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DAHA GENiS AVRUPA: AVRUPA BiRLiGi (AB)'NiN KOMSU
ULKELER POLiTiKASININ ANALi Zi
Esra HATiPOGLu•

Ozet -Kurulu$undan bu yana, gerirdigi her geni$leme sureci, bir yandan
AB'nin giindemi, i$leyi$ birimi ve karar-alma mekanizmasmz degi~iklige
ugratzrken, diger yandan da dz$ diinyamn, A vrupa biitiinle$mesini ve bunun
kendileri iizerinde yaratacagz etkileri algzlayz$ birimini farklzla$tzrmz$tzr.
Ya$anan tiim bu degi$iklikler de hem AB'yi hem de iiye iilkeleri degi$en
ko$ullara uyum saglamaya zorlamt$ ve bu uyum siireci de bir sonraki
geni$leme siirerlerini beraberinde getirmi$ti. I Mayzs 2004 'de on yeni
iiyenin katzlzmz ile tamamlanan son geni$leme (2007 yzlmda Birlige iiye
olmalarz beklenen Bulgaristan ve Romanya ile 2005 yzlmda katzlzm
miizakerelerine b~lamasz ongoriilen Hzrvatistan ve Tiirkiye harif) siireci de
AB'nin tarihinde ya$adzgz en geni$ katzlzmlt ve birbirinden rok farklz
yapzdaki iilkelerin bir arada Birlige uye oldugu bir siirerti. AB, bu
geni$leme sebebiyle hem if yapzsz, hem de dt$ ili$kileri apsmdan mevcut
politikalarmz gozden gerirmek zorunda kalmt$11. AB'nin dt$ ili$kileri
arzsmdan en onemli geli$me, geni$leme sonrasz AB 'nin farklz ili$ki diizeyi
irinde oldugu birbirinden oldukra degi$ik yapzdaki kom$u iilkelere smzrdQ$
olmaszydz.
Giineydogu
Avrupa
iilkeleri
(Arnavutluk,
BosnaHersek,Makedonya ve Szrbistan-Karadag) AB'nin bir sonraki geni$leme
siireci irinde yer alzyordu ama Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldavya;
Giiney Kafkasya iilkeleri (Giircistan, Azerbaycan, Ermenistan) ve Barselona
Siireci irinde yer alan iilkeler (Cezayir, Fas, Filistin, israil, Libya, Liibnan,
Mzszr, Suriye, Tunus, Vrdiin) gibi AB'nin yakm ve hatta uzun vadede
geni$[eme perspektifi irinde yer alamayacak ko~u iilkelerin AB ile
ili$kilerinin bundan sonra alacagz $ekil naszl belirlenecekti? AB'nin bu
iilkelere iiyelik perspektifi vermeden bu bolgeleri istikrarlz hale getirme ve
bu bolgelerde ya$anan sorunlardan kendini koruma rabalan sonur verir
• Yrd.DoQ)r. Marmara iilversitesi Avrupa Toplul u gu EnstitUsii AB Siyaseti ve
U luslararas1 ili~ki ler Anabilim Dah
• For the summary in English, see the end page of the artic le.
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miydi? I$te tum bu sorulara cevap AB'nin ii~iincii yol arayt$1 olarak da
degerlendirilen Yeni Kom$uluk Politikast ~er~evesinde aranmaya
~all$lltyordu.

Giri~

Mayts 2004'de on yeni tilkenin katthmt ile nihayetlenen doguya dogru
gt'!ni~leme siireci, AB'yi, Uye Ulkelere stmrda~ olup, yakm gelecekte farkh

