyası
temsil kuruluşlarının katılımının artırılması yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı da ele alınan
gelişmeler arasında.

