Başlarken…
Avrupa Birliği yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ticaret bloğu olarak ülkemizin dış
ticaretinde her zaman önemli bir stratejik paydaş konumunda. Avrupa Birliği'nin
Yeşil Mutabakat altında öngördüğü dönüşüm ise sanayiden ulaştırmaya, enerjiden
tarıma kadar birçok boyutta stratejik düzenlemeyi kapsamaktadır.
Söz konusu gelişmeler sadece bir "çevre" stratejisi değil, ülkemizi de yakından
ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi olarak görülmekte ve sanayi
sektörümüzün şimdiden hazırlıklı olmasını gerektiren önemli bir adım olarak ön
plana çıkmaktadır.
İşte bu gerçeklerden hareketle İstanbul Sanayi Odası olarak üyelerimizi Avrupa
Birliği'nin aldığı kararlar, AB Konseyinin sanayi dünyasını ilgilendiren kritik
açıklamaları ve izlediği politikalar hakkında bilgilendirmek için bir e-bülten
hazırladık. Aylık bazda ve elektronik ortamda sunacağımız İSO AB Bültenimizi
yararlı bulacağınız ümidiyle siz üyelerimizin istifadesine sunuyoruz.
Saygılarımızla…

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
Üç Yıl Aradan Sonra Toplandı
79. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK), üç yıl aradan sonra 17 Mart
tarihinde Brüksel'de toplandı. Toplantıya Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma
Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel ile AP Milletvekili
ve diğer Eş Başkan Sergey Lagodinsky başkanlık etti. Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel
ve uluslararası konuların ele alındığı toplantıda Türkiye'nin AB üyeliği süreci,
demokrasi ve hukukun üstünlüğü, ekonomik ve ticari iş birliği, Yeşil Mutabakat gibi
birçok konu ele alınırken, toplantı sonrasında Eş Başkanların ortak açıklamasında
Türkiye-AB arası ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Enerjide Rusya'nın Alternatifini Arıyor
Enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği'nin yeni
enerji stratejisi Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Açıklamada, enerji
bağımlılığının ve fosil yakıt kullanımının azaltılmasının yanı sıra artan enerji
fiyatlarıyla mücadelenin hedeflendiği ve Birliğin önümüzdeki kış kullanacağı gaz
stoklarının da yenilenmesi için bir dizi önlemin sunulduğu belirtildi. "REPowerEU"
adı verilen yeni enerji stratejisi planı; doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirerek AB'nin
Rusya'ya olan bağımlılığını yıl sonundan önce üçte iki oranında azaltmayı planlıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Yenilenebilir Enerji Kapsamında
'Hidrojen Ekonomisi' Kurmak İstiyor
AB, yenilenebilir ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle hidrojen ve güneş enerjisinden
daha fazla faydalanmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Birlik; fosil yakıt tüketiminin
yüksek karbon salınımına sebep olması nedeniyle bazı sektörleri de kapsayacak
şekilde 'hidrojen ekonomisine' geçmeyi planlıyor. Ancak Avrupa kıtasının hidrojen
üretimini sağlayacak yeterli güneş ışığından yoksun olması AB'yi Afrika kıtasına
yöneltiyor. 14 Şubat'ta düzenlenen Avrupa-Afrika İş Forumunda konuyla ilgili bir
açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans;
Avrupa ve Afrika'nın kardeş kıtalar olduğunu, Afrika'nın yenilenebilir enerji
bağlamında çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve Avrupa'nın refahının
Afrika'dan geçtiğini ifade etti. Hidrojen enerjisi konusunda yapılacak yatırımlarla
birlikte Afrika'nın en büyük yenilenebilir enerji ihracatçısı olacağına dikkat çeken
Timmermans, hidrojen üretiminin Afrika'nın ekonomisini çeşitlendireceğini de
sözlerine ekledi.
Haberin tamamı için tıklayınız.

Avrupa Tekstil Ekosisteminin Toparlanma
Süreci Hızlanacak
Dijital ve yeşil geçişlerde iş potansiyelinden tam olarak faydalanmak ve iş gücünün
bu doğrultuda yenilenmesi adına tekstil, giyim, deri ve ayakkabı (Textile, Clothing,
Leather, and Footwear, TCLF) endüstrisi, Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen bir Beceri Ortaklığı Paktı başlattı. Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı
sektörlerinin rekabet gücünü artırmayı planlayan bu girişim ile Covid-19 salgınından
ciddi bir şekilde etkilenen ekosistemin pandemi sonrası toparlanma sürecini de
hızlandırmak hedefleniyor. Girişim, endüstri derneklerini, şirketleri, sendikaları,
mesleki eğitim/öğretim sağlayıcıları ve bölgesel yetkilileri bir araya getiriyor. Üyeler,
önümüzdeki yıllarda iş gücünün becerilerinin artırılması ve yeniden
vasıflandırılması amacıyla, sektördeki çıraklık tekliflerini yüzde 20 oranında
artırmak ve 10 bin KOBİ'yi dijitalleşme çabalarında desteklemenin yanı sıra cinsiyet
ve yaş çeşitliliğini ve TCLF endüstrisini desteklemek için yeni eğitim süreçleri
tasarlamak gibi belirli hedefler üzerinde anlaşmaya varmayı taahhüt etti.
Haberin tamamı için tıklayınız.