nedenlerden dolayt Birlige Uye olmast miimkiin olmayan yakm kom~u
Ulkelere yonelik tutarlt ve kapsamh politikalar iiretme zorunlulugu ile kar~1
kar~tya getirmi~ti. Bu tiir politikalann varltgt, bir yandan AB' nin 9evre
iilkelerden kendi i9ine stzabilecegini dii~iindiigii sorunlart azaltarak bolgesel
giivenligin saglanmasma katktda bulunacak, diger yandan da AB ' nin
uluslararast alanda global bir aktOr olarak kabul gormesine yardtmct
olacakt1.
Bu baglamda, Daha Geni~ A vrupa ve Kom~uluk Politikast gibi
kavramlar etrafmda geli~tirilen tartt~malar htz kazanmt~tt. Ancak Daha
Geni~ A vrupa ve/veya Kom~uluk Politikast kavramlannm i9erigi konusunda
da belli bir uzla~ma mevcut degildi. Daha Geni~ A vrupa kavramt
9er9evesinde yaptlan tartt~malar, bazen AB ' nin gelecekteki stmrlart ve
etrafmda dost iilkelerden olu~an bir halkamn olu~turulmast ile ilgili
9abalara, bazen kimlik ve degerlerle ilgili konulara, bazen yeni bir
kom~uluk politikast olu~turma eylemine, bazen de AB'ye iiye olmayan ve
boyle bir beklenti i9ine girmesi istenmeyen 9evre iilkeleri tatmin edecek
formiillerin olu~turulmast iizerine odaklamyordu. bte yandan Daha Geni~
Avrupa ve Kom~uluk Politikast kavramlannm birbirlerinden olduk9a farklt
oldugunu dile getiren uzmanlar 1 da mevcuttu.
Ancak hangi kavram 9er9evesinde tartt~thrsa tartt~tlsm ortada onemli bir
ger9ek vardt ; AB, yeni Uye iilkelerin varltgt ile 9e~itlenen 91kar ve ihtiya9lar
ekseninde kendini yenilemek ve degi~en ko~ullara ayak uydurmak durumda
kalacak, geni ~leme ile birlikte yeni stmrlara (Beyaz Rusya, Ukrayna,
Rusya) kavu~acak ve Bulgaristan, Romanya ve Tiirkiye'nin katthmt ile
birlikte bu smtrlar daha da farkhla~acaktt.
Yeni stmrlar, AB'yi geni~leme dt~mda kalan bolgelerden gelebilecek
tehditlere kar~t da harekete ge9mek, yeni politikalar Uretmek zorunda
btrakacaktt. Tiim bu geli~meler degerlendirildiginde, AB i9in arttk, 9evre
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tilkeleri, AB 'ye tiyelik potansiyeli olan veya olmayan tilkeler olarak
aytrarak politika tiretme donemi de sona ermi~ olacaktl. Geni~leme stireci ve
Daha Geni~ A vrupa birarada ytirtimesi gereken stirec;lerdi ve geni~leme
stirecinin ba~artst, Daha Geni~ A vrupa' nm saglanmast ic;in on ~arttt. bte
yandan AB'ye yeni iiye olan tilkelerin, en azmdan kendi gtivenlikleri
ac;tsmdan, dogu kom~ulart ile i~i~kilere oncelik verecekleri de ac;tktt.

