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BAġBAKANLIK 
AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 

Katılım Politikası BaĢkanlığı 

 

 

MACARĠSTAN DÖNEM BAġKANLIĞI PROGRAMI 

 

Macaristan AB dönem Başkanlığı görevini Belçika’dan devraldıktan sonra Programını 10 

Ocak 2011 tarihinde açıklamıştır. Programda, 2011’in ilk yarısında Konseyin gündem 

maddeleri detaylı bir şekilde açıklanmakta ve bunlardan hangilerinin Macaristan Dönem 

Başkanlığında öncelikli olarak ele alınacağı belirtilmektedir. 

“Ġnsan Eliyle Daha Güçlü Avrupa” sloganını taşıyan program “Stratejik Çerçeve” ve 

“Operasyonel Program” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

 

STRATEJĠK ÇERÇEVE 

Stratejik çerçeve bölümünü  
 

1. “Büyüme, İşler (İstihdam), Sosyal İçerme”,  
2. “Temelleri Üzerine İnşa Edilen Daha Güçlü Avrupa- Geleceğin Korunması”  
3. “Vatandaşlarına Daha Yakın Bir Birlik” 
4. “Sağduyulu Genişleme ve Küresel Yaklaşım”  

 
alt başlıkları oluşturmaktadır. 
 
Bu kısımda 2011’in ilk yarısında hangi stratejik meselenin ele alınacağı, İspanya-Belçika-
Macaristan üçlüsünün dönem başkanlığının son üyesi olarak Macaristan’ın ekonomik krizin 
etkilerinden kurtulmak için çizeceği yol haritası ve gelecekte yaşanacak gelişmenin 
temellerini bugünden atabilmesi için yapmayı planladıkları, stratejik bir çerçeve içinde ele 
alınmaktadır. 
 
1. Büyüme, Ġstihdam ve Sosyal Ġçerme 
  
Bu başlık altında, ekonomik krizin sadece güçlükleri değil, daha  işbirlikçi, daha uyumlu bir 
Avrupa fırsatını da  beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. Başkanlık süresince, Avrupa 
ekonomisinin toparlanmasının önemli bir görev olarak kalmaya devam edeceği, bu 
çerçevede ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni araçların uygulamaya 
konulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca: 

 

 Ekonomik yönetişimin önemli gündem maddelerinden biri olacağı,  bu amaçla da 
Avrupa Birliği kurumlarının ve üye ülkelerin, bir yandan mali dengeyi sağlarken aynı 
anda ekonomik büyümeyi de destekleyecek doğru yolu bulmaları gerektiği, 
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 Mali disiplinin sağlanması, ekonomik gözetimin artırılması, İstikrar ve Büyüme 

Mekanizmasının kurulmasının sağlanmasına ilişkin Komisyon tasarıları konusunda 

2011 Haziran’a kadar bir uzlaşıya varılması gerektiği, 2013’e kadar sürekli bir 

istikrar mekanizmasının oluşturulmasına imkan verecek olan Lizbon Antlaşması’nda 

yapılacak değişiklik çalışmalarının Dönem Başkanlığı sonuna kadar 

gerçekleştirileceği, 

 

 Avrupa 2020 stratejisinin, birbiriyle yakından ilişkili ve birbirini destekleyen üç 

hedefinin (istihdamın artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve sosyal içerme) 

gerçekleştirilmesi için ortak araç olduğu, 2011 yılında halihazırda mutabık kalınan 

hedeflerin ve Yenilikçilik Birliğinin uygulamaya konulacağı, 

 

 

 “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu” çerçevesinde, çocuk yoksulluğu ve Roman 
vatandaşlarının sosyal entegrasyonun sağlanmasına özel önem verildiği, bu 
çerçevede eğitimin ve istihdam yaratmaya odaklanılacağı, 
 

 Pazarda istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması amacıyla, mali denetim 
sistemlerinin modernleştirilmesi gereği doğrultusunda, 2011 başında yeni bir Avrupa 
denetim mekanizmasının başlatılmasına destek verileceği, 
 

 Ekonomik krizden kurtulmak için küresel düzeyde hareket etmenin gerekliliği, bu 
çerçevede Avrupa’nın G20’nin bir parçası olmasının çok önemli olduğu, 

 

 Tek Pazar Sözleşmesinin uygulanmasının en önemli öncelikler arasında olduğu, 
Avrupa 2020 Stratejisinin işleyebilmesi için, malların ve hizmetlerin serbest 
dolaşımının önünde mevcut engellerin kaldırılmasının elzem olduğu, bu kapsamda 
rekabet gücü ve istihdamda büyük rol oynayan KOBİ’lere yönelik olan Küçük 
İşletmeler Yasası’nın revize edilmesi ve bütünleştirici bir Avrupa patent koruma 
sisteminin oluşturulmasının önem arz ettiği, 
 

 belirtilmiştir. 
 

2. Temelleri Üzerine ĠnĢa Edilen Daha Güçlü Avrupa - Geleceğin Korunması 
  

Bu bölümde, güçlü ve etkili ortak politikalar oluşturmanın Avrupa Birliği’nin çıkarına olduğu 
vurgusu altında, birliğin yeni güçlüklerle ancak ve ancak 50 yıllık politika deneyimlerinden 
faydalanarak savaşabileceği ifade edilmiştir. 
 

 Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumlaştırmanın AB’nin en önemli dayanaklarından biri 
olduğu, kendi içinde bütünleşmiş bir Avrupa’nın dünya da daha rekabetçi ve dış 
ilişkilerde daha etkin olacağı, 

 
Ortak Tarım Politikasına ilişkin iki önemli unsur olarak mevcut politikayı destekleyen 
değerlerin korunması ve yeni sorunlarla mücadele edilmesi; vatandaşların gıda 
güvenliğinin sağlanmasına ve öngörülebilir gıda endüstrisinin sürdürülebirliğine ilişkin 
beklentilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği,  
 

 2011 yılında enerji ve yenilik alanlarına önem verileceği, tek ve etkin bir ortak enerji 
politikasının oluşturulmasının Birlik için yeni bir öncelik ve önemli bir fırsat olduğu; 
Enerji güvenliğinin sağlanmasının Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en büyük 
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sorunlardan biri olduğu ve, ortak enerji politikasının krizden kurtulmak ve istihdamı 
arttırmak için kullanılabileceği, 
 

