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MALİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TOPLULUK BİLDİRGESİ
30 Ekim 1995
Türkiye, gümrük birliğinin getireceği yeni rekabet ortamõna sanayi sektörünün uyumunun
sağlamasõnõ, Avrupa Birliği ile altyapõ bağlantõsõnõ iyileştirmesini (kara ulaştõrmasõ, limanlar,
havaalanlarõ, demiryollarõ, telekomünikasyon, elektrik) ve kendi ekonomisi ile Topluluk
ekonomisi arasõndaki farkõ azaltabilmesini teminen, önemli miktarda bir mali kaynağa ve
özellikle uzun vedali krediler ile teknik yardõma ihtiyaç duyacaktõr.
Bu amaçla, Topluluk, Türkiye ile mali işbirliğine gümrük birliğinin yürürlüğe girişinden önce
yeniden başlayacak ve 1995 yõlõnõn ilk yarõsõnda mali işbirliğine ilişkin ayrõntõlõ
düzenlemelere karar verecektir.
Mali işbirliği aşağõda belirtilen unsurlarõ temel alacaktõr:
-

Türkiye ile işbirliği için 1996 yõlõndan başlayacak beş yõllõk bir dönem içinde
sağlanacak önemli miktarda büçte kaynaklarõ1;

-

Çevre, enerji, ulaştõrma ve telekomünikasyon alanlardaki altyapõ projelerinin finansmanõ
için, 1992-1996 yõlõnõ kapsayan Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasõ fonlarõndan halen
olduğu gibi istifade imkanõ (Türkiye'nin sunacağõ projelerin niteliğine göre 300-400
milyon ECU);

-

1996 yõlõndan başlayarak 5 yõllõk bir dönem için Türk ekonomisinin gümrük birliğinin
yürürlüğe girişini müteakip rekabet gücünü artõrmaya yönelik ilave AYB kredileri;

-

Topluluğun 1996 yõlõ başõndan itibaren bütün Akdeniz ülkelerine sağlayacağõ finansman
kolaylõklarõ (bütçe kaynaklarõ ve AYB kredileri);

-

Türkiye'nin talebi ve özel ihtiyaç halinde, Topluluk, uluslararasõ finans kuruluşlarõ ile
koordinasyon halinde ve mevcut finansman olanaklarõnõn õşõğõnda, IMF onaylõ
programlarõn yürütülmesi için ilave olarak olağanüstü ve orta vadeli makro-ekonomik
yardõm verilmesi olasõlõğõnõ inceleyebilir.

1

Kayõt için; Toplam miktar 375 milyon ECU'dür.
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Ankara Anlaşmasõna Ek Katma Protokolün 2’nci ve 3’üncü Maddelerinin uygulanmasõ
hususundaki idari işbirliği metotlarõ ile ilgili 5/72 sayõlõ Kararõ ilga eden 2 Eylül 1996
tarih ve 1/96 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI
(96/541/EC)
AT- TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran Anlaşmayõ (Bundan
sonra "Ankara Anlaşmasõ" olarak bahsedilecek) ve özellikle, bu anlaşmanõn 22’nci maddesini
ve Katma Protokolün 4’üncü maddesini göz önünde bulundurarak,
Gümrük Birliğinin nihai aşamasõnõn uygulanmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi
Kararõnõn 3’üncü Maddesinin uygulanmasõ ile1, Gümrük İşbirliği Komitesinin, mallarõn
serbest dolaşõmõ ile ilgili gerekli idari iş birliği metotlarõnõ kararlaştõrdõğõnõ dikkate alarak;
Ankara Anlaşmasõna Ek Katma Protokolun 2‘nci ve 3’üncü maddelerinin uygulanmasõ ile
ilgili idari işbirliği metotlarõna ilişkin 5/72 sayõlõ Kararõn2, Gümrük İş birliği Komitesi Kararõ
ile hükümsüz hale geldiğini ve bu nedenle ilga edilmesi gerektiğini dikkate alarak,
AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:
Madde 1
5/72 sayõlõ Karar ilga edilmiştir.
Madde 2
Bu Karar, 1 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe girer.
Brüksel, 2 Eylül 1996
AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi adõna
Başkan
T. ÇİLLER

1

OJ L 35, 13.2.1996, s.1.

2

OJ L 59, 5.3.1973, s.73. 4/95 sayõlõ Karar ile değiştirilen Karar (OJ L 35, 13.2.1996, s.48).
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