CUMHURİYET HALK PARTİSİ
AB Temsilciliği -

BRÜKSEL

Juncker’in Son Birliğin Durumu Konuşması

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 13 Eylül 2018 tarihinde Avrupa
Parlamentosu’nda Birliğin Durumuna (State of the Union) ilişkin son konuşmasını
gerçekleştirdi. Konuşmasının ana hatları istihdam, küresel sorumluluk için güçlü ve
birleşik bir AB, Avrupa egemenliği, daha derin bir Ekonomik ve Parasal Birliğin
güçlendirilmesi ile Güvenlik Birliğin tamamlanması, AB değerlerin daha iyi korunması,
Afrika ile yeni bir ittifak, Brexit ve son olarak gelecek perspektifler oldu.
Konuşmasının başında Avrupa’nın bir barış nöbeti rolünü kurulusundan beri üstlendiğini
ifade eden Juncker, AB’ye daha fazla saygı duyulmasını söyledi. Juncker, Avrupa’nın
ebedi sorumluluğun savaşın engellenmesinin altını çizerek bu konuda temkinli olmaya
davet etti.
Ekonomik konulara değinen Juncker, son 21 çeyrekte AB ekonomisinin büyüdüğünü,
2014 yılından beri toplam 12 milyon yeni istihdam olanağın yaratıldığı ve 239 milyon
kişinin Avrupa’da çalıştığını hatırlattı. Bu çerçevede genç işsizliğin 2000 yılına göre en
düşük oranı ile yüzde 14,8’e gerilediğini ancak bunun hala fazla yüksek olduğunun da
altını çizdi. Juncker ayrıca, Yunanistan’ın muazzam cabalarının takdir edilmesi
gerektiğini ve her zaman Yunanistan’ın Avrupa ve Avro Alanı’ndaki rolünü güvenceye
almak için çabaladığını ifade etti.
Ticaret konusunda AB’nin küresel bir güç olduğunu ifade eden Juncker, AB’nin
hâlihazırda 70’in üstünde ülkeyle ticari anlaşmalarının bulunduğu ve bunun Dünya’nın
GSYH’nin yüzde 40’ını oluşturduğunu söyledi.
Birlik olarak Avrupa’nın dünyada saygın bir güç olduğunu kaydeden Juncker, daha
sağlıklı bir dünyanın gelecek nesillere kalması için AB’nin güçlü ve tek bir sese ihtiyacı
olduğunu söyledi. Dış politika konularına da değinerek Suriye’de yaşananların bir
insanlık felaketinin ve buna sessiz kalmanın imkânsız olduğunu dile getirdi. Çok
taraflılığın her zaman destekleyicisi olduğunun altını çizen Juncker, artık AB’nin sadece
küresel ödeyici değil, küresek aktör olma zamanın geldiğini aktardı. Bu çerçevede,
Avrupa Savunma Fonu ve AB Savunma politikası konusunda gece gündüz
çalışılacağına işaret etti.
Avrupa egemenliği konseptine de atıfta bulunan Juncker, küresel jeopolitik durumu ele
alarak AB’nin kendisini daha egemen bir aktör olarak gösterme zamanın geldiğini ve
bunun Üye Devletlerin ulusal egemenliklerinden geldiğini ancak onun yerinin de
almadığına işaret etti. Bunun için Üye Devletler arasındaki farklılıkların üstesinden
geçilmesinin şart olduğunu söyledi.
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Güvenlik Birliği konusunda, hem AB hem Üye Devletlerin cabalarını pekiştirmesinin
gerektiğini dile getiren Juncker, teröre karsı mücadelede yeni kararların ve hedeflerin
belirleyeceğine de işaret etti. AB içindeki iç sınırların hemen kalkmasının şart olduğunun
altını çizen Juncker, Konsey Başkanlığın göç reformunda sürdürülebilir bir çözümün
bulunması için adim atması çağrısında bulundu. Göç krizinde kalıcı dayanışmanın
önemine işaret eden Juncker, bu konuda Komisyon’un Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik
Birimini güçlendirme konusunda bir öneri sunduğu ve bunun 2020 yılına kadar 10.000
kişinin eklenmesini ve AB’nin dış sınırlarını korumasını içerdiğini ifade etti. Avrupa İltica
Ajansı’nın kurulmasını da önerdiklerini söyleyen Juncker, ayni zamanda düzensiz
göçmenleri geri dönüşünü hızlandırılması konusunda Komisyon’un Üye Devletleri
desteklediğini hatırlattı.
Afrika ile ilişkilere de değinen Juncker, kıtanın Avrupa’nın ikiz kıtası olduğunu, Afrika’nın
Avrupa’nın geleceğinin olduğunu ve Afrika ile gerçek ve eşit ortaklıkların ve
sürdürülebilir yatırım ve istihdamı sağlayacak yeni bir ittifak önerdiklerini ifade etti.
Brexit konusunda Birliğe güçlü ihtiyacın olduğunu, İngiliz halkının AB’den ayrılma
kararına saygı duyduğunu ancak tasvip etmediğini ve Birlik ‘ten ayrılmanın aynı
zamanda Tek Pazar’dan da ayrılma anlamına geldiğini söyledi. İrlanda sınırı konusunda
geri kalan 26 Üye Devlet ila Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun İrlanda ile
dayanışma içinde olacağını ifade eden Juncker, Brexit’in Kuzey İrlanda’da sınırın
görünebilir yapacağına işaret etti. 29 Mart 2019 tarihinde fiilen AB’den ayrılacak olan
İngiltere’nin hiç bir zaman orta halli bir üçüncü ülke olmayacağını ve her vadede AB için
yakın komşu ve ortak olarak kalacağına işaret etti.
Son olarak gelecek perspektiflere değinen Juncker, Mayış 2019’da Romanya’nın Sibiu
kentinde düzenlenecek olan Liderler Zirvesinin önemli bir fırsat olduğunu ve özellikle
2019 AP seçimleri öncesi güçlü sinyallerin verilmesinin gerekliliğine işaret etti. O
zamana kadar AB-Japonya Ortaklık Anlaşmasının onaylanacağı ifade etti. Avro’nun
küresel bir rolü olduğunun da altını çizen Juncker, bu konuda daha fazla caba
harcamaya davet etti. AB’nin sosyal boyutuna daha fazla odaklanmasının gerektiğini
dile getiren Juncker, bu alanda Göteborg Sosyal Zirvesi’nde dile getirilen iyi niyetlerin
kanuna çevrilmesinin şart olduğunu söyledi.
Fransız düşünür Blaise Pascal’dan alıntı yaparak, birlikte olan şeyleri sevdiğini ve bu
bağlamda Avrupa’yı sevmenin uluslarını da sevmek olduğunu söyleyerek sözlerini
noktaladı.
Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB İlişkileri
2021-2027 Bütçe konusunda, Mayıs 2019’dan önce uzlaşmanın sağlanacağına işaret
eden Juncker, söz konusu bütçede genişlemeye ilişkin bir IPA-III yeni üyelik öncesi
aracın geliştirileceğinin de bu noktada hatırlatmak gerekir. Bu çerçevede toplam 14.5
milyar avro tutarında bir fonun Batı Balkan aday ülkeleri için ve Komisyon’a göre,
“Türkiye ile ilişkilerdeki gelişmeleri” yansıtacağı ifade edildi. Bunun gitgide Türkiye’nin
üyelik perspektifinin uzaklaştığı ve iktidarın otoriterleşmesi ile birlikte Türkiye-AB
ilişkilerin daha çok yüzeysel ve alımsatımsal bir boyuta dönüştüğü görülmektedir.
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