 “Çok-yıllı Mali Çerçeve”nin gelecekteki ihtiyaç ve beklentilere göre şekillendirilmesi 
gerektiği; bu kapsamda Macaristan dönem başkanlığı sırasında Ortak Tarım 
Politikasının geleceğine ilişkin müzakereler yürütüleceği ve elde edilecek sonuçların bir 
sonraki çok yıllı bütçe görüşmelerinde kullanılabileceği, 

  

 Sürdürülebilir çevre yönetimi ve iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında AB’nin 
öncü rolünü devam ettirmesi gerektiği, bu kapsamda Macaristan Dönem Başkanlığı’nın 
Aralık 2010’da yapılan BM Cancun İklim Zirvesi kararlarının AB tarafından 
uygulanmasının sağlanması ve 2011 sonu itibariyle yasal bağlayıcılığı olan önlemler 
alınması için çalışmaya kararlı olduğu ve su kaynaklı doğal afetlerin bütünleşik ve 
sürdürülebilir yönetimine özel önem verileceği, 

   

 Bölgesel işbirliğinin, uyum ve rekabet gücünün artırılmasındaki rolünden hareketle, 
Avrupa Tuna Bölgesi Stratejisinin uygulanmasının Macaristan Dönem Başkanlığının 
önceliklerden biri olduğu 

 

bildirilmiştir. 
 
3. VatandaĢlarına Daha Yakın Bir Birlik  
 
Bu bölümde güvenilir ve vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kuran kurumlara sahip bir 
Avrupa’da yaşamanın herkesin ortak emeli olduğuna işaret edilmiş ve Dönem Başkanlığının 
bunun gerçekleştirilmesi için çalışacağı vurgulanmıştır. Bu bağlamda: 
 

 Özgürlük, güvenlik ve adalet alanını, özgürlük ve güvenlik arasında doğru denge 
sağlayarak geliştirmenin önemli bir sorun olduğu, Avrupa vatandaşlarının kamu 
güvenliği ve ilişkili yasal hakların uygulanmasının temel eylem alanlarından biri 
olacağı, buna istinaden  Stockholm Programı kapsamında suç mağdurlarının 
haklarının korunması ve adil yargılanma hakkı konularıyla, organize suçlar ve siber 
suçlarlarla mücadeleye önem verileceği, 
 

 Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle AB’de insan haklarının korunması 
konusunda yeni bir boyut kazanan Temel Haklar Sözleşmesi’nin uygulanmasına 
ilişkin bir değerlendirme çalışması yapılacağı,  
 

 Avrupa Vatandaş Girişimi’nin vatandaşlarına, görüşlerini doğrudan ifade etme fırsatı 
sağladığı ve Dönem Başkanlığı’nın vatandaşların bu aracı mümkün olduğunca 
kullanabilmelerini sağlamak istediği, 

 

 Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Alanına dahil edilebilmeleri için gereken tüm 
çabanın sarf dileceği, 

 

 “2011 Avrupa Gönüllülük Yılı”nda, Konsey’in gönüllü faaliyetlere verilen önemi 
artırmayı planladığı, 
 

 AB’nin güvenliği ve refahı için, dengeli bir göç politikasına ihtiyaç duyulduğu 
    
ifade edilmiştir. 
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4. Sağduyulu GeniĢleme ve Küresel YaklaĢım 
  
Bu bölümde, dış ilişkilerinde güçlü bir Avrupa Birliği fikrinin, vatandaşlarca büyük destek 
gördüğü vurgusu altında, yeni ülkelerin katıldığı bir Avrupa Birliği’nin uluslararası 
ilişkilerdeki etkisinin artacağı ifade edilmiştir. Genişlemenin kıta üzerinde daha fazla alana 
istikrar, barış ve uyum getireceği belirtilmiştir. 
 
 
4a. GeniĢleme 
 
Macaristan Dönem Başkanlığı’nın genişleme sürecinin devam ettirilmesini önemli bir görev 
olarak algıladığı, gerekli kriterleri yerine getiren ve Avrupa’nın değerleri, insan haklarının 
güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili reformları yapmaya hazır ülkelere AB’nin 
kapılarının açık kalması gerektiği ifade edilmiştir. Başkanlık bu çerçevede: 
 

 Bütün aday ülkelerle bir adım daha ilerleyebilmek elinden geleni yapmaya hazır 
olduğunu, bunun için üye ülkelerle Komisyonla ve aday ülkelerle işbirliği halinde 
olmaya devam edeceğini, 
 

 Hırvatistan’la müzakerelerin sonuçlandırılmak üzere olduğunu ve ilgili bütün 
yükümlülüklerini yerine getirdiğinde Hırvatistan’ın AB’ye katılımının, Batı Balkanlar için 
güzel bir örnek teşkil edeceğini ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda 
bulunacağını,  

 

 Bir diğer önemli hedefin de, Türkiye ile müzakerelerde, reform süreci ve kriterlerin 
yerine getirilmesi temelinde mümkün olduğunca fazla ilerleme kaydedilmesi olduğunu,  

 

 Ġzlanda ile müzakerelerde ilk somut sonuçların alınmasının hedeflendiğini, 
 

 Batı Balkanlara yönelik genişlemenin daha fazla teşvik edileceğini,  Konsey’in 
Sırbistan’ın başvurusuna ilişkin görüş sürecini başlatma ve Karadağ’a adaylık verme 
kararlarının, genişlemeye ilişkin kararlılığın bir göstergesi olduğunu, 

 

 Konsey kararını müteakip Makedonya ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu  
 
belirtmiştir. 
 
“Genişleme” konusu, Operasyonel Program Bölümünde de ele alınmaktadır. 

 
4b. DıĢ ĠliĢkiler 
 
Bu başlık altında Lizbon Anlaşmasının, Birliğin dış ilişkilerinde yeni bir yapıyı beraberinde 
getirdiğine değinilerek,  bu çerçevede AB’nin uluslararası ilişkilerinde uyum ve verimliliğin 
sağlanması için Başkanlığın ilgili aktörlerle yakından çalışmaya hazır olacağı belirtilmiştir.  
 
