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BusinessEurope  
 

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone 

Kaslowski 12-13 Kasım 

tarihlerinde Brüksel’deki 

temasları kapsamında 

BusinessEurope 

tarafından Avrupa 

Parlamentosu’nda 

milletvekillerinin 

katılımıyla düzenlenen üst düzey akşam yemeğine 

katıldı. Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in üyesi olduğu 

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu 

BusinessEurope’un 13 Kasım’da milletvekillerinin 

katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği 

üst düzey toplantıda, Avrupa özel sektörü açısından 

Avrupa Parlamentosu’nun 2019-2024 yasama 

döneminde ele alması gereken öncelikli alanlar 

vurgulandı ve bu alanlara ilişkin temel mesajları 

içeren “Refah, İnsan, Gezegen” başlıklı belge 

paylaşıldı.  

 

“Refah, İnsan, Gezegen” başlıklı BusinessEurope 

belgesinde AB’nin her açıdan başarılı bir birlik 

olabilmesi için siyasi karar alıcıların öncelikli olarak 

ele alması 

gereken konular 

üç grupta 

toplanıyor: 

 

• Refah: AB Tek Pazarı, uluslararası ticaret, 

sanayi stratejisi, rekabet politikası, dijital ekonomi, 

inovasyon, ekonomi ve parasal birlik, vergi, yasal 

yönetmelik çerçevesi, Çok Yıllı AB Bütçesi. 

• İnsan: Ekonominin 

dönüşümü ve sosyal uyum, 

beceriler, işgücünün dolaşımı, 

sosyal güvenlik, istihdam, 

eşitlik, sosyal kapsayıcılık, 

nüfusun yaşlanması ve emeklilik ödemeleri, göç, 

sosyal diyalog konularına önem verilmesi 

çağrısında bulunuluyor. Ekonomisi diğer AB 

ülkelerinden daha zayıf olan üye ülkelerin 

desteklenmesi, kendi istihdam ve sosyal sistem 

reformlarını gerçekleştirebilmeleri konusunda 

cesaretlendirilmeleri, yapısal fonların üretimi 

destekleyen yatırımlara aktarılması gibi öneriler 

sunuluyor. 

• Gezegen: Enerji ve iklim politikaları, AB 

ülkelerinin enerji ve iklim alanlarında farklı çıkış 

noktalarında olduğu gerçeğinin kabul edilmesi, 

erişilebilir düşük karbonlu 

enerji, sera gazı 

salımının azaltımı için 

yenilikçi teknolojilerin 

benimsenmesi, enerji 

dönüşümünün 

kamuoyunca kabul 

edilmesi, sıfır ya da düşük karbonlu ulaşım, yeşil 

finansman, serbest ticaret anlaşmalarında ticaret ve 

sürdürülebilir kalkınma bölümünün yer alması, 

döngü ekonomisi odaklı bir beş yıllık dönem önerisi 

paylaşılıyor. Döngü ekonomisini yöneten yasal 

çerçevede birbiri ile uyuşmayan unsurların tespit 

edilerek düzeltilmesi vurgusu yapılıyor. Ayrıntılı bilgi 

için 

 

AB - Çin 
 

- AB – Çin Üst Düzey Yöneticiler Diyaloğu’nun 

üçüncüsü BusinessEurope’un katılımıyla 25-26 

Kasım’da Pekin’de düzenlendi. BusinessEurope 

Başkanı Pierre Gattaz piyasalara daha fazla karar 

alıcı rol üstlenebilmeleri ve ekonomiyi dış dünyaya 

açmaya yönelik olarak Çin Hükümeti tarafından 

sürdürülen reformları desteklediği mesajını 

aktarırken, AB ve Çin arasında daha adil ve dinamik 

bir ekonomi ilişkisi sürdürülmesinin Çin 

ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağına dikkat 

çekti. İki gün süren toplantılar sonrasında 

BusinessEurope ve Çin Uluslararası Ekonomik 

Değişimler Merkezi (CCIEE) kurallar temelli çok 

taraflı ticaret sistemi, sürdürülebilir bağlantılılık, 

dijital ekonomi için kuralların oluşturulması 

mesajları içeren ortak bildiri yayımlandı. Ortak 

bildiride şu mesajlar öne çıkıyor:  

• Müzakereleri henüz tamamlanmamış olan AB 

– Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması, mal ve 

hizmetler sektörlerinde yatırım öncesi ve 

sonrası dönemler için eşit koşullarda pazara 

giriş olanakları sağlayan maddeler 

içermelidir. 