Daha Geni~ A vrupa ve Kom~uluk Politikasa
Geli~im

Siireci

AB'nin Daha Geni~ Avrupa-Kom~uluk Politikast olu~turma fLkri 2002
ytlmdan itibaren htz kazanmt~ ve 9e~itli a~amalardan gec;erek bugiinkti
halini almt~tl. Bu konudaki en onemli ve ilk saytlabilecek adtmlardan biri,
5-6 Arahk 2002'de donemin Komisyon Ba~kam Romano Prodi'nin, "Bart~,
Giivenlik ve istikrar: Uluslararast Diyalog ve AB ' nin Rolti" konulu AltmctECSA-Diinya konferansmda2 yapmt~ oldugu "Daha Geni~ Avrupa-istikrar
ic;in Yakmhk Politikast" ba~llkh konu~mastydt. Prodi konu~masmda,
geni~lemi~ AB'nin, dost tilkelerden olu~an bir halkaya ihtiya9 duyacagmt
vurgulamt~, kom~ularla "kurumlar dt~mda her~eyin payla~tlmast" fikrini
ortaya koymu~tu. Yine Arahk ayt ic;inde yaptlan Kopenhag Zirvesinde3 de
AB' nin, Birlik i9inde ve stmrlan dt~mda istikrar ve refaht te~vik etmek ic;in
kararh oldugunun altt c;izilmi~ti.
11 Mart 2003'te de Avrupa Komisyonu, Avrupa Kom~u Olkeler
Politikast' mn temel prensiplerini ortaya koyan "Daha Geni~ A vrupa ve
Kom~uluk: Dogu ve Giineydeki Kom~ulartmtzla ili~kilerimizin Yeni
~erc;evesi" 4 adh bir beige yaymlamt~tl. Beige, geni~leme sonrast AB'yi
c;evreleyecek tilkeleri 5 belirtiyor ve AB' nin, kom~u tilkelerle ili~kileri
yeniden ~ekillendirme zorunlulugunu birinci oncelik haline getirdigini
gosteriyordu.
Ongoriilen politikamn uygulama stirecini de, Temmuz 2003'de Avrupa
Komisyonu'nun "Yeni Kom~uluk Aracmm Olu~turulmasma" ili~kin
yaymladtgt belgede sozii edilen mali yardtmlar destekleyecekti. 6 Beige,
smtrlar arast i~birliginin amac;larmt ve mevcut i~birligi prograrnlanm
tammlamakta ve bundan sonras1 ic;in, detaylan ileriki boliimde a91klanacak
iki a~amah bir takvim ongormekteydi.
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Arahk 2003'de de Javier Solana'nm Haziran aymda haztrlarm~ oldugu
"Daha iyi bir Diinyada Giivenli Avrupa" b~hklt rapora7 dayah "Daha iyi
bir Diinyada Giivenli Avrupa: A vrupa Gtivenlik Stratejisi" 8 kabul edilmi~ti.
A vrupa Giivenlik Stratejisi metninde oncelikle ktiresel sorunlar ve temel
tehdit alanlart ortaya konulmakta, sonrasmda da Avrupa'mn bu sorunlarla
ba~a ~tkabilmesi ve bolgede mevcut olan olumlu potansiyeli kullanabilmesi
i~in gerekli ama~ ve ara~lar incelenmekteydi. Bu baglamda,
A vrupa
Kom~uluk Politikast da Avrupa Giivenlik Stratejisi Belgesi' nde belirtilen
stratejik ama~lardan biri olan kom~u olunan bolgelerde gtivenligin
saglanmasma yonelik bir ara~ olarak dii~tiniilebilirdi.
12 Mayts 2004'de de, konu ile ilgili olarak, Kornisyon, "Strateji
Belgesi" 9 ve yedi iilkeye (israil, Ordiin, Moldovya, Fas, Filistin, Tunus ve
Ukrayna) ait "Ulke Raporlan'm" yaymJamt~tt. Strateji Belgesi, Kom~uluk
Politikast ' nm uygulama ko~ullan , cografi i~erigi, metodolojisi ve bolgesel
i~birligine ili~kin konulart ortaya koymakta ve Kom~uluk Politikast' mn
i~leyi~ine yonelik mali destegin nastl saglanacagmt ve kapsanan iilkelerle
ekonornik ve sosyal kalkmma, ticaret ve enerji alanlanndaki i~birliginin
nastl geli~tirilecegine ili~kin hususlart i~ermekteydi.
Olke Raporlan ise, Kom~uluk Politikast' na dahil her kom~u tilkenin ikili
anla~malann uygulanmast ve ilgili reforrnlann ger~ekle~tirilmesi konusunda
ne kadar yol kat ettigini gostermekteydi. Raporlar aynca her tilkedeki siyasi,
ekonomik, sosyal ve kurumsal yaptya ili~kin mevcut durumu ortaya
koyuyor ve Kom~uluk Politikast' na ili~kin oncelikli alanlan tespit ediyordu.
Komisyon, Mtstr, Ltibnan ve Gtiney Kafkasya iilkeleri (Azerbaycan,
Ermenistan ve Giircistan) ili~kin Ulke Raporlart'm da Mart 2005'de Avrupa
Konseyi' ne sunmayt planlamaktadtr. Bu raporlar, aynca bu tilkelere ili~kin
Eylem Planlart'mn nastl ve ne zaman haztrlanacagma ili~kin tavsiye
karanna da zemin te~kil edeceklerdir. 10
Kom~uluk

Politikast ~er~evesindeki bir diger geli~me de, 14 Haziran
2004'de toplanan AB Dt~ ili~kiler Konseyi'nin, AB Komisyonu' nun Arahk
2003 Strateji Raporu ' nda onerdigi iizere, Giiney Kafkasya iilkelerinin
(Azerbaycan, Errnenistan ve Giircistan) de Kom~u Olkeler Politikast
kapsamma altnmast konusundaki karartdtr 11•
9 Arahk 2004'de de Kornisyon, ilk grup Kom~uluk Politikast ortak
iilkelerine (Moldovya, Ukrayna, Fas, Tunus, Ordiin, israil ve Filistin) ili~kin
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ilk taslak Eylem Planlan'm 12 kabul etmi~tir. Her bir Eylem Plam, her iilke
ile ayn ayn yap1lan ikili mtizakerelerin tirtinti olup, soz konusu tilkenin ozel
91karlanm ve onceliklerini yansitmaktadJr.