Buna binaen: 
 

 Avrupa Komşuluk Politikasının yenilenmesinin önemli bir öncelik olduğu, Macaristan 
Dönem Başkanlığı sırasında yapılacak olan ikinci Doğu Ortaklığı zirvesi aracılığıyla 
Birliğe üye olmayan altı ülkeyle ilişkilerin güçlendirileceği, 
 

 Lizbon Anlaşmasının AB’ye kazandırdığı yeni kurumsal yapı ve yeni imkânlar yoluyla, 
AB’nin başta stratejik ortakları olmak üzere üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceği, 
Macaristan dönem başkanlığı sırasında görevine başlayacak olan “Avrupa Dış 
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Faaliyetler Servisi”nin en kısa zamanda dünyanın her yerinde tam işler gelmesi için 
çalışılacağı, 

 

 Başkanlığın önümüzdeki dönemde yeni görevlerinden birinin, Lizbon anlaşmasının 
ortak dış ve güvenlik politikasına getirilen yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi ve bu 
uygulamaların içinin doldurulması olduğu, 

 

 

 AB’nin kalkınma politikasının (uluslararası kalkınma işbirliği), dış politika, güvenlik ve 
ticaret politikaları ile birlikte dış faaliyetler sisteminin en önemli bileşenlerinden biri 
olduğu, dünyadaki en büyük bağışçı olarak birliğin yoksullukla mücadelede önemli bir 
role sahip olduğu bu bağlamda sağlanan yardımların etkinliğinin arttırılması için 
görüşmelere devam edileceği 

 
bildirilmiştir. 

 
”Dış ilişkiler” konusu Operasyonel Program Bölümünde de ele alınmaktadır. 

 
  
OPERASYONEL PROGRAM 

Operasyonel Program Bölümünde Macaristan dönem başkanlığında Birliğin on temel 

politika alanında gerçekleştirmeyi planladığı hedefler ele alınmaktadır.  

1.Genel ĠĢler  

Bu bölümde Lizbon kapsamında temel görevi Avrupa Birliği Konseyi toplantılarının 

hazırlıklarını ve takibini yapmak olan Genel İşler Konseyinin, Macaristan Dönem 

Başkanlığında da görevini layıkıyla yerine getireceği; Roma bütünleşmesi, uyum 

politikalarının geleceği, gerçekten ortak bir enerji politikası ve gelecek Çok Yıllı Mali 

Çerçeve’nin hazırlık görüşmeleri gibi bazı önemli konuların da konseyin gündeminde 

olacağı belirtilmiştir. 

Anlaşma değişikliği bölümünde,  16-17 Aralık 2010 tarihinde Avrupa İstikrar 

Mekanizmasının kurulması için Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Anlaşma’nın (ABİA)’nın 136. 

Maddesini değiştirilmesine ilişkin taslak karar konusunda anlaşmaya varıldığı ve kararın 

resmi olarak 2011 Mart ayındaki Avrupa Zirvesinde kabul edileceği bildirilmiştir. 

Çok Yıllı Mali Çerçeve bölümünde, 2014 sonrası Finansal Çerçeve için Komisyon 

önergelerinin, ilgili yasa paketinin ilk bölümüyle birlikte Haziran 2011’e kadar sunulmasının 

öngörüldüğü, Macaristan Dönem Başkanlığında harcamanın temel kalemleri üzerinde 

(Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikası gibi) Genel İşler Konseyinin gözetiminde 

yönlendirme görüşmelerinin başlatılacağı belirtilmiştir. 

Temel haklar bölümünde, yasal açıdan bağlayıcı Temel Haklar Şartı’nın Avrupa 

vatandaşlarının temel haklarının korunması bakımından bir dönüm noktası olduğu, ancak 

Şartın AB Hukukunu uygulayan  AB kurumları ve üye ülkeler tarafından doğru ve sistematik 

olarak kullanıldığı takdirde gerçek etkisini gösterebileceği vurgulanmıştır. Macaristan 

Dönem Başkanlığının, her yıl hazırlanacak bir uygulama raporunun, şartın uygulanmasına 

ilişkin değerlendirme ve çıkarım yapma fırsatı vereceğine inandığının altı çizilmiştir. 
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Avrupa VatandaĢlık GiriĢimi Bölümünde,  Belçika Dönem Başkanlığında varılan siyasi 

anlaşmaya dayanarak, uygulama için gereken usul ve şartları ortaya koyan Tüzüğün 

gecikmeksizin kabulünün sağlanacağı vurgulanmıştır.  

Roman Entegrasyonu bölümünde, Ulusal Roman Entegrasyonu Stratejilerine İlişkin 
Avrupa Çerçevesi hakkında anlaşmaya varılmasını ve Avrupa’nın bu ortak sorununun 
çözülmesini temin etmenin Macaristan Dönem başkanlığının en önemli siyasi öncelikleri 
arasında olduğu ifade edilmiştir.  

 
AB’nin Tuna Bölgesi Stratejisi bölümünde, Haziran Zirvesine kadar AB Tuna Bölgesi 

Stratejisinin onaylanmasının temini için her türlü çabanın sarf edileceği ifade edilmiştir.  

GeniĢleme bölümünde, genişleme sürecinin ivmesinin korunmasına özel önem verileceği 

vurgulanmış ve sürecin ilgili Konsey kararları ve mevcut prosedürler çerçevesinde ve Aralık 

2006 tarihinde varılan yenilenmiş mutabakat temelinde, adil koşulsallık yaklaşımıyla 

ilerletileceği ifade edilmiştir. 

 Hırvatistan’la müzakerelerin sonuçlandırılmak üzere olduğu ve Hırvatistan ilgili bütün 

yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Macaristan dönem başkanlığının müzakerelerin 

başarılı bir sonuca ulaştırılmasını  hedeflediği, 

 Dönem Başkanlığının, Türkiye’nin performansına göre müzakerelerde ilerleyebilmesi 

için gereken koşulları sağlamayı hedeflediği ve ilgili kriterler yerine getirildiği takdirde, 

fasılların gecikmeksizin açılmasını destekleyeceği, 

 Temmuz 2010 zirvesinde alınan karar uyarınca,Başkanlığın İzlanda ile katılım 

müzakereleri konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ve Makedonya’nın 

katılım sürecindeki gelişmeleri izleyeceği 

ifade edilmiştir. 

