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Temmuz 2016 
 

Avrupa Birliği Slovakya Dönem Başkanlığı Öncelikleri1 
 
Slovakya, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 
Hollanda’dan devralmış olup, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olan Malta Dönem 
Başkanlığı’na kadar 6 ay süreyle yürütecektir. 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 
Slovakya, Dönem Başkanlığı görevini ilk kez üstlenecektir. 
 
Slovakya AB Dönem Başkanlığını göç, terörizm, komşu ülkelerde yaşanan 
gerginlikler, Avro krizinin etkileri ve Birleşik Krallık’ta Birlikten ayrılma yönünde 
sonuçlanan referandum sonrası yaşanacak yoğun bir dönemde devralmaktadır. 
 
Slovakya Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri; “Ekonomik Olarak Güçlü Avrupa”, 
“Modern Tek Pazar”, “Sürdürülebilir Göç ve İltica Politikaları” “Küresel Düzeyde Etkin 
AB” olarak sıralanmaktadır. 
 
Slovakya Dönem Başkanlığı “Ekonomik Olarak Güçlü Avrupa” başlığı altında, 
ekonomik büyüme ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması için gerekli görülen 
yatırım araçlarının artırılması, var olanların daha verimli olarak kullanılması, yapısal 
reformların sürdürülmesi ve daha sorumlu bir kamu maliyesi politikası yürütülmesi 
öncelikleri arasında sıralamaktadır. Diğer taraftan, Ekonomik ve Parasal Birliğin 
derinleştirilmesi ve rekabetin artırılması,  2017 bütçe hazırlıkları ve Sermaye 
Piyasaları Birliğinin tesisine yönelik çalışmaların ilerletilmesi Dönem Başkanlığının 
ekonomi gündeminin önemli maddeleri arasındadır.  
 
Esnek ve rekabetçi bir Enerji Birliğinin oluşturulması ile ilgili çalışmalar, ileriye dönük 
ve çevreye duyarlı bir iklim politikası ile birlikte yine Dönem Başkanlığı’nın öncelik 
vereceği konular arasında yer almaktadır.  
 
Dönem Başkanlığı sırasında Dijital Tek Pazarın kurulması amacıyla dijital ekonomiye 
geçişin önündeki engellerin kaldırılması, elektronik hizmetlerin kullanımının ve pazara 
ulaşımın kolaylaştırılması, elektronik içeriğe ulaşılabilirlik ile tüketicinin korunmasına 
yönelik adımlara öncelik verilecektir.  
 
Bu dönemde ayrıca, AB’nin dış sınırlarının korunması ve Schengen alanının 
bütünlüğü konularına önem verilecektir. Dönem Başkanlığı bu çerçevede düzensiz 
göçle mücadeleye katkı sağlayacak ve modern teknolojinin kullanımı ile yolcu 
işlemlerini hızlandıracak olan Akıllı Sınırlar Paketi ve Avrupa Ortak İltica Sistemi gibi 
pozitif gündem maddelerine öncelik vermeyi planlamaktadır. Düzensiz göçle 
mücadelenin güçlendirilmesi için kaynak ve geçiş ülkeleri ile işbirliğinin artırılması 
hedeflenmekte ve bu çerçevede geri kabul ve geri dönüşler alanında Türkiye ile etkin 
işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılmaktadır. 
 

                                                           
1 Kaynak: http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-presidency-trio 
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Slovakya Dönem Başkanlığı, AB’nin komşularında var olan gerilimleri Birliğin karşı 
karşıya olduğu sınamalar arasında tanımlamaktadır. AB’nin Genişleme Politikasının 
bu alanda olumlu değişim yaratmak adına en etkili araç olduğu dikkate alındığında,  
Dönem Başkanlığının genişleme sürecindeki ivmeyi ve güvenirliği sürdürme 
arayışında olacağı ifade edilmektedir.  
 
Diğer taraftan, AB Küresel Dış ve Güvenlik Politikaları Stratejisinin geliştirilmesi ve 
uygulanması, etkin bir komşuluk politikasının sürdürülmesi, transatlantik bağlar ve 
uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi, ikili serbest ticaret anlaşmalarına 
odaklanılması ve Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi 
hedefler arasında yer almaktadır.  
 
AB’nin yeni üçlü Dönem Başkanlığı (trio) görevini İtalya, Letonya ve Lüksemburg’un 
oluşturduğu üçlü dönem başkanlığından devralan Hollanda, Slovakya ve Malta 18 ay 
boyunca bu görevi sürdürecektir. 
 
Hollanda, Slovakya ve Malta üçlü Dönem Başkanlığı süresince öncelik verilecek 
konuların AB Komisyonunun öncelikleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. AB’nin 
Stratejik Gündeminde yer alan beş öncelik üçlü Dönem Başkanlığının çalışmalarına 
da temel oluşturmaktadır. Bahse konu öncelikler; “istihdam, büyüme ve rekabet gücü 
yüksek bir ekonomik Birlik”, “sosyal, ekonomik ve kültürel hakları koruyan vatandaş 
odaklı sosyal bir Birlik”, “ileriye dönük iklim değişikliği politikasına sahip bir Enerji 
Birliği”, “özgürlük, güvenlik ve adalet alanı sağlayan siyasi bir Birlik” ve “küresel aktör 
rolüne sahip güçlü bir Birlik” olarak sıralanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 


