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AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DURUMU 2022 
14 Eylül 2022 tarihinde sunuldu 

 Başkan Ursula von der Leyen 

 

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, üçüncü konuşmasını, Avrupa kıtasında hararetli bir 

savaşla ilgili olarak ilk defa Avrupa Birliği'nin Durumu hakkında yaptı. Ukrayna bayrağı 

renklerinde giyinen ve First Lady Olena Zelenska'nın huzurunda konuşan Von der Leyen, 

yaptırımların kalıcı olduğunu söyledi. "Artık teselli değil, kararlılık gösterme zamanı." 

 

Konuşmanın büyük bir kısmı, Komisyonun aynı gün somut teklifler sunduğu yüksek enerji 

fiyatlarıyla ilgiliydi. Diğer konular arasında hammaddeler, dış politika, eğitim ve öğretim, 

demokrasi ve antlaşma reformu yer aldı. 

 

Önemli belgeler 

 Konuşmanın tamamı 

 Niyet mektubu 

 Kayıt 

 Başarıları anlatan basım 
 

Önemli Hatırlatmalar 

Yüksek enerji fiyatları ve arz güvenliği durumu: 

- Gaz depolama seviyeleri şu anda %84'te, hedefi aşıyor, ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulacak. Bu 

nedenle Komisyon, aşağıdakileri içeren bir önlem paketi önerecektir: 

o Arzın daha uzun süre dayanmasını ve fiyatların düşmesini sağlamak için yoğun saatlerde talebi 

azaltmak 

o MS için genel elektrik tüketimini azaltmak için önlemler 

o Elektrik üreten şirketlerin gelirlerine bir üst sınır getirilmesi önerisi. "Bu zamanlarda, karlar 

paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir." Bunun, Üye Devletlerin doğrudan 

darbeyi yumuşatması için 140 milyar avrodan fazla kaynak sağlayacağı tahmin ediliyor. 

o Mevcut durumu daha iyi temsil etmesini sağlamak için gaz piyasası (TTF) için karşılaştırmalı 

değerlendirmenin bir güncellemesi 

o Komisyon, teminat kurallarında değişiklik yapma sorununu kolaylaştırmak ve gün içi fiyat 

oynaklığını sınırlamak için piyasa düzenleyicileriyle birlikte çalışacaktır 

o Ekim ayında geçici devlet yardımı çerçevesini, eşit şartlar korunarak devlet garantilerinin 

sağlanmasına izin verecek şekilde değiştirmek 

o Gaz fiyatlarının elektrik üzerindeki baskın etkisini ayrıştırmak ve tüketicilerin düşük maliyetli 

yenilenebilir kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak için elektrik piyasasında derin ve 

kapsamlı reform. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-09/SOTEU_2022_Letter_of_Intent_EN_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=f3c615c9-f99f-5dcb-1b09-f356598ea6e3&date=20220914
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-09/SOTEU%202022%20Achievements%20and%20Timeline.pdf
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- Buna ek olarak, Komisyon Başkanı ABD, Norveç, Cezayir ve diğerleri gibi ortaklarla çalışarak arzı 

çeşitlendirme gereğini vurguladı. (Geçen yıl Rusya'dan ithal edilen gaz %40 idi, şimdi %9'a düştü). 

- Komisyon, Üye Devletlerle birlikte, AB'nin tedarikçilerle olan ilişkisinin özel yapısını dikkate alan bir 

dizi önlem geliştirecektir. 

- AB ayrıca gaz ticaretini araştırmak için Norveç ile bir Özel Görev Komitesi kurdu. 

- Daha fazla yenilenebilir enerji üretimine yönelik dönüşüm, tüm Avrupa'da birçok örnekle başlamıştır. 

 

Hidrojen: 

- Komisyon, yeni bir Avrupa Hidrojen Bankası oluşturulmasını önerecektir. Hidrojen alımının garanti 

altına alınmasına yardımcı olmalıdır. Yenilik Fonu'ndan 3 milyar avro kullanacaktır. 

- Avrupa hidrojen ekonomisini dipten daha genişe taşımamız gerekiyor. Avrupa, 2030 hedefini yılda 

10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme hedefini ikiye katladı. 

 

Sanayi: 

- “Etkin bir iş ortamına, doğru becerilere sahip bir işgücüne ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu 

hammaddelere erişime ihtiyacımız var.” … “Sanayinin geleceğinin Avrupa'da yapıldığından emin 

olalım.” 

- 2030 yılına kadar lityum ve nadir toprak elementlerine olan talep beş kat artacak. Petrol ve gazla 

aynı bağımlılığa düşmemek önemlidir. 