Amaca ve Kapsama Alarn

Son geni~leme dalgas1, AB 'yi, ozellikleri ve i9erdikleri sorunlar ve sahip
olduklar1 potansiyaller a91smdan 90k farkh iilkeler ve alt-bOigelerden olu~an
bir d1~ 9evre ile kar~I kar~1ya getinni~ti. Bu baglamda, AB'nin, Daha Geni~
A vrupa ve/veya Kom~uluk Politikas1 kavrarnlan i9ine yerle~tirerek
9evresine vermek istedigi en onemli mesaj da, AB'nin, etrafmda yakm;
ban~91 ve i~birligine dayah ili~kiler geli~tirebilecegi dost tilkelerden olu~an
bir dostluk halkas1 olu~turma istegiydi.
Daha Geni~ Avrupa ve/veya Kom~uluk Politikas1, kom~u tilkelere tiyelik
perspektifi vermiyor, onun yerine, ozellikle hukukun tisttinltigti, iyi
yoneti~im, azmhk haklar1 dahil insan haklanna sayg1, iyi kom~uluk
ili~kilerinin geli~tirilmesi, piyasa ekonornisi ve stirdtirtilebilir kalkmma
kura1lar1 olarak belirlenebilecek ortak degerlere baghhk tizerine in~a
edilecek olan imtiyazh bir ortakhk oneriyordu.
A vrupa Kom~uluk Politikasmm kapsad1g1 cografi alan ise olduk9a
13
geni~ti. A vrupa Kom~uluk Politikas1, en azmdan ~imdilik 17 tilkeyi
kaps1yordu ve bu, AB'nin bugtine kadar ortak ve uyumlu tek bir politika
uygulamak tizere harekete ge9tigi en geni~ kat1hml1 bOlgeydi. Yeni kom~u
tilkelerin AB-25 toplamma yakm ntifusu (400 milyon) ve yakla~1k altl katl
btiytikltigtinde ytizol9timti vard1.
May1s 2004' de AB 'ye tiye olamad1klari halde aday tilke stattistindeki
Ttirkiye, Bulgaristan ve Romanya ise bu politikaya dahil degildi. Feira ve
Kopenhag Zirvelerinde kendilerine AB tiyelik perspektifi sunulan ve AB
kar~1smdaki bu pozisyonlar1 Haziran 2003 Selanik Zirvesi ile de teyit
edilen 14 Gtineydogu A vrupa tilkeleri (Arnavutluk, Bosna- Hersek,
H1rvatistan, Makedonya ve Srrbistan-Karadag) de Kom~uluk Politikas1
i9inde yer ahmyordu. Ancak Gtineydogu Avrupa iilkelerinin, bu politikanm
bir par~ast olmamasma ragmen, etkin ve kapsaytct bir yakla~tmm
saglanmas1 amactyla, Temrnuz 2003'de Avrupa Komisyonu'nun Yeni
Kom~uluk Aracmm Olu~turulmasma ili~kin yaymladigi beige ile 2007 y1h
itibanyla aym mali araca tabi tutulacaklan belirtilrni~ti.
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bte yandan, Politikaya dahil iilkelerin AB ile ili~kilerinin di.izeyini de,
yukanda belirtilen ortak degerlere bagltltk
dereceleri belirleyecekti.
Dolayisiyla, Kom~uluk Politikas1 zaman i~inde farkli onlem ve ara~larm
kullamlmasi ile geli~tirilebilecek bir politikayd1.
Bu ara~lar 15 ise, ic; pazarm ve di.izenleyici mekanizmalann bu i.ilkeleri
i~ ine alacak ~ekilde geni~letilmesi, ayncaltkh ticari ili ~kiler ve piyasalann
a~!lmasJ, ortak gi.ivenlik tehditleri ile mi.icadele ve bunlann onlenmesi i~in
gi.ic;lendirilmi~ i~birligi, kili~erin serbest dola~Iml ve hukuki c;er~evede
goc;ler konusunda olumlu ad1mlar, ~at1~malarm onlenmesi ve kriz yonetimi
konulanna AB ' nin daha fazla siyasi kat1hm gostermesi, insan haklanmn
te~vik edilmesi ve kar~1hkh anlay1~ ve ki.ilti.irel i~birliginin geli ~tirilmesi
konusunda daha c;ok c;aba sarfedilmesi, kom~u i.ilkelerin ula~t1rma, enerji ve
haberle~me aglarma ve A vrupa Ara~tlrma Alanma kat!lmasJ, yatmmm
te~vik edilmesi ve
mevcut olamn korunmas1 i~in yeni ara~larm
geli~tirilmesi , kiiresel
ticaret sistemine entegrasyon ic;in destegin
saglanmas t, ihtiyac;lara gore belirlenmi~ yard1rmn saglanmas1 ve yeni mali
kaynaklarm olu~turulmasi olarak belirlenmi~ti.
Ara~lan

yaymlanan
" Yeni
Kom~uluk
Aracmm
beige, Kom~uluk Politikas1'ndan dogan
harcamalan kar~1lamak i.izere Komisyon' un 2007 y1hnda yeni bir mali arac;
devreye sokacagm1 ve Yeni Kom~uluk Politikast' na dahil olan ti.im kom~u
i.ilkelerin (Bulgaristan ve Romanya ve Gi.ineydogu A vrupa i.ilkeleri dahil) bu
mali ara~tan yararlanma hakkt olacagm1 ortaya koymaktayd1. Aym belgeye
gore 2004-2006 y!llan arasmda yapllacak harcamalar ise mevcut smtr-otesi
ve bOigesel i ~birligi Kom~uluk Programlar1 c;erc;evesinde finanse edilecek,
lnterreg, Phare, Tacis, Cards, Meda gibi mali programlar1 i~eren mevcut
sistemin c;er~evesi de korunacakt1. 16
Temmuz