AB Yeşil Mutabakatı Temel Unsurları ve
Yol Haritası Yayımlandı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından, AB Katılım Sürecinde STK'ların Etki
Kapasitelerinin Artırılması Projesi çerçevesinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın
ayrıntılı bir şekilde ele alındığı "AB Yeşil Mutabakatı Temel Unsurları ve Yol
Haritası" kapsamlı bir çalışma olarak yayımlandı.
İKV uzmanlarınca hazırlanan yayına ulaşmak için tıklayınız.

AB-Afrika Birliği Zirvesi Gerçekleşti
AB ile Afrika Birliği arasında Brüksel'de iki gün süren bir zirve gerçekleştirildi. Söz
konusu zirveyle, AB-Afrika ilişkilerindeki "aşı ayrımcılığı" ve "seyahat yasakları" ile
ilgili tartışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Çin'in kıtadaki faaliyetlerine karşılık
olarak Afrika'daki yatırımlarını arttırmayı amaçlayan AB, Afrika'yı stratejik açıdan
çok önemli görüyor. AB ayrıca Küresel Geçit Projesi kapsamında altyapı, eğitim ve
sağlık alanlarında kullanılmak üzere Afrika'ya 150 milyar avro tutarında mali destek
verecek. AB, Afrika'yı geçmişin sömürge dönemlerinden farklı olarak, eşit düzeyde
bir ortak şeklinde değerlendirdiğini vurguluyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeşil Mutabakat Kapsamında Uygulanacak
Devlet Yardımlarına İlişkin Kılavuz İlkeleri
Onaylandı
AB Komisyonu Yeşil Mutabakat kapsamında iklim, çevrenin korunması ve enerji
alanlarında uygulanabilecek devlet yardımlarına ilişkin olarak Ocak 2022'den
itibaren geçerli olacak yeni kılavuz ilkelerini onayladı. Komisyonun onayladığı AB
devlet yardımları kılavuzu iklim ve yeşil enerji üretimi dahil olmak üzere çevrenin
korunmasına yönelik projelerin desteklenmesine olanak sağlayacak.
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği önlemleri, ulaştırma, altyapı, döngüsel
ekonomi, kirliliğin azaltılması, biyoçeşitliliğin ve çevrenin korunması gibi alanlar
dahil olmak üzere Yeşil Mutabakat'ın başarıya ulaşmasına katkıda bulunabilecek
tüm alanlara katkı sağlamaya yönelik önlemler bu kapsamda yer alıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Von Der Leyen'dan Avrupa Çip Yasası
Açıklaması
Avrupa Birliği'nin 2013 yılında hayata geçirdiği ve 2020 yılına kadar AB'nin çip
piyasasındaki payını yüzde 20'ye çıkarmasını hedefleyen "Avrupa Çip Yasası" ile
ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'dan bir açıklama geldi. Yasa
aracılığıyla Avrupa'da yüksek bir üretim kapasitesine ve esnek bir tedarik zincirine
sahip bir yarı iletken sektörünün inşa edileceğini ifade eden von der Leyen; bu
sayede yaklaşık 43 milyar avro kapasiteli özel ve kamu kaynaklı birçok yatırımın
gerçekleştirileceğini belirtti. Bu yatırımların sağlanması için yeni üretim hedefini de
kamuoyuyla paylaşan Komisyon Başkanı; AB'nin halihazırda yüzde 10 olan ve
2020 hedefini tutturamayan pazar payının 2030 yılına kadar yüzde 20'ye
çıkarılmasını hedeflediklerini ilan etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Özel Dosya: Pandemi Sonrası Dönemde
AB Sanayi Politikasını Neler Bekliyor?"
Yeni kısıtlayıcı önlemler dahilinde çalışmak için yeni yollar ararken tamamen
kapanmak veya iş gücünü azaltmak zorunda kalan Avrupa sanayisi, Covid-19
salgınından çok etkilendi. Dolayısıyla, gerekli dijital ve yeşil geçişleri yapmadan
önce, pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak AB sanayisinin bir numaralı
gündem maddesi haline geldi.
Avrupa Parlamentosu üyeleri 25 Kasım'da kabul edilen bir kararda, Avrupa
Komisyonu'na, AB'nin yeni sanayi stratejisine ilişkin Mart 2020 önerisini revize etme
çağrısını yineledi. Üyeler, AB'nin sanayi politikasına yaklaşımında salgının ardından
işletmelerin krizle başa çıkmasına ve dijital ve yeşil geçişlere ayak uydurmasına
yardımcı olacak değişiklikler istiyor.
Yeni sanayi strateji bağlamında AB'nin, Green Deal yol haritasında belirtildiği gibi
şirketlerin iklim nötr hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlaması, özellikle küçük ve

orta ölçekli işletmeleri dijital ve karbon nötr bir ekonomiye geçişte desteklemesi ve
AB'nin rekabet gücüne zarar vermeden üstün nitelikli işler yaratması hedefleniyor.
AB Parlamentosu üyeleri ise, böyle bir stratejinin iki aşamadan oluşması gerektiğini
belirtiyor; istihdamı güçlendirmek, üretimi yeniden etkinleştirmek ve pandemi
sonrası döneme uyum sağlamak için bir iyileşme aşaması; ardından ise bir yeniden
yapılanma ve endüstriyel dönüşüm.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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