- Komisyon, Piller Yönetmeliği ve Çip Yasası örneğine göre bir Avrupa Kritik Hammadde Yasası 

önerecektir. Ayrıca Avrupa'nın Önemli Ortak Avrupa Çıkar Projesi'ne (IPCEI'ler) mali katılımını 

artıracaktır. Başkan ayrıca, Yeni Avrupa Egemenlik Fonu'nun oluşturulması için bastırdığını söyledi. 

- Arzı çeşitlendirmek için AB, ticaret ortaklarıyla görüşmektedir. Yakında Şili, Meksika ve Yeni Zelanda 

ile anlaşmalar onay için önerilecek ve Komisyon Avustralya ve Hindistan gibi ortaklarla müzakereleri 

sürdürmektedir. 

- KOBİ'ler Avrupa toplumunun belkemiğidir. Enflasyon ve belirsizlik ağır bastığı için Komisyon bir KOBİ 

Yardım Paketi sunacak. Bu, Avrupa'da iş yapmak için BEFIT adı verilen tek bir vergi kuralı seti önerisini 

ve Geç Ödeme Direktifinin revizyonunu içerecektir. 

- Mesleki eğitim ve becerilerin geliştirilmesi için daha fazla odaklanma ve yatırıma ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle, üçüncü ülke ülkelerinin de niteliklerinin tanınmasını hızlandırmamız ve kolaylaştırmamız 

gerekmektedir. 

- Von der Leyen, 2023'ün Avrupa Beceri Yılı olmasını önerdi. 

 

Diğer ilgili noktalar: 

- Avrupa Birliği, Montreal'deki BM Biyoçeşitlilik konferansında ve bu yıl Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek 

COP27'de doğa için iddialı bir küresel anlaşma için baskı yapacak. 

- Başkan, Avrupa dış politika gündemini yeniden düşünme gereğini vurguladı. 

- Komisyon, komşu ülkelerle daha güçlü bir işbirliğine sahip olmak için bir Avrupa Siyasi Topluluğu 

çağrısını desteklemektedir. 
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- Komisyon bir Demokrasi Savunması paketi sunacak. Bu, yolsuzlukla mücadele için Avrupa yasal 

çerçevesini güncellemeye yönelik önlemleri ve yolsuzluğun Avrupa insan hakları yaptırım rejimine dahil 

edilmesine yönelik bir teklifi içermektedir. 

- "Demokrasinin modası geçmedi, ancak insanların yaşamlarını iyileştirmeye devam etmesi için kendini 

güncellemesi gerekiyor" diyerek Eski AP Başkanı David Sassoli’nin sözlerini alıntı yaptı. Komisyon 

Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun Antlaşma değişikliğini ele alacak bir Avrupa Sözleşmesi çağrısını 

onayladı. Bu bağlamda, nesiller arası dayanışmayı korumayı önerdi. 

 

Ukrayna'daki gidişat: 

- Şimdiye kadar askeri destekle birlikte mali yardım için 19 milyar avro sağlanmıştır.  

- Ukrayna'nın yeniden inşası, büyük yatırımlar gerektirecektir. 70'den fazla okul yıkıldı. Avrupa, hasarlı 

Ukrayna okullarının iyileştirilebilmesi için 100 milyon avro sağlayacaktır. 

- Mart ayında Ukrayna'nın Avrupa elektrik şebekesine bağlantısı oldu. Bugün Ukrayna Avrupa'ya 

elektrik ihraç ediyor. 

- Komisyon, Ukrayna için Tek Pazar'a sorunsuz erişim sağlamak için çalışacaktır. 

 

 

Avrupa Parlamentosu'ndan Tepkiler 

EPP, Manfred Weber (Almanya) 

 Özellikle KOBİ'leri desteklemek için yeni mevzuat için moratoryum istedi. 

 Demokratik prosedürlere saygı gösterilmesi ve AP'nin yasama sürecine dahil edilmesi 

ihtiyacına değinildi. 

 Komisyonun bir Avrupa Konvansiyonu başlatma konusundaki açıklamaları için takdirlerini ifade 

etti. 

S&D, Iratxe García Pérez (İspanya) 

 Dayanışma Avrupa'nın değerlerinden biridir. 

 Gıda, enerji için fiyatlar artıyor. AB merkez bankası sermaye maliyetini artırdı. Doğalgaz 

faturaları da artıyor. Bir çözüm bulmalıyız. Sosyal politikayı, maliyeyi ve ekonomik yönetişimi 

güçlendirmek, yeşil geçişi hızlandırmak için bu çözümleri uygulayacak siyasi iradeye sahip 

olmamız gerekiyor. 

 Gaz fiyatlarında üst sınır ve hane halklarına yardım ihtiyacı doğuyor. Güney Amerika ile daha 

fazla işbirliğine ihtiyacımız var. 