Genel olarak, Başkanlığın, tüm Batı Balkan ülkelerinin bütünleşme sürecini ilerletmek için 

çalışacağı ve eğer yeni aday ülkeler ortaya çıkarsa, bu ülkelerin katılım müzakereleri 

hazırlıklarına yardım edeceği belirtilmiştir. 

2. Ekonomik ve Mali ĠĢler  

Bu başlık altında, AB’nin ekonomik yönetişiminin güçlendirilmesinin ekonomik ve mali krizle 

birlikte öneminin arttığından ve Başkanlığın temel önceliklerinden birinin, Komisyonun 

konuya ilişkin yayınladığı altı yasa tasarısının görüşülmesi için çalışmak ve bu tasarıların 

Haziran 2011’den önce kabul edilebilmeleri için Konsey ve Parlamentodaki ilgili 

görüşmelerin sonuçlandırılmasını sağlamak olduğundan bahsedilmiştir.. 

 

Ekonomik yönetişim alanında, mali disiplinin arttırılması, makroekonomik dengesizliklerin 

çözümüne yönelik bir mekanizmanın kurulması, avro alanında daimi bir kriz çözüm 

mekanizması oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması gibi konuların önemine 

değinilerek 2011 yılında başlayacak olan “Avrupa Sömestr” sisteminin, ekonomi 

politikasının koordinasyonu ve programların zamanlaması açısından gereken çerçeveyi 

sağlayacağı  ifade edilmiştir. 
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Gelecek altı aylık dönemde mali hizmetlere ilişkin birçok dosyanın ele alınacağı ve 

Başkanlığın çeşitli reformların uyumluluğunu ve genel etkilerini değerlendireceği 

belirtilmiştir. 

Başkanlığın, mali denetim konusunda, birlik içerisinde faaliyete geçecek olan yeni mali 

denetim mekanizmasını desteklemek amacıyla ilgili mevzuat güncellemelerini yapmak;  

vergilendirme konusunda, mali sektörün vergilendirilmesi hususunda ilerleme kaydetmek 

istediği; bütçe konusunda ise önceliğin 2009 İbra Prosedürü ve Lizbon Paketinin 

tamamlanması olduğu ifade edilmiştir. 

3. Adalet ve ĠçiĢleri 

Bu bölümde, Lizbon Antlaşması rehberliğinde, AB’nin vatandaşlara daha da 

yakınlaştırılmasına çabalanacağı, bu çerçevede vatandaşların günlük hayatıyla doğrudan 

ilgili olan adalet, özgürlük,- ve güvenlik alanlarında somut ve ölçülebilir sonuçlara 

varılmasının hedeflendiğine işaret edilmiştir. 

İçişleri alt başlığında: 

  Romanya ve Bulgaristan’ın gereken tüm koşulları yerine getirir getirmez Schengen 

alanına katılımlarının destekleneceği,  

 

 İç sınırları olmayan bir AB’de, örgütlü suçların önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğu, 

bu yüzden örgütlü suçlar ile mücadelede “İç Güvenlik Stratejisi”ne uygun olarak, 

operasyonel işbirliğini arttırmaya yönelik uygulamalara devam edileceği, 

 

 Daha iyi bir göç yönetimi için coğrafi açıdandengeli bir göç politikasının gerekli olduğu, 

 

 Üye ülkelerin kapasitelerini göz önünde bulunduran, daha gerçekçi ve pragmatik bir 

ilticapolitikası ihtiyacından bahisle, için 2012 yılına kadar Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin 

oluşturulmasına ve uygulamada işbirliğine yönelik çabalara katkı sağlanacağıSınır 

yönetimi olmadan göç yönetiminin etkili olamayacağı, bu çerçevede FRONTEX’in 

güçlendirilmesi ve Schengen Sınırlar Kanununun yeni güçlüklere cevap verecek 

şekilde değiştirilmesi için çalışmaya devam edileceği, 

 

 İkinci nesil Schengen Bilgi Sistemi (SIS) için çalışmalara devam edileceği ve Vize Bilgi 

Sistemi’nin (VIS) ana bölümlerinin Macaristan Dönem Başkanlığı içerisinde 

başlatılacağı, 

 

 

 Terörizmle mücadele konusunda daha yakın bir işbirliğinin teşvik edileceği ve Ortak 

Avrupa Yolcu İsim Kaydı Sisteminin (PNR-System) kurulması için gerekli adımların 

atılacağı, 

 

 Sınırlar arası bilgi değişimi ve yol güvenliğiyle ilgili trafik suçları konusunda süren 

görüşmelerin hızlandırılması için gerekli tüm çabanın sarf edileceği, 
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 Afet yönetimine ilişkin üye ülkeler arasında işbirliğinin elzem olduğu;sel yönetimi ve risk 

analizi çalışmalarına özel önem verileceği 

 

belirtilmiştir. 

Adalet alt başlığında, 

 Önümüzdeki dönem boyunca pek çok alanda temel hakların güçlendirilmesinin hedef 

alındığı, 

 Sınırlararası bağlamda, vatandaşların günlük hayatlarında karşılaştıkları pek çok idari 

engelin (evlenme, boşanma gibi)   asgariye indirilmesi için, AB vatandaşlarının hakları 

konusunda bir münazara düzenleneceği, 

 Çocuk hakları ve kişisel verilerin korunması hususlarında iyi uygulamaların 

inceleneceği, suç mağdurlarının korunması, adil yargılanma ve adli işbirliği konularında 

çalışmalara devam edileceği 

bildirilmiştir. 

 

Adalet ve ĠçiĢleri politikalarının dıĢ boyutları alt başlığında, 

 Birliğin stratejik transatlantik ilişkilerini Washington Deklarasyonu ve Toledo Ortak 

Beyanına uygun olarak derinleştirmek için çaba sarf edileceği,  

 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin adli işbirliğinin, ABD, Kanada ve Avustralya ile 

görüşülmeye devam edilen PNR (Yolcu İsim Kayıt) Anlaşmaları çerçevesinde büyük 

öneme haiz olduğu ve bu görüşmelerin yakından takip edileceği, 

 Rusya, Ukrayna veMoldova ile vize görüşmeleri konusunda ilerleme kaydedilmesinin 

hedeflendiği,  Doğu Ortaklığı ülkelerinde istikrar ve güvenliği arttıracak bütün 

girişimlerin desteklenileceği, 

 Batı Balkan ülkeleri ile adalet ve içişleri alanında bölgesel işbirliğinin arttırılmasının 

hedeflendiği 

bildirilmiştir. 