• Küresel çok taraflılığı koruyan en önemli 

sütun olarak kurulan Dünya Ticaret 

Örgütü’nün (DTÖ) kural koyuculuk alanındaki 

rolünü yeterince yerine getirememesi, küresel 

 

 

 
 

http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Foreword_interactive.pdf
http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Foreword_interactive.pdf
http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Foreword_interactive.pdf
http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Foreword_interactive.pdf
http://euyourbusiness.eu/content/uploads/2019/11/2019-11-13-Foreword_interactive.pdf
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ticaret sisteminde boşluklar ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Vatandaşlar, işletmeler ve 

hükümetler çağdaş kurallar çerçevesinde ve 

küresel 

düzeyde eşit 

koşullarda 

işleyen bir 

sisteme ihtiyaç 

duymaktadır. 

E-ticaret, 

yatırımların kolaylaştırılması ve sanayi 

sübvansiyonlarını düzenleyen küresel 

düzeyde kurallar oluşturulması için AB ve 

Çin’in ortak çalışmalarını yoğunlaştırması 

önerilmektedir.  

• DTÖ bünyesindeki anlaşmazlıkların çözümü 

mekanizmasının yeniden işlerlik kazanması 

ve diğer alanları da kapsayacak şekilde bir 

DTÖ reform sürecine hız verilmesi önem 

taşımaktadır. 

• Çeşitli ulaşım ve iletişim bağlantıları küresel 

değer zincirlerinin temelini oluşturmaktadır ve 

bu nedenle de bağlantılılığın geliştirilmesi 21 

yüzyıl küresel ekonomisi açısından çok 

önemli bir konu olmaktadır. AB – Çin Üst 

Düzey Yöneticiler Diyaloğu katılımcıları 

sürdürülebilir, uluslararası kurallar temelli ve 

kapsamlı bir bağlantılılık için AB ve Çin resmi 

makamlarına çağrıda bulunmaktadır. 

• Dördüncü sanayi devrimi fiziki dünyayı 

internet ortamıyla daha fazla yakın hale 

getirebilecektir. Küresel ekonominin bir 

parçası konumundaki işletmeler açısından 

sınır veri akışı büyük önem taşımaktadır. AB 

ve Çin dijital alanda korumacılığa karşı 

çıkmalı, dijital düzenlemeler arasında iki taraf 

arasında farklar olmamasına çaba harcamalı 

ve siber güvenlik konularındaki işbirliğini 

yoğunlaştırmalıdır. Ayrıntılı bilgi için 

 

AB Komisyonu 

 

- Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’daki Genel 

Kurulu’nda yapılan oylamada Ursula von der Leyen 

başkanlığında 2019 – 2024 döneminde görev 

yapacak olan AB Komisyonu milletvekillerinin 

onayını aldı. Oylamada 157 red oyuna karşı 461 

milletvekili olumlu oy kullanırken, 89 milletvekili 

çekimser kaldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von 

der Leyen ve ekibi 1 Aralık 2019’da göreve başlıyor.  

 

Ursula von der Leyen 2019 – 2024 döneminde 

görev yapacak AB Komisyonu’nu “jeopolitik 

Komisyon” olarak nitelendirmiş ve aşağıdaki 

alanları önceleyeceğini açıklamıştı: 

 

• Avrupa Yeşil Anlaşması 

• İnsanları odağa koyan bir ekonomi 

• Dijital çağa uygun bir Avrupa 

• Avrupa yaşam tarzını korumak 

• Dünyada daha 

güçlü bir 

Avrupa 

• Avrupa 

demokrasisi 

için yeni bir 

ivme 

 

Başkan Von der Leyen’in hedefleri arasında göreve 

başladıktan sonra AB’nin 2050 iklim nötr hedeflerini 

yasaya dönüştürmek amacıyla ilk 100 gün 

içerisinde Avrupa İklim Yasa Tasarısı’nı sunmak yer 

alıyor. Parlamento’daki güven oyu sonrasında 

düzenlenen basın toplantısında Ursula von der 

Leyen (https://twitter.com/vonderleyen) 1 Aralık Pazar 

günü G7 ve G20 ülkelerinin liderleri ile telefon 

görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni 

görevindeki resmi ilk işgünü olan 2 Aralık Pazartesi 

günü Ursula von der Leyen Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Konferansı’na (COP25) katılmak 

amacıyla Madrid’e gidecek.  