2003 ' de

Olu~turulmasma"

ili ~kin

Yukar1da da deginildigi g ibi , Kom~uluk Politikas1, AB ' nin mevcut
politikalarm1 tamamlayici nitelikteydi. Ancak AB , bu c;er~evede her i.ilke
i ~in performansma uygun olarak farkli politikalar izleyebilecek, kom ~u
i.ilkelerdeki reformlarm gidi~atma bagh olarak degi~ecek bir yakla~1m
benimseyebilecekti .
Ti.im bu ili~kilerin i~erigini de ilk etapta her i.ilkenin kendi ozelliklerine
uygun olarak haz1rlanan Eylem Plan1 belirleyecekti ve her tilkenin Ey le m
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Pi am' na eklenen onceliklerin yerine getirilmesinde tilkelerin gosterecekleri
performanslara gore degerlendirmeler yapiiacakti.
Oncelik verilecek konular; siyasi diyalog ve reform, ticaret ve bu
tilkelerin AB ic; pazarma kademeli olarak giri~ini saglayacak onlemler,
adalet ve ic;i~leri, enerji, ula~tmna, bilgi toplumu, c;evre, ara~ttrma ve sosyal
politika ve ki~iler arast ileti~im gibi konular olacakt1. Eylem Planlart, Dt~
ili~kiler ve Avrupa Kom~uluk Politikast'ndan Sorumlu Komiser Benita
Ferrero-Waldner'in soylemiyle "oncelikli olarak AB'nin, son geni~lemesi
ile birlikte Avrupa'da yeni bir aymct hat c;izmek niyetinde olmadtgmt, tam
tersine astl amacm, AB'nin sahip oldugu istikrar ve refaht payla~mak"
oldugunu ortaya koyacaktt 17 . AB'nin yeni kom~ulara teklifi "Daha fazla
i~birligi ve mali yardtm ve Avrupa ile yakm ili~kilerden c;tkar saglama
~anst" idi.
Eylem Planlart ile AB, Kom~uluk Politikast'na dahil tilkelere; AB ic;
pazanna giri~lerini kolayla~ttrmak ic;in yasalanm AB'ninkilerle uyumlu hale
getirmeleri konusunda yardtm; egitim, ara~ttrma, c;evre gibi konular dahil
bazt AB programlarma giri~; smtr yonetimi, goc;, insan ticareti, organize
suc;lar, kara para aklanmast gibi konularda i~birligi; enerji, ula~ttrma ve bilgi
teknolojisi gibi hususlarda AB ile ili~kilerin geli~tirilmesi ve terorizm, kitle
imha silahlarmm yaytlmasmm onlenmesi ve bolgesel c;att~malarm c;ozi.imti
ic;in diyalog ve i~birliginin geli~tirilmesini teklif etmekteydi.
Her tilkeye ait Eylem Planlan'mn geli~tirilmesi ve uygulanmast ic;in de
a~amah bir stirec; ortaya konmu~tu. ilk a~amada, tilkelerin
gerc;ekle~tirmesi gerektigi ongortilen reformlardaki ba~art ve eksikliklerinin
ortak olarak incelenmesi amactyla mevcut c;erc;eveler etrafmda diyalogun
saglanmast, ikinci a~amada her i.ilke ile isti~are edilerek Komisyon ve
Birlige tiye tilkeler tarafmdan ortak amac;lart, sorunlan ve reformlann
gerc;ekle~tirilmesi ic;in zaman c;izelgesi ic;eren bir raporun hazulanmast ve
eger mtimktinse bunun Ortakhk ve i~birligi Konseyleri seviyesinde
onanmast ve tic;tincti a~amada da Eylem Planlart' mn uygulant~t konusunda
tilkelerin
performanslanm
ic;eren yiihk raporlarm haztrlanmast
ongorii Imti~tti.
tic;

Her Eylem Plam, o i.ilkenin oni.indeki 3-5 ytlhk donemde AB ile c;ah~ma
plamnm gtindemini olu~turuyor ve o iilke ile daha onceden mevcut olan
Ortakhk ve i~birligi Anla~malarmm yerini almadan, onun tizerine in~a
ediliyordu. Bu baglamda, Moldovya, Ukrayna, Fas, Tunus,Ordtin, israil ve
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Filistin i~in ilk taslak Eylem Planlan da Komisyon tarafmdan Arahk
2004' de kabul edilmi~ti.
Bu Plantar, daha sonra Kom~uluk Anl~malan'na donti~ttirtilebilecek ve
bunun ger~ekle~mesi halinde de yeni Anla~ma, AB ile o tilke arasmda
mevcut olan ikili anla~manm yerini alacakt1. Boylece kom~u Ulkeler kararalma mekanizmas1 ve kurumlar hari~, AB'nin ttim aktivitelerine
katJiabilecek, Eylem Planlart, her tilkenin geli~imini test edecek siyasi ve
ekonomik e~ikler i~erecek ve kabul edildikleri andan itibaren de, orta
vadede, o tilke ile AB'nin ili~kilerini dtizenleyen temel doktiman olacakt1.

