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AVRUPA BiRLiGi'NiN AKDENiZ POLiTiKASI ve
1
SiYASi DENGELERi
Jean Claude GAUTRON*
veviren: Durmu~ TEZCAN**

Dogu ile Guney Arasmda Avrupa Birligi :
Yeni Akdeniz Politikasmm olu~turuldugu ortam, Avrupa Birliginin ortakl1k anvas1tas1yla Orta ve Dogu Avrupa ulkelerine neredeyse s1mrs1z olarak aclldiQI bir ortamdlr. Soz konusu anla~malar, ticari duzenlemeleri (tanm urunleri ve hassas maddelerle ilgili baz1 tahditler d1~mda serbest ticaret bolgesinin haml,anmas1),
pek cok ilerlemenin kaydedildigi yasal duzenlemeleri yakla~tlrma cabalan (ozellikle
rekabet, ula~t1rma ve teknik standartlar alanmda) ve Rusya'nm tutumu ile NATO gibi
guvenlikle ilgili orgutlerle ilgili baz1 zorluklar olsa bile Omit verici olan "siyasi diyalog"
giri~imleriyle Orta ve Dogu Avrupa ulkeleriyle yakla~t1rma stratejisinin birer aletidir.
Almanya'daki siyaslliderler ve i~ cevrelerinin Maastricht Antla~masm1 kabul ederken
siyasal ve parasal birligi icin Orta Avrupa'ya yonelmesi ~artm1 ko~mu~ olmalan, Almanya'nm tarih boyunca "Mittel Europa"ya dogru bakmas1 ve Alman gucunun temelde, hatta kacm1lmaz bir ~ekilde bu jeopolitik veriye bagh olmasmdan kaynaklanmaktadlr.
la~malan

Bu geli~me, Avrupa Toplulugu'nun d1~ ili~kilerinin dinamik olduguna bir ornek
daha olu~turmaktad1r. 1957 y1hnda Fransa ve Belcika, Ortak Pazar ile henuz bag1ms1z olmayan denizotesi ulke ve topraklar arasmda bir ortakhk kurulmas1 uzerinde
durmu~lard1. ingiltere'nin Topluluga kat1ld1g1 1972 y1lmda imzalanan 22'nci protokolle
ACP ulkelerinin bu ortakllgm kapsamma allnmasma (Lome Sozle~mesine) ilk ad1m
at1lm1~t1. ispanya'nm Topluluga uye olmasmm ardmdan ise Latin Amerika ulkeleriyle
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yeni nesil anla~malar haZ1rlanm1~t1r. BugOn geli~mekte olan Olkeler arasmda pek cok
bolgesel grubun olu~turulmas1 (ki bu geli~me Latin Amerika bolgesinde a~mya kacmaktadlr) kar~1smda Avrupa Birligi, Oye Olkelerin ozel Qlkarlanm (ingmere'nin Asya
bolgesinde oldugu gibi) goz oni.ine alarak B6lgeleraras1 Serbest Ticaret Ortakhg1 ad1
aijmda yeni bir ili~kiler modeline yonelmektedir. Akdeniz Devletlerinin bir (veya birkac) bolgesel entegrasyon si.irecini ba~latmas1 halinde bu modelin, bu bolgede de uygulanabilecegi dO~i.inOiebilir.
Bu nedenlerledir ki, Avrupa Birligi Konseyi, 9-10 Arahk 1994~e Essen' de yapt1g1
toplantlda bir tek nihai doki.imanda hem Orta ve Dogu Avrupa Olkeleri icin bir on katllma stratejisi Ozerinde mutab1k kalm1 ~, hem de Akdeniz bolgesinin "stratejik onemi
olan oncelikli bir beige" oldugunu kabul etmi~tir.
Burada daima yoruma ac1k olan kelimelerden cok Bat1-Dogu ve Kuzey-Gi.iney
eksenlerinin simgesel ve siyasi bir bicimde birbiriyle kesi~mesi onem ta~1maktad1r.