 

BusinessEurope AB Komisyonu’nun Avrupa 

Parlamentosu’nda güven oyu alması üzerine bir 

tebrik mesajı yayımlayarak, iş dünyasının yeni AB 

Komisyonu’ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ve 

yürütülecek çalışmalara katkıda bulunmaya hazır 

olduğunu vurguladı. Ayrıntılı bilgi için 

 

Vergi 

 

- BusinessEurope dijital vergi konusunda Avrupa 

özel sektörü görüşünü aktararak, OECD’nin 

düzenlediği kamuoyu danışma sürecine katkıda 

bulundu. BusinessEurope katkısında dijital 

şirketlerin vergilendirilmesi konusunun küresel bir 

 

 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2019-11-26_joint_statement_-_3rd_eu-china_ceo_and_former_senior_officials_dialogue_2526_november_2019.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2019-11-26_joint_statement_-_3rd_eu-china_ceo_and_former_senior_officials_dialogue_2526_november_2019.pdf
https://twitter.com/vonderleyen
https://twitter.com/vonderleyen
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_en
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_en
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uzlaşı gerektirdiği vurgusuna yer verildi. OECD’nin 

danışma sürecine katkı gönderen tüm paydaşların 

bildirimlerine erişim için. 

 

Fikri Mülkiyet Hakları 
 

- Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Yönetim 

Kurulu 19-21 Kasım tarihlerinde toplanarak 2025 

Stratejik Planı’nı (SP2025) onayladı. 1 Temmuz 

2020’de yürürlüğe konulacak olan plan lan 3 eksen 

üzerinde yoğunlaşmakta: 

 

• İç Pazar’da birbirine 

bağlı, verimli ve 

güvenilir bir fikri 

mülkiyet sistemi; 

• Müşteri odaklı 

hizmetler;  

• Dinamik organizasyon becerileri ve yenilikçilik. 

Ayrıntılı bilgi için 

 

- AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İnternet Protokolü 

Televizyonu (IPTV) ile ilgili telif hakkı ihlallerine dair 

bir rapor yayımladı. Haber yayını, spor yayınları, 

televizyon dizileri ve videolar gibi internet üzerinden 

yapılan televizyon yayıncılığının pek çok fırsat 

sunmakla birlikte, interaktif mecralarda internetin 

sağladığı etkileşimin İnternet Protokolü 

Televizyonunun (IPTV) izinsiz yayınında artışa 

neden olduğu belirtiliyor. Rapora göre; 

 

• AB’deki yasadışı IPTV’den elde edilen 

yasadışı gelirin 2018’de 941,7 milyon Euro 

olduğu; 

• Hizmetlerin AB’de 13,7 milyon kişi tarafından 

kullanıldığı (AB-28 nüfusunun %3,6’sı) tahmin 

edilmekte. Rapora erişim için 

 

- AB Fikri Mülkiyet Ofisi yayımladığı bir rapor 

kapsamında 28 üye ülkede çevrimiçi telif hakkı 

ihlallerine ilişkin bilgi verdi. TV programları, müzik 

ve film mecralarında telif hakkını ihlal eden içeriğin 

tüketimi konusunu içeren rapor hem sabit, hem de 

mobil cihazları kapsayarak, torrent paylaşımı, 

yükleme veya canlı izleme (streaming) gibi temel 

erişim yöntemlerini ele almakta. Rapora göre; 

• Dijital korsanlık düşüş eğilimi gözlenmekte. 

• 2017-2018 yılları arasında korsan içeriğe 

genel erişim %15 düştü. 

• Bu düşüşün en göze çarpan boyutu müzik 

içeriğinde (%32↓) yaşanırken filmlerde 

(%19 ↓) ve televizyonda (%8↓) azalma 

olduğu belirlendi. Ayrıntılı bilgi için 

 

KOBİ 
 

- BusinessEurope Avrupa KOBİ haftası etkinlikleri 

kapsamında Helsinki’de düzenlenen Avrupa 

KOBİ’ler Genel Kurulu’na katıldı. Konferansın 

küresel değer zincirlerinde KOBİ'ler için fırsatlar ve 

zorlukların değerlendirildiği bölümünde bir konuşma 

yapan BusinessEurope’un Girişimcilik ve KOBİ 

Komitesi Başkanı Anna-Lena Bohm,  

hizmet sektörlerinde girişimcilik önündeki engellerin 

azaltılması, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve 

ücretsiz veri akışının, KOBİ'lerin küresel değer 

zincirlerine daha geniş katılımını desteklemekte 

önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıntılı bilgi için 

 

Ekonomi 
 

- BusinessEurope “Avrupa Ekonomisinin Görünümü 

– Güz Dönemi” raporunu yayımladı. 35 Avrupa 

ülkesindeki üye federasyonlarının girdilerine 

dayanılarak hazırlanan ekonomik görünüm 

raporunda, küresel ticaretteki gerginliğe ilişkin 

belirsizlikler ve küresel düzeyde tüketici talebinin 

azalması nedeniyle Avrupa ekonomisinin 

yavaşlamakta olduğu yorumu paylaşılarak şu 

tespitlere yer 

veriliyor: 

 

• AB28 

ekonomisinin reel olarak 2019 yılında %1,3 

ve 2020’de %1,2 büyüyeceği tahmin 

edilmekte. 