 Siyasi durum: Demokrasinin durumu, ekonomi kadar kırılgandır. 

Renew Europe, Stéphane Séjourné (Fransa) 

 Enerji alımında ve yenilenebilir enerji yatırımlarında Üye Devletler arasında ve komşular 

arasında dayanışmaya ihtiyaç vardır. 
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 Bağımsızlık: gıda sektöründe, hammaddede, altyapıda, savunmada, sağlıkta bağımlılığı 

azaltmak. Güvenlik açığını belirleyin ve bunları güçlendirin. Bütçe önlemleriyle uyumlu olacak 

bir bağımsızlık testi önerin. 

 Yaşam kalitesini, ekonomik büyümeyi ve yeşil geçişi garanti eder. 

 Birlik son birkaç ayda çeviklik gösterdi, ancak oybirliği ile karar vermeye daha ne kadar devam 

edebileceğiz? Hangi yatırımlara öncelik veriyoruz? 

 Komisyonun bütün önerileri güzel. Başta enerji olmak üzere tüm bu projeler 

desteklenmektedir. Avrupa fosil yakıtlardan kurtulan ilk kıta olmalıdır. 

Greens/EFA, Ska Keller (Almanya) 

 Avrupa'nın mücadelede Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerekiyor. 

 Gıda güvenliği için enerji ve gıda piyasasında hareket etmelidir. 

 Bu dönemi aşmak için politik adımlar atılmalıdır. Enerji krizlerini aşmanın tek yolu, bir yandan 

daha az enerji kullanmak, diğer yandan daha fazla yenilenebilir enerji (güneş ve rüzgar) 

üretmektir. Fosil yakıtlar ekolojik felaket için bir itici güç olmuştur. Her binaya güneş enerjisi 

koyulmalı ve her binayı izole edilmelidir. İklim krizi, neslimiz için en büyük politik sınavdır. 

 Güçlü durmak için AB'deki değerlerimizle güçlü kalmamız gerekiyor. 

 Şartlılık ilkesine saygı gösterin. 

ID, Marco Zanni (İtalya) 

 Tedbirler yeterli olmanın uzağında durmaktadır. 

 Komisyon 2019'da göreve başladığından beri koşullar büyük ölçüde değişti. Bu nedenle bazı 

planlar artık uygulanamıyor. 

ECR, Raffaele Fitto (İtalyan) 

 Gaz fiyatı tavanı fikrini destekledi. 

 Enerji piyasası tasarımının revizyonunda gaz ve elektrik birbirinden ayrılmalıdır. 

 Demokrasi ve göç konusunda dengeli bir yaklaşım istedi. 

The Left, Manon Aubry (Fransa) 

 Enerji fiyatlarının kontrolden çıkması birçok insanı zor durumda bırakıyor. Bu arada, hissedarlar 

ve büyük şirketler mega karlar elde ediyor. Sunulan öneriler yeterli değildir. Enerji maliyetlerini 

aşağı çekmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor. 

 Kuraklık ve yangınlar sürerken konuşma iklim hakkında fazla bir şey söylemedi. Ticaret 

anlaşmaları çözüm değil. 
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Sonraki adımlar 

Avrupa Komisyonu, 2023 için bir Çalışma Programı sunacaktır. Bu 18 Ekim için planlanmıştır. 

Komisyon Başkanının Avrupa Parlamentosu Başkanına ve Konsey Başkanlığını yürüten Çekya 

Başbakanına gönderilen Niyet Mektubu, 2023 için bazı önemli yeni girişimleri şimdiden duyuruyor. 

Bunlar: 

 AB'nin iç elektrik piyasası kurallarının gözden geçirilmesi 

 AB Hidrojen Bankası oluşturma önerisi 

 Gıda atıkları dahil olmak üzere atıkları ve atık yönetiminin çevresel etkisini azaltmak için atık 

çerçevesinin gözden geçirilmesi 

 Bazı yeni genomik tekniklerle üretilen bitkiler hakkında yasa teklifi 

 Hayvan refahı AB mevzuatının gözden geçirilmesi 

 Avrupa kritik hammadde yasası 

 Geç Ödeme Direktifi dahil KOBİ Yardım Paketi 

 Patent Lisanslama paketi 

 Avrupa Beceri Yılı Önerisi 

 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevenin orta vadeli incelemesi 

 Ekonomik Yönetişim İncelemesi 

 İkinci bir dizi yeni öz kaynaklara ilişkin yasa teklifi 

 Avrupa'da Ticarete ilişkin yasa teklifi: 'BEFIT' gelir vergisi için bir çerçeve 

 AB demokratik alanının gizli dış etkilerden korunmasına ilişkin bir girişimi de içeren demokrasiyi 

savunma paketi 

 Yolsuzlukla mücadele paketi 

 

 