Kuzey-Giiney ekseninin yeniden degerlendirilmesi gecmi~ y1llarda Akdenizle ilgili
aktff politikalann onci.isi.i olarak ortaya Qlkan i.ilkeler (italya, Fransa, ispanya, Portekiz) tarafmdan ozendirilmi~tir. Diger i.iye Olkeler, belki bu i.ici.inci.i i.ilkelerle ah~
veri~in geli~mesini olumlu bir bicimde degerlendirdikleri veya belki de Dogu Avrupa
i.ilkeleriyle ili~kilerin gelecekte nas1lsa daima on planda kalacagmdan emin olduklan
iQin bu oneriye kar~1 Q1kmam1~lard1r. Bu konuda bir rakam anlamhd1r: 1994'te Avrupa
Birligi'nin Orta ve Dogu Avrupa i.ilkelerine toplam ihracat1 31 milyar tutan ECU'da iken
(bunun % 53'i.i Almanya, % 7,9'u ise Fransa tarafmdan gercekle~tirilmi~tir), aym y1l
Magrib (Kuzey Bat1 Afrika) ve Orta Dogu i.ilkelerine ihracat1 50 milyar ECU tutannda
olmu~tur (bunun % 30'u Fransa tarafmdan gercekle~tirilmi~tir).
Essen Konseyi'nin ardmdan Cannes'da toplanan Bakanlar Konseyinde, Barcelona'daki Avrupa-Akdeniz Konferans1 icin haz1rhk yap1hrken 1995-1999 donemi icin
bu iki jeopolitik bolgeye vaadedilen kamu yard1m kredileri arttmlm1~t1r: Orta ve Dogu
Avrupa i.ilkeleri icin 6,7 milyar ECU, Akdeniz i.ilkeleri icin de 4,6 milyar ECU (daha onceki 4 y11 icin bu miktar 4,5 milyar ECU olarak tespit edilmi~ti) ve aynca Avrupa Yatmm Bankas1'nm kredileri ongori.ilmi.i~ti.ir. Bu rakamlar Avrupa Komisyonu tarafmdan
onerilen rakamlardan biraz di.i~i.ik olmakla ve ni.ifus say1lanyla orant1h olmamakla birlikte yine de yeni Akdeniz politikasm1 somutla~t1rmaktad1r.
Zira yerlerini Orta ve Dogu Avrupa Olkelerine vermek zorunda kalma tehlikesiyle kar~1 kar~1ya bulunan i.ilkeler, ekonomileri en cok Avrupa'ya bagh olan ve Avrupa Birligi icin benzer avantajlar saglayan Magrib (Kuzey Bat1 Afrikq) i.ilkeleri ve Ti.irkiye'dir. Eskiden kurulmu~ di.izenin mevcut rekabet durumunu yans1tt1g1 ve Avrupa ile
Akdeniz Olkeleri arasmdaki ah~veri~in di.inya ticaretiyle a~ag1 yukan ayn1 oranda arttiQI goz oni.inde tutuldugunda, yeni Akdeniz politikasmdan maksadm ACP 2 i.ilkelerinin

2

Yazar, "ACP iilkeleri" k1saltmas1Yia Afrika-Karaip-Pasifik iilkelerini kast etmektedir. (D.T.)
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kendi bolgelerinde ugrad1klan "kopma"fa benzer bir durumun yeniden ya~anmasmm
onlenmesi oldugu anla~1lmaktad1r. Bu baglamda bu politika, dunya ekonomisine yeni
bir ~ekiduzen verme ~abasmm bir par~as1d1r.
