AB DİJİTAL SEKTÖRDE ADİL REKABETE
YÖNELİK HAREKETE GEÇİYOR
AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, dijital sektörü daha adil ve rekabetçi hale
getirmeyi amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası (Digital Markets Act) üzerinde uzlaşıya
vardı. Büyük dijital platformlar için kurallar çerçevesini tanımlayan Dijital Pazarlar
Yasası, çok sayıda kullanıcı için "bekçi" görevi gören büyük dijital platformların
güçlü konumlarını bu tür kullanıcılara erişmek isteyen şirketler aleyhine
kullanmamasını sağlamayı hedefliyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE YAŞANAN
SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
YAYIMLANDI
AB'nin Gümrük Birliği'nde yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesi amacı ile
danışmanlığına başvurduğu kurulun hazırladığı rapor yayımlandı. Raporda artan
ticaret hacmi, yeni ticaret modelleri, teknolojik gelişmeler, yeşil geçiş, gelişen jeopolitik
bağlam ve güvenlik riskleri gibi yaklaşan zorlukların ele alınması amacıyla AB Gümrük
Birliği'nin acil bir yapısal değişiklik içerisine girmesi gerektiği belirtiliyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

UKRAYNA SAVAŞI BELÇİKA GIDA
SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR
Belçika Gıda Endüstrisi Federasyonu (Fevia) tarafından yaklaşık 700 üyesi ile
gerçekleştirilen bir ankete göre, Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sorunlar
nedeniyle Belçikalı gıda şirketlerinin yüzde 9'u son haftalarda üretimlerini azalttıkları,
yüzde 30'u ise önümüzdeki haftalarda üretimi geçici olarak askıya alabilecekleri veya
azaltabileceklerini belirtiyor. Federasyon tarafından yapılan açıklamada maliyet
artışlarının Belçikalı gıda şirketlerinin karlılığını şimdiye kadarki en düşük seviyesi olan
yüzde 2,8'e düşürdüğü belirtiliyor.
Haberin tamamı için tıklayınız.

AB, ZANAAT VE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE
FİKRİ MÜLKİYET KORUMASINI ARTIRIYOR
AB Komisyonu, bölgelerindeki geleneksel uygulamaların özgünlüğüne dayanan zanaat
ve sanayi ürünlerinin fikri mülkiyetlerini korumak için ilk kez bir çerçeve önerdi. Bu
düzenleme ile Komisyon, üreticilerin bölgeleriyle ilişkili zanaat ve sanayi ürünlerinin
üretimindeki geleneksel teknik bilgilerini gerek Avrupa gerekse Avrupa dışı etkilerden
korumalarını sağlamayı amaçlıyor.
Haberin tamamı için tıklayınız.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR
FİNANS ÇALIŞMASINI YAYIMLADI
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB'de
sürdürülebilir finans alanında yaşanan gelişmeleri ele alan "Avrupa Yeşil Mutabakatı
(AYM) Hedeflerine Ulaşılmasında Sürdürülebilir Finansın Rolü" başlıklı yeni bir
çalışma yayımlandı.
Sürdürülebilir finans konusu, Yeşil Mutabakat kapsamındaki politika hedeflerinin yanı
sıra AB'nin iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin uluslararası taahhütlerinin yerine
getirilmesinde de kilit bir rol oynuyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB ENERJİ SATIN ALMA PLATFORMU'NUN
İLK TOPLANTISI YAPILDI
Avrupa Komisyonu tarafından, mevcut jeopolitik bağlamda AB'nin enerji arzını uygun
fiyatlarla güvence altına almak ve Rus gazına olan bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere
üye devletlerle birlikte gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve hidrojenin ortak alımı için bir AB
Platformu oluşturuldu. Enerji Genel Direktörü Ditte Juul Jørgensen'in başkanlık ettiği ilk
sanal toplantı 7 Nisan'da 27 Üye Devletin temsilcileriyle yapıldı. Platform'un, özellikle
gelecek kış için gaz depolama tesislerinin zamanında doldurulması noktasında arz
güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olması hedefleniyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