Temel Ozellikleri
AB'nin ayncailkh ortaklanna yonelik uygulad1g1 diger ttim bOlge
politikalan gibi Avrupa Kom~uluk Politikast da karma~tk ve i~erigi olduk~a
geni~ bir politikayd1. Ancak, A vrupa Kom~uluk Politikast' na ait resrni
doktimanlar incelendiginde bu politikanm oncelikle tUm boyutlart ile
gtivenlik konusunu ele ald1gt gortilmekteydi.
<;at1~malarm onlenmesi ve ~oztimti, kriz yonetimi, ortak gtivenlik
tehditlerine kar~1 sava~ma, adalet ve i~i~leri, smtrlarm gtivenligi, vize
sorunlan, gtivenligin ekonomik boyutu, ~evresel ve altyaptsal gtivenlik
konulart oncelikli olarak degerlendirilmeliydi. Bu baglamda, gtivenlik
oncelikli bir strateji benimseyen Avrupa Kom~uluk Politikas1 bir geni~leme
politikas1 degildi ama bu politika ile kom~u tilkeler online duvarlar
ortilmesinin de onlenmesi ve AB'nin geni~leme sonrast elde ettigi faydalart
bu tilkelerle payla~masmt saglayacak mekanizmalar geli~tirmesi
gerekiyordu.

Politikast, "tiyeligi" ongormtiyordu ancak olu~um
mant1gm1 ile yapilandmlmt~tl. "Ortak degerlere"
(demokratik degerler gibi) onemli bir atlf yaptltyordu ve kar~1hkh i~birligi,
degerlerin ortakltgt Uzerine temellendiriliyordu. Yine, "ko~ulluluk" ilkesi
onemli bir yer tutuyordu. Bu ilke, Avrupa Kom~uluk Politikas1' mn iilkelere
gore uygulanmasmdaki ~e~itliligin de temel nedeni olacakt1. Politikaya dahil
tilkeler, ortakhk ama~larmt ve ko~ullarmt yerine getirmede kat edecekleri
mesafelere gore "Odtillendirileceklerdi".
A vrupa

Kom~uluk

a~amasmda geni~leme

A vrupa Kom~uluk Politikas1, siyasi diyalog ve reformlardan, ticarete,
adalet ve i~i~lerinden enerji , ula~tlrma, ~evreye ve bilgi toplumundan , sosyal
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politikalara kadar pek ~ok alam kapstyordu. bngordiigii ekonomik ama~ ve
diizeyi (AB i~ pazan ile biitiinle~me) de olduk~a iddiahydt.
AB' nin geni~leme politikasma paralel yiiriittiigii mali destek politikasmm
bir benzeri Avrupa Kom~uluk Politikast i~in de ongoriilmii~tii. Bu Politika
~er~evesinde ortak iilkeler, AB Programlanna kattlabilecek, bO!gesel, bolge18
i~i ve smtr-a~an i~birligi geli~tirebilecekti •
biitiinle~me

Ancak, A vrupa Kom~uluk Politikas1' nm yaptsmdan kaynaklanan onemli
eksiklikleri de bulunmaktaydt. bncelikle, Politika, her ne kadar geni~leme
manttgmt iizerine yaptlandmlmi~sa da, kar~IItkh ili~kilere ivme
kazandtrabilecek AB 'ye iiyelik nihai hedefi i~ermemekte, dahast onun
yerini alabilecek bir hedef de sunmamaktaydt.
Bu Politika, i~ine dahil edilen iilkelere sadece ko~ulluluk ilkesine
dayanan yeni bir hukuki zemin-Avrupa Kom~uluk Anla~malan vaat
ediliyordu ancak bu Anla~malann iilkelere getirisi de a~tk degildi, ve bu
Anla~malar oniimiizdeki be~ y1l i~inde, o da her iilkenin Eylem Plant' nda
yer alan onceliklerin yerine getirilmesi ~arttyla imzalanacaktt. Ancak, mali
yardtm ve ticari bir taktm tavizlerin, soz konusu iilkeleri AB 'nin koydugu
ko~ullart yerine getirme konusunda ikna edebilmesi zordu. AB' nin, o
iilkelerdeki belli adtmlara kar~t daha somut "Odiiller" (Ticaretin tartm
sektoriinii i~ine alacak ~ekilde serbestle~tirilmesi, vize politikalann
esnekle~tirilmesi, daha tutarh politikalarm olu~turulmast gibi)
vermesi
gerekiyordu. Kom~uluk Politikast, AB'nin taleplerini a~tk~a ortaya koyuyor
ancak AB'nin kendi iizerine dii~en sorumluluklara ve bunlart hangi
~er~evede ve hangi zaman diliminde yapacagt konusuna a~tkhk
. getirmiyordu.
Dahast AB, ozellikle siyasi diizeydeki kar~thklt ili~kilerin de, A vrupa
Politikast' mn
ilk
a~amalannda
kurumla~ttnlmasmt
plarilamamaktaydt. Ongordiigii olduk~a iddiah ekonomik ili~ki bi~imi ve
mallarda serbest ticaretin saglanmast da, en azmdan ktsa ve orta vadede
mevcut yaptlarla saglanabilecek gibi goziikmiiyordu 19•
Kom~uluk