I· Akdeniz Politikasmm Tarih ve Yontem Bak1mmdan Ce,itliligi

Akdeniz bolgesinin ~e~nliligi Akdeniz k1y1 Olkelerinin kar~1 kar~1ya bulundugu sorunlann ~ok say1da olmasma baghd1r: Akdeniz'in guneyindeki bolgedeki nufus art1~1
ve g1da maddelerine baghhk; ticari ah~veri~teki dengesizlik ve ithalatm ihracattan
daha fazla olmas1 (ve bunun sonucunda guney k1y1daki Olkeler arasmdaki ticaretin
fazla geli~memesi), milli ekonomilerin strukturel ayarlama durumunda olmas1 (ve birka~ Olkede bor~lanma oranmm yuksek olmas1), go~men hareketlerinin sebep oldugu
istikrars1zllk tehlikesi (yasad1~1 go~menler, yurt d1~ma ka~an azmhk mensuplannm
kimlik bunallm1, islami irticanm geli~mesi, terorizm), baz1 bolgelerin (Dogu Akdeniz,
Akdeniz'in kuzey k1y1 Olkeleri ve Adriyatik Denizi bolgesi) dahilindeki unsurlar arasmdaki gerginlikler veya ulus-devlet sistemi olarak nnelenen sistemlerin patlamas1
(Cezayir) sonucundaki siyasi krizler; insan haklanna ve hukuk devletinin butOn gereklerine uyulmad1g1 konusundaki ~Opheler. Bu problemlerin ~e~itliligi gozonune almdlgmda Akdeniz politikasmm Maastricht Antla~masmm kapsad1g1 uc direge bagh
butOn yontemlerin kullan1lmasmdan ge~tigi anla~1lmaktad1r: Ortak 01$ i$feri ve Giivenlik Politikas1'nm (PESC) yontem ve duzenlemelerinin yam s1ra adalet ve i~i~leri
alanlanndaki hukumetleraras1 i~birligi yontem ve duzenlemeleri de kullan1lmahd1r. Avrupa Toplulugu'nun gecmi~teki Akdeniz Politikas1 ve bunun yan1 s1ra siyasi i~birligi
cer~evesinde yap1lan ball giri~imlere bakild1gmda, bugun Avrupa Birligi'nin elinde bulunan butOn yontemlerin kullanllmasl geregi aclkca ortaya ~lkmaktadlr.
1. Avrupa Toplulugu'nun Akdeniz Politikas1 ilk safhada Kuzey k1y1 Olkeleri (Yunanistan ve Turkiye) ile ortakhk anla~malan, diger ucuncu Olkelerle ise yaln1zca ticari
duzenlemeleri ongoren tercih anla~malan ~eklinde gercekle~mi~tir. 1972'deki Paris
Zirvesi'nden ijibaren ise Topluluk Akdeniz bolgesine kar~1 genel bir yakla~1m1 ad1m
ad1m uygulamaya ba~layarak baz1 Olkelerle, (israil, Magrib (Kuzey Bat1 Afrika}, sonra
da Ma~rik (Dogu) Olkeleri, Yugoslavya) i~birligi anla~malan, Ma~a ve K1bns ile ortakhk anla~malan imzalam1~t1r. Bu genel yakla~1ma be~er y1lhk donemleri kapsayan
ve degi~ikliklere tabi olan mali protokoller de dahil olup, bu politikayla hala gecerliligini koruyan, bir yandan Toplulugun Kuzey Avrupa'ya dogru geli~mesinin dengelenmesi (ki bu geli~me 1973 y1hnda gercekle~mi~tir}, diger yandan da belirli i~birligi
alanlanndaki yard1m politikalannm kar~1hgmda buyuk bir serbest ticaret bOigesinin
olu~turulmasl ~eklindeki iki hedefin gercekle~tirilmesine cah~llml~tlr.