 

 

4.Tarım ve Balıkçılık 

Yeni Ortak Tarım Politikası alt başlığında, 

Bugüne kadar çok kapsamlı reformlar yapılmasına  rağmen, halen en karmaşık ve en 

önemli politikalardan biri olmaya devam eden ortak tarım politikasına (OTP) ilişkin olarak 

Dönem Başkanlığının,  üye ülkeleri mümkün olduğunca uzlaştırmaya ve Avrupalı üreticileri 

koruyacak modern bir tarım politikası oluşturmaya çalışacağı ifade edilmektedir. 

Programda ayrıca, 

 Komisyonun süt sektörüne yönelik yasa önerileri üzerineyürütülen müzakerelerin 

ilerletileceği,  

 tarımsal ürünlerin kalitesine yönelik yasa önerilerine ilişkin olarak dagörüşmelerin 

başlatılacağı, 
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 Konuya ilişkin dört büyük kanunun, Lizbon Antlaşması’na uygun olarak, değiştirilmesi 

gerektiği, konuya ilişkin uzlaşma sağlanmasının hedeflendiği, 

 AB Hayvan Sağlığı Stratejisinin önemli bir ayağı olan Hayvan Refahı Eylem Planı’na 

ilişkin son dört yılda yapılan çalışmaların tamamlanmasının teşvik edileceği, 

 Yeni gıdalara ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesininamaçlandığı, 

 Mavi dil hastalığına ilişkin mevzuatın gözden geçirileceği,  

 Balarısı sağlığıyla ilgili tasarıya ilişkin geniş kapsamlı görüşmelerden bir sonuç 

çıkarılmasına çalışılacağı, 

 Avrupa ve küresel ormancılık politikası hakkında Avrupa’da Ormanların Korunması 

Bakanlar Konferansı ve BM Orman Forumu 9. Oturumu tartışmalarının izleneceği 

ifade edilmiştir. 

 

Ortak Balıkçılık Politikasında Reformu Hazırlığı alt başlığında, 

 Başkanlık Döneminde Ortak Balıkçılık Politikası Reformuna büyük önem verileceği, 

 Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yoluyla çevrenin 

korunmasının amaçladığını,Yatay balıkçılık kuralları konusunda, teknik tedbirlere ilişkin 

geçici mevzuatın uzatılması için çalışılacağı, 

 Üçüncü ülkelerle balıkçılık alanında ortaklık anlaşmalarının teşvik edileceği 

belirtilmiştir. 

 

 

5. UlaĢım, Telekomünikasyon ve Enerji: 

Rekabetçi, sürdürülebilir, güvenli ve Ortak Avrupa Enerji Politikası alt başlığında, 

Macaristan Dönem Başkanlığı süresince, Avrupa enerji politikasının uzun vadeli hedeflerine 

yön veren pek çok önemli konunun görüşüleceği, “Enerji 2020: Rekabetçi, Sürdürülebilir, 

Güvenli Enerji Stratejisi” ve “2020 ve Ötesi İçin Enerji Alt Yapı Öncelikleri”ne tebliğlerine 

büyük önem verileceğinin altı çizilmiştir. Enerji güvenliğinin arttırılması ve enerji 

altyapılarının geliştirilmesine yönelik politikaların, iç pazarın düzenli işleyişi açısından 

öneminden bahsedilerek, enerji ve yenilik konusuna eğilineceği vurgulanmıştır. Sera gazı 

salınımını 2050 itibariyle %80-95 düzeyinde azaltılması hedefi konusunda Konsey Sonuç 

Bildirgelerinde görüş birliğine varılması gerektiği, 

 AB’nin yeni bir enerji altyapı politikasına ihtiyaç duyduğu, petrol, doğal gaz ve elektrik 

altyapısının geliştirilmesinin, temel öncelikler arasında olduğu, 

 2020’ye kadar genel enerji verimliliğine verilen özel önem çerçevesinde, gözden 

geçirilmiş Enerji Verimliliği Eylem Planının neticelendirilmesi ve büro malzemelerinde 

enerji verimliliği etiketleri kullanılmasına yönelik (Energy Star) tüzüğün çıkarılması için 

çalışılacağı, 

 Enerji Pazarlarının bütünlüğü ve şeffaflığına yönelik bir tüzük hazırlanması konusunda 

siyasi uzlaşmaya varılmasının hedeflendiği, 

 Komisyonun, denizde petrol ve gaz faaliyetlerinin güvenliğine yönelik yasa tasarısına 

ilişkin ilk fikir teatisini başlatmayı amaçladığı, 

değinilen diğer hususlardır. 
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Sürdürülebilir, bütünleĢmiĢ, sağlam ve güvenli Avrupa TaĢımacılık Politikası alt 

başlığında, 

Ortak Taşımacılık Politikası konusunda Konsey için en önemli görevlerden birinin AB’nin 

2011- 2020 arasındaki taşımacılık politikasına ilişkin “Beyaz Kitabı”  tartışmak olacağına 

işaret edilmiş, Macaristan Dönem Başkanlığının Trans Avrupa Ağları (TEN-T) direktifinin 

revizyonu sırasında ve Konsey’in hazırlayacağı on yıllık stratejide  verimlilik, çevrenin 

korunması, bütünleşme ve mali konuların uygun bir biçimde yer almasına çalışacağı ifade 

edilmiştir. .  

 Tek bir Avrupa demiryolu alanının kurulmasına ilişkin direktife yönelikilerleme 

kaydedilmesine özel önem verildiği, 

 Avrupa iç suyolu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla NAIDES Programının gözden 

geçirilmesine ilişkin Konsey kararlarının benimseneceği, 

 Ağır yük taşımacılığında kullanılacak altyapıya ilişkin direktifin değiştirilmesi konusunda 

Avrupa Parlamentosuyla anlaşmaya varılmasına çalışılacağı, 

 Kamu hizmetlerine erişime yönelik kurallar konusunda yürütülen görüşmelerin 

neticelendirilmesinin planlandığı, 

belirtilmiştir.. 