• Euro Bölgesi için reel büyüme tahminlerinin 

2019'da %1,1 ve 2020'de %1 olacağı 

öngörülüyor. 

• Küresel ölçekte gözlenen ticaret gerilimler 

nedeniyle AB üretim çıktılarında 2017 

yılından bu yana %2 daralma meydana 

geldiği belirlendi.  

 

 

 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/observatory-publications
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly_en
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BusinessEurope’un ekonomi odaklı politika 

önerileri: 

• Üye ülkelerde daha fazla büyüme ve 

verimliliğin artmasını sağlayacak reformlar 

gerçekleştirilmesi; 

• Beceri eksikliğinin ele alınması (örneğin 

gerekli donanıma sahip işgücü eksikliği 

giderek artmaya devam eden dijital meslekler); 

• AB Çok Yıllık Finansal Çerçevesi’nin (AB 

bütçesi) araştırma ve inovasyon ile ulaştırma 

altyapısı gibi alanlar için öngördüğü kaynağın 

önemli ölçüde artırılması; 

• Kurallara dayalı ticaret sisteminin içinde 

bulunduğu baskı ortamından çıkarılması 

sağlanarak, uluslararası ticaret ve yatırıma 

açık bir yaklaşım sürdürülmesi; 

• Yatırımcılara istikrarlı bir ortam sağlamak 

amacıyla Ekonomi ve Parasal Birlik’in 

derinleştirilmesinde daha fazla ilerleme 

kaydedilmesi. Ayrıntılı bilgi için 

 

İklim  
 

- Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayımlanan ilk 

tahminlere göre Avrupa Birliği sera gazı 

emisyonlarını 2018 yılında %2 oranında azalttı. 

Kaydedilen bu iyileşmeye karşın, enerji tüketiminin 

giderek artması nedeniyle, yenilenebilir enerjinin, 

toplam tüketilen enerji içerisindeki payında yeterli 

iyileşme sağlanamadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 

2018 yılında da ulaştırma sektörü sera gazı 

salımında en büyük endişe kaynağı olmaya devam 

etti.  

 

Avrupa Çevre Ajansı raporunda sunulan tespitler 

2017 yılına kadar olan enerji ve sera gazı salım 

istatistiklerine ve 2018 yılı için elde edilen ancak 

henüz kesinleştirilmemiş verilere dayandırılmakta. 

 

Avrupa Çevre Ajansı raporu analizine göre sera 

gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesine kıyasla 

%20 azaltılması yönündeki 2020 hedefinin 

başarılmasında olumlu bir çizgi izlenmektedir. Üye 

ülkelerden gelen ilk veriler, AB’nin toplam 

emisyonlarının 2018’de %2 oranında azaldığını ve 

toplam azaltım tutarının 1990 seviyesinden %23,2 

altına düştüğünü göstermektedir. 

 

Ancak, 2030 yılı hedefi olan 1990 yılı seviyesine 

göre %40 azaltımın başarılması için ortaya konulan 

çabalarda beklenen aşamanın henüz 

kaydedilmemiş olduğu, AB ülkelerinin mevcut 

politikaları doğrultusunda 2030 yılına kadar ancak 

%30 azaltım sağlanabileceği; planlanan politikaların 

uygulamaya konulması halinde ise %36 azaltım 

sağlanabileceği belirtilmekte.  

 

Avrupa Çevre Ajansı raporuna göre sadece 

Yunanistan, Portekiz ve İsveç 2030 yılı sera gazı 

azaltım hedeflerine öngörülen süre içerisinde 

ulaşabilecek; Belçika, Hırvatistan, Fransa, 

Macaristan, İtalya, Slovakya ve İspanya ise sera 

gazı azaltım hedeflerine ulaşmak için bazı ek 

politikalar izlemek zorunda kalacak. Ayrıntılı bilgi için 

 

* * * 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/businesseurope_economic_outlook_autumn_2019_v3.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/businesseurope_economic_outlook_autumn_2019_v3.pdf
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-significant-drop-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-significant-drop-in?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic

