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AB yolunda yeni adımlar
O
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye ile
mali işbirliği ve yardımlaşma konusunda büyük önem
taşıyan Çerçeve Yönetmeliği onaylamasından sonra,
Türk Hükümetinin hazırladığı 'Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal
Programı' açıklandı ve 24 Mart tarihli Resmi Gazetede
Parlamentosu Genel
Kurulu, Türkiye ile mali işbirliği ve
yardımlaşma konusunda büyükönem
taşıyan Çerçeve Yönetmeliği onayladı.
Çerçeve Yönetmeliğinde, Türki
ye'ye diğer aday ülkelerle eşit muamele
yapılacağı ve t ü m Türkiye'nin A B
programlarından yararlanacağı belirtildi.
Bu çerçevede, Türkiye'nin, halen açık
olmayan tarım ve altyapı projelerinin
desteklenmesine yönelik iki mali
kaynaktan (SAPARD ve ISPA prog
ramları) yararlanması ve mali işbirliğinin
siyasi engellerle kesintiye uğramaması
için etkin tedbirler alınması gereği
vurgulandı.
AB'nin genişlemesinden sorum
lu AB Komiseri Günter Verheugen,
Swoboda Raporu'nun görüşülmesi
sırasında yaptığı konuşmada, Türki
ye'nin adaylığı konusunda Helsinki
Devlet ve Hükümet Başkanları Zir
vesinde alınan kararın hayata geçi
rilmesi açısından artık geriye dönüşü
olmayan bir sürecin başladığına işaret
etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen
bilgide, Swoboda Raporu'nun kabu
lüyle, Katılım Ortaklığı Belgesi'nin
(KOB) onaylanmasına yönelik hukuki
bir gereğin daha tamamlanmış
bulunduğuna işaret edilerek şöyle
denildi:
"Hukuki onay sürecinin son
merhalesi olarak, Çerçeve Yönetmelik
ve Katılım Ortaklığı Belgesi'nin (KOB)
önümüzdeki günlerde AB Konseyi'nin
gündemine gelmesi ve Konsey tara
fından onaylanması beklenmektedir."
Çerçeve Yönetmelik, Türkiye'TBMM BÜLTENİ
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nin Avrupa Birtiği'ne (AB) tam üyeliğinde
"yol haritası" olarak nitelendirilen Ka
tılım Ortaklığı Belgesi'nin (KOB) bir
anlamda hukuki temelini oluştururken,
yapılacak mali yardımların da bir çatı
altında toplanmasınaolanaksağlıyor.
Yönetmeliğin onaylanmasından
sonra, AB'nin gelecek 5 yıl içinde
Türkiye'ye her yıl 177 milyon euro
tutarındayapmayı planladığı maliyardımların da bir çatı altında toplan
masına olanak sağlanıyor. AB'nin her
yıl yapacağı 177 milyon euro tutarındaki
yardımın, 127 milyonu Akdeniz İşbirliği
ve Yardım Fonu'ndan (MEDA), 45
milyonu siyasi ve ekonomik gelişmeyi
desteklemek için yapılan yardım
kaleminden ve 5 milyonu ise gümrük
birliğini desteklemek için yapılan yar
dımdan gelecek. Onaylanan Çerçeve
Yönetmeliğe göre, mali yardımların
kesilmesi için A B Konseyi'nden
alınacak kararlara "oy çokluğu" ilkesi
uygulanacak. Bu ilkenin benimsenmesi
Yunanistan'ın istediği zaman Türkiye'ye
yapılacak yardımların önüne geçme
olasılığını ortadan kaldıracak.
AP'de yapılan oylama sıra
sında, Avusturyalı raportör Hannes
Svvoboda tarafından yapılan çalışma
çerçevesinde belirlenen değişiklik
önergeleri de kabul edilerek Türkiye'ye
diğer aday ülkelerle eşit muamele
yapılması gerektiği vurgulandı ve bu
amaçla Türkiye'nin tüm AB program
larından tam anlamıyla yararlanması
üzerinde duruldu.
Kabul edilen değişiklik öner
gelerinde, mali işbirliğinin siyasi
engellere takılmasının önlenmesi için

köklü tedbirler alınması ve AB Komisyonu'nun Türkiye Masası'nda per
sonel sorununun giderilmesi gerektiği
kaydedildi. Önergelerde, Türkiye'nin
AB'nin diğer adaylar gibi çevre ve alt
yapı fonlarından da yararlanması
istendi. Ayrıca, katılım öncesi
yardımların devamının Türkiye'nin AB
ile a r a s ı n d a k i a n l a ş m a l a r a v e
Kopenhag Kriterleri'ne ne kadar
uymasına bağlı olduğu ileri sürüldü ve
yardımların devamı konusunda AP'nin
de görüşünün sorulması istendi.
Öte yandan, genel kurulda,
Türkiye'ye yapılacak yardımların Avus
turya'ya ambargo sırasında yapıldığı
gibi bağımsız uzmanlardan oluşacak
bir komitenin insan haklan ve
demokrasi konusunda vereceği görüş
çerçevesinde yürütülmesi şartı ile ilgili
değişiklik önergesi ise kabul edilmedi.
TBMM ve AP arasında köprü
vazifesi gören Karma Parlamenterler
Komisyonu'nun Eşbaşkanı Kürşat Eser, Svvoboda'nın AP'de kabul edilen
raporunu olumlu bulduğunu söyledi.
KPK Başkanlık Divanı üyesi Türk
parlamenterlerle birlikte Strasbourg'da
temaslarda bulunan Eser, AP'nin,
Türkiye'ye yapılacak yardımlarda diğer
aday ülkeler gibi aynı kıstasların
uygulanacağını teyit etmesinin önemli
bir unsur olduğunu ifade etti.
Avrupa Parlamentosu'nda te
maslarda bulunan TBMM heyetinde
Eser'in yanısıra Manisa Milletvekili
İsmail Özdağ, Kars Milletvekili İlhan
Aküzüm, Adana Milletvekili Ali Tekin,
Şırnak Milletvekili Sait Değer, Ankara
Milletvekili Mehmet Arslan, Konya
Milletvekili Remzi Çetin yer aldı.
ULUSAL PROGRAM
AÇIKLANDI
Bu arada, AB Genel Sekreterliği,
hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmış
olan A B Müktesebatının Üstlenilme
sine ilişkin Türkiye Ulusal Programı
(UP) hakkında bilgi vermek ve görüş