Strateji, güvenlik, spektrum: daha güvenli ve verimli bilgi ve iletiĢim teknolojileri ve 

ekonomik büyüme kaynakları alt başlığında, 

, Avrupa Komisyonunun 2020 Stratejisi çerçevesinde hazırladığı Dijital Gündemin 

uygulanmasının, ekonominin iyileşmesi ve rekabet edebilirlik içinönemi vurgulanmış; bu 

çerçevede Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin olarak ilk yılın sonuçlarını ve performans 

hedeflerini gösteren ilk dijital puan tablosunu oluşturmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

Ayrıca, güvenlik konusuna da odaklanılacağı, bilgi güvenliği konusunda kritik bilgi 

altyapısının korunması ile ilgili bir bakanlar konferansı düzenleneceği bildirilmiş ve küresel 

spektrum uyumlaştırmasının öneminden ve bu alanda yürütülecek faaliyetlerden 

bahsedilmiştir. 

 

6. Rekabet Edebilirlik: 

Bu kısımda, Avrupa’nın rekabet gücü ile ilgili zorluklara yönelik bir çözümün gerekliliğine 

dikkat çekilerek, Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde, İspanya ve Belçika’nın başlatmış 

olduğu çalışmaların devam ettirileceği ve “Avrupa Sömestr” sisteminin ilk uygulamasının 

yapılmasına özel önem  verileceği açıklamıştır. 

Rekabet Konseyi’nden, “Sanayi Politikası” ve “Yenilikçi Birlik” girişimlerini uygulaması 

isteneceği de bildirilmiştir. 

Avrupa Tek Pazarının derinleĢtirilmesi alt başlığında, 

Paydaşlar arasında karşılıklı güven esasına dayanan, derinleşmiş ve güçlendirilmiş bir Tek 

Pazarın, Avrupa ekonomisinin iyileşmesi için güçlü bir temel olacağına dair inançla, Ekim 

2010’da önerilen Tek Pazar Yasası’na özel önem verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, 

Rekabet Konseyinin, mevcut darboğazların aşılması ve Avrupa 2020 Stratejisiyle ortaya 
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çıkan sinerjiden yararlanılmasına yönelik önlemlerin alınması için anahtar bir rol üstlendiğini 

belirtilmiştir. Başkanlığın, Tek Pazar’ın 20. Yıldönümü vesilesiyle konuya ilişkin öncelikli 

tasarıların kabul edilmesine  ve sonuçlarının da ivedilikle alınmasına çalışacağı 

vurgulanmıştır.  

 Üniter bir patent koruma sistemi oluşturularak, işletmelerin fikri mülkiyet haklarının 

düşük maliyetlerle korunması hedefine katkıda bulunulacağı, ve ilgili yasaların 

uygulanmasına ağırlık verileceği,  

 Avrupa ekonomisinin %60’ını oluşturan hizmet sektörü için daha iyi işleyen bir Tek 

Pazar oluşturulmasına çabalanılacağı, 

 KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasının Avrupa 2020 stratejisi için faydalarından 

bahsedilerek, Küçük İşletmeler Yasası’nın KOBİ’lerin pazara ve finansmana erişimini 

kolaylaştıracak şekilde gözden geçirileceği, 

 Tek Pazar’ın düzgün işleyebilmesi için, vatandaşların ve tüketicilerin, iç pazar haklarına 

ilişkin uygulamalardan haberdar olmaları gerektiğive buna istinaden üye ülkelerle 

işbirliği yapılmasına ve karar verme süreçlerinde “Akıllı Mevzuat” yönteminin sistematik 

olarak kullanılmasına özel önem gösterileceği  

vurgulanmıştır. 

Avrupa’nın rekabet edebilirliğinin lokomotifi:yenilikçilik alt başlığında, 

Bu bölümde, Avrupa işletmelerinin yenilikçi potansiyelinden yararlanmanın rekabet 

edebilirliğin köşe taşlarından biri olduğu belirtilerek, KOBİ’leri de içerecek şekilde tüm 

işletmelerin, doğru iş ortamı oluşturularak ve mali imkânlara erişimleri kolaylaştırılarak 

desteklenmeleri gerektiğine dikkat çekilmiştir. 4 Şubat Avrupa Zirvesinde yapılan-

görüşmeler çerçevesinde bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturulmasına ilişkin adım atmak 

istediklerini de belirtmişlerdir. 

KüreselleĢme çağında yeni bir Avrupa Sanayi Stratejisi alt başlığında, 

Avrupa sanayisinin, rekabetçi, güçlü ve sürdürülebilir bir temelde yeniden tasarlanması ve 

AB’nin, hammaddeden satış sonrası hizmetlere kadar bütün aşamaları kapsayanbir 

yaklaşım benimsemesi gerektiğinden bahsedilerek, Hammadde Girişimine önem 

verileceğinden ve standardizasyon, tekstil ürünleri mevzuatı, tarım ve orman traktörleri 

direktifleri gibi konuların yeniden gözden geçirileceği bildirilmiştir.  . 

Rekabetçi bir Avrupa AraĢtırma Alanı alt başlığında, 

8. AR-GE Çerçeve Programı hazırlanırken, araştırma programlarının başarıyla 

uygulanabilmesi için 7. Çerçeve Programının mali kaynaklar ile uyumunun 

değerlendirmesinin yapılması vearaştırmacılara daha fazla kaynak ayrılabilmesi için 

çerçeve programların sadeleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.. 

 

7.Ġstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici ĠĢleri  

Bu politika alanlarında, Macaristan Dönem Başkanlığı’nın gündeminin Avrupa 2020 

stratejisi çerçevesinde şekilleneceği,  istihdam yaratma, çocuk yoksulluğu ve Romav 

entegrasyonuna özel önem atfedileceği belirtilmiştir. 
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Ġstihdam alt başlığında, 

 Avrupa 2020 Stratejisi’ndeki hedefler doğrultusunda, Macaristan Dönem Başkanlığının 

istihdam yaratma ve ulusal reform programları konularında görüşmeler başlatacağı, 

 Çeşitli girişimlerle, genç işsizliği sorununa eğilineceği, 

 İşçilerin sağlığı ve güvenliği alanında ve 6 iş kanunu direktifinde değişiklik yapılmasına 

yönelik görüşmelerin başlatılacağı 

duyurulmuştur. 