Politikast'nm bo~lukta olu~amayacagt ve
uygulanamayacagt ger~egi de, Politika iizerinde uluslararast ortamm da
etkisi olacagmt a~tk~a ortaya koymaktaydt. Bu durumda, Politikanm
amacma ula~IIabilmesi i~in diger bolgesel aktorlerin (ozellikle Rusya)
20
~tkarlarmm da tespit edilmesi gerekmekteydi .

bte yandan, Avrupa

Kom~uluk
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Sonu~

Avrupa Birligi'ni kuran Maastricht Anla~mast'mn 49. Maddesine gore
her Avrupa iilkesi
Avrupa Birligi'ne iiyelik i~in ba~vurabilir ve
Kopenhag kriterleri (demokrasi, hukukun iistiinliigii, insan haklan ve
azmhklara saygt gosterilmesini ve korunmasmt garanti eden kurumlann
varhgt, i~leyen bir Pazar ekonomisinin varltgmm yam stra Birlik i~indeki
piyasa gii~leri ve rekabet basktsma kar~1 koyma kapasitesine sahip olunmast
ve siyasi , ekonomik, parasal birligin ama~Janna uyum dahil olmak iizere
iiyelik yiikiimliiliiklerini Ustlenme kabiliyetine sahip olunmast) olarak da
adlandmlan ko~ullart yerine getirdigi takdirde de AB 'nin iiyesi olabilir.
Dolaytstyla, Birlige Uye olmak isteyen iilkelerde reformlarm yerine
getirilmesi ~ah~malannm htzlanmasmda AB'nin bir iilkeyi Uyelik
perspektifi i~ine almast onemlidir ve AB de geni~leme konusunu ciddi bir
dt~ politika aract olarak kullanarak ~evre iilkeler iizerinde denetleyici ve
gozetici bir rol oynar.
Ancak AB'nin bugiin kar~1 kar~tya kaldtgt astl sorun, Mayts 2004
tarihinden sonra geni~leyen Avrupa' mn ula~ttgt smtrlar baglarr'unda bu
politikanm arttk kullantlabilir olamayacagt ger~egidir. Degi~en ~artlar,
AB ' nin ~evresinde yer alan iilkelerle ili~kilerini geni~lemeyi bir ara~ olarak
kullanarak ~ekillendirmesine miisaade etmeyecektir. Cografi anlamda
Avrupa'ya dahil olmadtklart i~in AB'nin Uyesi olamayacak kom~u Akdeniz
Ulkeleri ile sorunlar Barselona Siireci dahilinde ~oziimlenmeye
~ah~tlmaktadtr ancak AB a~tsmdan esas problem cografi anlamda A vrupa
Ulkesi olup halihaZJrda da AB 'ye iiye olma isteklerini dile getiren Ulkeler ile
kurulacak ili~ki diizeyidir.
Ger~ekte dt~ stmrlarmm gidebilecegi en son noktanm ~imdiden
belirlenmesi tartt~malanna kadar gotiiriilebilecek bu konu, AB ' nin, b~ka
aday iilkelere kaptlarmt kapatttgt izlenimi vererek, Avrupa'da yeni bir aynm
yaratmak istememesi sonucunda U~Uncii bir yol aray1~1 i~ine girmesine
sebep olmu~tur. Bu baglamda ii~Uncii bir yo! olarak Kom~uluk Politikast
ortaya attlarak, orta ve uzun vadede AB'ye Uyeligi miimkiin olmayan ~evre
Ulkelerle AB'nin ili~kisinin ~er~evesi ~izilmeye ~alt~tlmt~tlr. Politika heniiz
olu~um a~amasmdadtr ve genelde geni~leme politikasma yakm bir
yaptlanma i~inde benzer ara~lar Uzerine kurulma egilimindedir ama Uyelik
perspektifi vermeme gibi onemli bir eksikligi vardtr. Dolaytstyla, bu
Politika, AB'nin ~evre iilkeleri, iiyelik perspektifi vermeden ama iiyelik
kaptsmt da tam olarak kapatmadan yanmda tutmayt deneme giri~imi
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olacakt1r. Bu politikanm ba~ans1, aslmda AB'nin ileride nihai smrrlanm
daha rahat ~izebilmesi a~1smdan da onemli olacakt1r.

Summary

Following the ambitious May 2004 enlargement, the EU has found itself
having new neighbours in the East and South East and, consequently, had to
redefine its foreign policy instruments and diversify approaches to the
different challenges and opportunities that these neighbouring states
present.
In this sense, the EU, realising that enlargement cannot be used as a
feasible instrument any more to address these challenges and opportunities,
needed to fashion a new strategy and carry out a coherent and
comprehensive policy towards its nearest neighbours that cannot -- for
various reasons -- join the EU in the nearest future. This new initiative
would also be important for the EU to be recognised as a reliable political
player in the international relations.
Within this context, the Wider Europe-Neighbourhood Policy was
proposed with the aim of developing a zone of prosperity and friendly
neighbourhood with whom the EU enjoys close, peaceful and cooperative
relations. It was also decided that the new policy would not give any
pro:;pect of membership for the countries concerned but eventually this new
ring of friends could participate in every field of activities except its
institutions. Wider Europe-Neighbourhood Policy is an ambitious project;
however, it needs to be developed further. If it is a Sl;lCCess, it might ease the
pressure on the EU concerning the tricky issue of defining the EU's final
borders.

Sonnotlar
1 Michael Emerson ' a gore bu iki kavram birbirinden fark1Id1r. Daha Geni$ Avrupa
tamm1 Avrupa Konseyi Uyelerinin kapsad1g1 alan olarak degerlendirilebilir. Bu alan
tarti$masiz Avrupa' d1r ve bu alan dahilindeki herkesin degerler, kliltlir ve tarih
a<;:Ismdan bir ozde$1igi vard1r. Bu alamn en uzak k6$esi nde yer alan Ulkelerin dahi
Avrupa'ya yonelik bir isteklerimevcuttur. Dolayisiyla, AB'nin Daha Geni$ Avrupa
politikasmm, en azmdan tutarliiik a<;:Ismdan, Avrupa'da yer a lan ve heni.iz AB'nin
i.iyesi o lmami$, mlizakerelere ba$1amami$ farkh ti.im i.ilkeleri kapsamasJ gerekir.

232

DAHA GENI~ AVRUPA

Daha Geni$ Avrupa Avrupaillawumm temel amay oldugu bir alandtr. AB'ye iiyelik
hukuki ve siyasi bir giri~im olmasma ragmen, Avrupaltla$ma, daha geni~ anlamh
toplumsal, ekonomik, siyasi degi~imi kapsayan bir giri~imdir. AvrupailLG$manm da
ideolojisi demokratik, liberal, yok-uluslu, yOk-kiiltiirlii, kapsaytct, iyselle~tirici ve
biitiinle~tirici olmakttr ve ii9 yolla geryekle~tirilmeye 9ah~t hr; AB'ye ve Avrupa
Konseyi'ne iiyelik siirecinde iistlenilmesi gereken hukuki sorumluluklar, bireylerin
inany, beklenti ve kimliklerinin degi~ime ugramast ve siyaset ve i~ diinyasmda iilke
mevcut kurallann ve aktt:irlerin stratejik pozisyonlannm degi~mesi yoluyla.
Ko~uluk ise daha geni~ anlamhdtr. Bu kavram giineyde ve giiney doguda
Barselona siirecinde yer alan Akdeniz iilkelerini, doguda da Rusya ve eski Sovyet
Cumh uriyetlerini yani ~u anda AGiT iiyeligine denk dii~ecek bir alam
kapsamaktadtr. Biiyiik Ortadogu olarak da adlandm labi lecek bu bolgedeki iilkeler
Avrupa'nm temel giivenlik tehditlerinin kaynagt terorizm, uyu~turucu ticareti ,
yasadt~t gay, kitle imha silahlan, kiiltiirel ve ideolojik kar~tthklann bulundugu
yerlerdir ve ne Batt ne de bu bolge iilkelerinin bu yorelerde bulunan demokratik
olmayan rejimleri nastl degi~tirecekleri ile ilgili bir fikirleri yoktur. Daha Geni$
Avrupa baglammda ABD daha az etkili bir dt~ aktor iken, Biiyiik Ortadogu'da
temel dt~ aktordiir. Biiyiik Ortadogu' da AB ve ABD politikalanmn koordinasyon
ve tutarhhgt onemlidir ve translatlantik ili~kilerinin gelecegi Avrupa'mn kom~uluk
politikasmm daha yok paryastdtr . Michael Emerson, "The Shaping of a Policy
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