 

Sosyal Politika alt başlığında, 

 İş ve aile hayatının uyumlaştırılmasının nüfus üzerinde etkileri konusunda 

çalışılacağı vebir Avrupa Yılının ailelere ithaf edilmesi önerisinin yapılacağı 

bildirilmiştir. 

 nüfusun yaşlanması konusuna özel önem verileceği, yaşlıların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi ve topluma yararlı bireyler olmaya devam etmelerinin hedeflendiği, 

 “2010-2015 Kadın-Erkek Eşitliği Stratejisi”ne dayanarakCinsiyet Eşitliği Avrupa 

Paktının geliştirilmesinin ve  “2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisi”nin uygulamaya 

konulmasının öncelikler arasında olduğu, 

 Hamile, lohusa ve emziren kadınların iş yerinde sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik Konsey Direktifinin gözden geçirilmesi çalışmalarına devam edileceği, 

 Roman toplumunun ekonomik ve sosyal bütünleşmesi ve, çocuk yoksulluğu ile 

mücadeleye konularında çalışılacağı bildirilmiştir. 

Sürdürülebilir sağlık bakım sistemleri alt başlığında, 

Macaristan Dönem Başkanlığı’nın, üye ülkelerin sağlık hizmetleri konusunda yaşadığı 

benzer sorunların farkında olduğu belirtilerek,  kıt kaynakların etkin ve yenilikçi kullanımının 

gelecek için sürdürülebilir ve modern sağlık sistemlerinin oluşturulması için gereken temel 

unsurlardan biri olduğu savunulmuştur. Mayıs ayında düzenlenecek E-sağlık haftasında 

sağlık hizmetlerinin modernizasyonu, sağlık işgücü gibi konuların ele alınacağı bir bakanlar 

konferansının düzenleneceği; ayrıca Dönem Başkanlığı süresince, akıl sağlığı, çocuk ve 

gençler için daha sağlıklı bir yaşam, yaralanmaların önlenmesi ve güvenliğin arttırılması 

önem verileceği duyurulmuştur. 

8. Çevre 

Avrupa Ġklim Politikası ile ilgili yeni istikamet alt başlığında, 

 

Başkanlık, küresel boyutta yeni, kapsamlı ve yasal bağlayıcılığı olan bir iklim rejiminin 

benimsenmesi gereğinden bahsederek, BM Cancun İklim Zirvesi kararlarının AB 

ülkelerinde uygulanmasının hızlandırılmasına önem verileceği ve 2011’de yapılacak 

konferansın iklim konferansının hazırlıklarına başlanacağını açıklamıştır.  

 AB iklim ve enerji paketi uygulamalarına devam edilmesi ve düşük karbon ekonomisine 

yönelik bir yol haritası hazırlanması da  

Programda yer alan hedefler arasındadır. 
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Sürdürülebilir su yönetimi- Su Kaynaklı Doğal Afetler (extreme water related events ) 

alt başlığında, 

Pek çok ülkenin, sel, kuraklık ve fırtına gibi su kaynaklı doğal afetlere karşı yeterince 

hazırlıklı olmadığından bahsedilerek;Avrupa Suyu Ayrıntılı Planı (Blueprint for Europe’s 

Water) hazırlıkları çerçevesinde su kaynaklı doğal afetlerin toplu ve sürdürülebilir yönetimi, 

ekonomik ve uluslararası boyutları da dahil olmak üzere, ekosistem hizmetlerinin ve 

uluslararası işbirliğinin rolü gibi hususların önemine vurgu yapılmıştır. 

 

Bio-çeĢitliliğin Korunması alt başlığında, 

Sosyal ve ekonomik istikrarın korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için, 

bio-çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunması ve kullanılmasının çok önemli olduğu 

ifade edilmiştir. Macaristan Dönem Başkanlığının, genetik kaynaklara erişim ve adil ve eşit 

fayda paylaşımıgibi uygulamaların takibini yapmayı ve biyolojik çeşitliliğin diğer politika 

alanlarıyla bütünleştirilmesini sağlamayı hedeflediği bildirilmiştir.. 

Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalar – yerel çıkarların göz önünde bulundurulması alt 

başlığında, 

 

Başkanlığın genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki taslak tüzükle ilgili görüşmeleri 

ilerletmeyi hedeflediği belirtilmiştir. 

Kaynak verimliliği-sürdürülebilir kalkınma alt başlığında, 

Sürdürülebilir malzeme yönetimi, üretim, tüketim ve atık yönetimi konularını da içeren bir 

kaynak verimliliği yol haritasına ilişkin bir Komisyon Bildirimi yayınlanmasının beklendiği, 

konu hakkında Belçika Dönem Başkanlığı’nın başlattığı çalışmalara devam edileceği 

belirtilmiştir. 

Ġlgili diğer konular alt başlığında, 

 6. Çevre Eylem Programı’nın 2012 yılında sona ereceği,  programın uygulamasının 

zamanında değerlendirilmesinin başkanlık öncelikleri arasında olduğu, 

 Atık elektrik ve elektronik teçhizat ile ilgili yönetmelik hakkındaki görüşmelerin 

ilerletilmesinin ve Parlamentoda konuya ilişkin uzlaşı sağlanmasının hedeflendiği, 

 Biosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya çıkarılması ve karayolu dışında kullanılan 

hareketli makine (gaz ve parçacık) salınımı ile ilgili tasarılar hakkındaki çalışmaların 

devam ettirileceği, 

Temmuza kadar çevre konusunda uluslararası birçok görüşme gerçekleştirileceği 

bildirilmiştir. 

9. Eğitim, Gençlik, Kültür, Görsel-ĠĢitsel Politika ve Spor 
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Eğitimin ve öğretimin, sosyal içermenin,, istihdamı, rekabet edebilirliği, yenilikçiliği ve 

kültürel gelişimi destekleyen elzem unsurlar olduğu vurgusunun altında, Macaristan Dönem 

Başkanlığı’nın Avrupa 2020 stratejisinin uygulanması için hazırlanan ulusal reform 

programlarının değerlendirilmesine özel önem atfedeceği ifade edilmiştir.  

Eğitim, öğretim,ve istihdam iliĢkisi alt başlığında, 

 Kapsamlı bir çerçeve oluşturularak, Avrupa 2020 Stratejisinin, okuldan atılma oranının 

%10 seviyesinin altına indirilmesi ve 30-34 yaş arası yükseköğretim tamamlama 

oranının en az % 40’a ulaştırılması hedeflerine yönelik çalışılacağı veeğitim amaçlı 

öğrenci hareketlerinin destekleneceği,  

 Okulu erken bırakanların sayısının düşürülmesi ve korunmasız çocukların topluma 

kazandırılması amacıyla üye ülkeler arasında işbirliğiyapılacağı ve konuya yönelik bir 

çerçeve oluşturulacağı, 

 Avrupa 2020 Stratejisinin “Akıllı Büyüme” ayağının uygulanabilmesi için, yüksek 

öğretimin modernizasyonu konusunda işbirliğinin destekleneceği 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime yönelik Belçika dönem 

başkanlığının çalışmalarının devam ettirileceği  

belirtilmiştir. 

Gençliğin katılımı ve yapısal diyalog alt başlığında, 

İspanya ve Belçika Dönem Başkanlıklarının edindiği sonuçlar temelinde,genç istihdamı 

konusunda yapısal diyalog sürecinin devam ettirileceği ve konuya ilişkin ilk 18 aylık 

dönemin sonuçlarının değerlendirileceği açıklanmıştır. 

Kültürel mirasın korunması ve kültürün rekabet edebilirliğe katkısı alt başlığında, 

Ortak Avrupa kimliğinin güçlendirilmesini ve Avrupa’nın kültür mirasının tanınmasını ve 

ödüllendirilmesi amaçlayan Avrupa Mirası Sertifikası (European Heritage Label) 

uygulamasına ilişkin yasal süreçte ilerleme kaydedilmesinin hedeflendiği ve rekabet 

edebilirlik, eğitim ve sosyal uyum açısında kültürün rolünden bahsedilerek“2011-2014 Kültür 

Çalışma Planı”nın  (Work Plan for Culture) uygulanmasına özel önem göstereceği 

belirtilmiştir.  

Görsel iĢitsel politika alanındaki yeni zorluklar alt başlığında, 

Görsel-İşitsel ve sanal sanayinin ve ekonomiye olumlu etkilerinin geliştirilmesine 

odaklanılmasının yanı sıra, dijital kültür malzemeleri, dijital sinema ve hak sahiplerinin 

korunması gibi konuların ele alınacağı bildirilmiş; Avrupa Birliği’nin medya mevzuatının ana 

unsurlarından biri olan küçüklerin korunması konusundaki çalışmalara devam edileceği 

belirtilmiştir. 

Spor politikası alt başlığında, 

Spor programlarındaki kültürel çeşitliliğin, topluluklar arasında güven inşa ederek, daha 

fazla sosyal bütünleşme ve işbirliği sağlanmasına yardımcı olacağı, Birliğin mevcut ve 

gelecek spor politikası ile ilgili Komisyon Bildirimi üzerine görüşmeler yapılmasının 

planlandığı açıklanmıştır. 
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10. DıĢ ĠliĢkiler 

Lizbon Anlaşmasına göre, Ortak Dış ve Savunma Politikasında dönem Başkanlığın merkezi 

bir rol oynamadığına işaret edilerek, Avrupa Dış Faaliyetler Servisinin (European External 

Action Service) Macaristan Dönem Başkanlığı sırasında işlerlik kazanmasının beklenildiği 

ifade edilmiştir. Stratejik Ortaklarla ilişkilerin sürdürülmesi için, her bir ortağa farklı 

stratejilerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, AB Doğu Ortaklığı Zirvesi’nin başarısı için 

AB ve doğu komşularının arasında olduğu kadar üye ülkeler arasındaki anlayışın 

kuvvetlendirilmesi ve OGSP görev ve operasyonlarının başarılı yönetimi, Macaristan 

Dönem Başkanlığı’nın hedefleri arasındadır. 

Ticaret politikası alt başlığında, 

Avrupa 2020 Stratejisinin temel bileşenlerinden olan yeni ticaret politikası stratejisinin 

uygulanmasına odaklanılacağı,  ticaret politikasının rekabet edebilirliği ve istihdamı 

desteklemesi gerektiği, bu çerçevede: 

 AB’nin Doha Raundunun tamamlanmasının büyük önemi haiz olduğu,  bu önemli 

görüşmelere gerekli tüm ilginin gösterileceği, Rusya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek 

Kazakistan ve az gelişmiş ülkelerin DTÖ’ ye muhtemel katılımlarına ilişkin gelişmelerin 

yakından izleneceği, 

 Birçok ticari ortakla, ikili veya bölgesel serbest ticaret müzakerelerine devam edileceği, 

Kanada, Hindistan, Singapur, Ukrayna ile görüşmelerde büyük çapta ilerleme 

kaydedileceği ve başarılı bir sonuca ulaşılmasına yaklaşılabileceği, 

 ABD, Çin ve Japonya gibi büyük ekonomik ortaklarla ilişkilerim güçlendirilmesi 

gerektiği, 

 Ticaret politikası hedeflerine ulaşılması için AB Parlamentosuyla yakın işbirliği içinde 

çalışılacağı ifade edilmiştir. 

 

Kalkınma ĠĢbirliği ve insani yardım alt başlığında, 

 

Kalkınma ve İnsani yardımla ilişkili yapıcı olunacağı ve Yüksek Temsilciye gerekli desteğin 

verileceği belirtilmiştir. Dönem Başkanlığı süresince,  

 

 Kalkınmakta olan ülkelere AB ve üye ülkeler tarafından sağlanan yardımın etkinliğinin 

artırılması için yapılan görüşmelerin devam ettirileceği 

 Mayıs 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı (LDC IV) 

hazırlıklarının yapılacağı ve ulusal önceliklerin yanı sıra uluslararası kalkınma 

işbirliğinde suyun rolünün vurgulanacağı,Başkanlık süresince birçok uluslar arası 

konferansa ev sahipliği yapılacağı 

 İnsani yardım konusunda çalışmalar yürütüleceği  

 

vurgulanmıştır. 

 