1989 y1hndan nibaren Toplulugun Guney Avrupa'ya dogru geli~mesinin ardmdan (Yunanistan, ispanya ve Portekiz'in Topluluga kat1lmas1yla) genel yakla~1m
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(ve kullan1lan anla~ma ti.irleri) baz1 degi~ikliklere ugrayarak "yeniden duzenlenmi$ Akdeniz Politikast" modelinin uygulanmasma ba~lanm1~t1r. Bu politika, toplam yard1m
miktannm artt~nlmas1, bOigesel entegrasyonun desteklenmesi, yatay mali i~birligi,
ekonomik ayarlama reformlannm desteklenmesi, surekli diyalog gibi yontemlere yer
vererek ktsaca bir "birlikte gefi$me" politikast ozelligini ta~tmaktaydt. 0 tarihte biraz
degi~ik bir yakla~tmm benimsenmesine, geli~medeki dengesizligin farkma vanlmas1
sebep olmu~tur: Akdeniz ulkelerinin durumunun koti.ile~mesi, Toplulugun dahili pazarmm Tek Senedin yururluge girmesiyle geni~lemesi ve Topluluk uyesi olan Akdeniz
ulkeleriyle actk rekabete girilmesi bu dengesizligin birer faktoru olmu~tur. Toplulugun
Akdeniz politikasm1n tarihine baktldtgmda bir ztthk goze carpmaktadtr. Daha uzun bir
sure devam etmesi beklenen bu ztthk ~u ~ekilde ozetlenebilir: Toplulugun Guney'e
dogru geni~lemesinin sonucu olarak bir yandan Avrupa ile Akdeniz ulkeleri arasmdaki ili~kilerin siyasl ve guvenlik esaslanna gore duzenlenmesi ihtiyact ortaya Clkmakta, diger yandan da ticari rekabet artmakta, yani Toplulugun ucuncu ulke pazarlanna girmesi zorla~ t rken Avrupa ile Akdeniz ulkelerinin ekonomilerinin birbirini
tamamlama kabiliyetinde bir azalmaya dogru gidilmektedir. Bu politikanm sonucunda
aynca Toplulugun bunyesinde de Kuzey ile Guney ulkeleri arasmda bir fark meydana
gelmektedir. Zira yeniden duzenlenmi~ Akdeniz politikasmm faturast buyuk oranda
Topluluga en fazla mali katktda (net katkt} bulunan ulkelere Ctkmakta olup, bu ulkeler
buti.in strukturel fonlar ve buti.inluk fonlan da dahil olmak uzere Toplulugun dahili ekonomik ve sosyal buti.inlugunun bedelini odemek zorundadtrlar. Anla~ma yontemlerinin yant s1ra du~uk faizli krediler ve Avrupa Yattnm Bankas1'nm verdigi kredileri
de hesaba katmak gerekir.
2. Siyasl i~birligi, Toplulugun normal cah~ma mekanizmalannm dt~mda ve Tek
Senet (siyasl i~birligiyle ilgili 30. madde) ile Maastricht Antla~masmdan once, 1973
ythnda Kopenhag Zirvesi'nde ilk defa gundeme gelerek Ktbns ve israii-Arap ihtilaft ile
ilgili olarak uygulanmt~ttr. Bu uygulamayla Topluluga uye ulkeler, krizlerin mu~
tereken yonetilmesinin esaslannt ortaya koymu~lardtr: Ktbns'ta ortak goru~ actklanmt~ ve bir arabuluculuk gorevi verilmi~tir. 1973 ila 1980 ytllannda ise Filistin halkmm haklan tedricen tanmmt~ttr. ilk petrol krizinin akabinde, aym ytllarda ba~lattlan
Avrupa-Arap diyalogu ise siyasl i~birligi mekanizmasmm dt~mda yer almt~ttr. Bu diyalogtan umulan sonuc, iki tarafm tamamen ztt hedeflerin pe~inde olduklan icin gercekle~memi~tir: Avrupa ulkeleri petrol ihtiyaclannt kar~tlamak uzere istikrarh fiyatlar
ararken Arap Ligine Oye Olkeler hem israil'e hem de ABD'ye kar~t siyasi destek saglamaya cabalamt~tlr. Bu hedeflerin her ikisinin de gundemden Ctkanlmast Ozerine diyalog sonucsuz kalmt~ttr. Daha sonraki ytllarda Yugoslavya ile ilgili giri~imlerin (silah
ambargosu, ticari ve ekonomik ambargo) t~tgmda Avrupa Birligi'nin kriz yonetimi kabiliyetinin son derece smtrl1 oldugu anla~tlmt~ttr. Burada, Oye ulkelerin ayn ayn degerlendirmeleri yap1p, ayn ayn stratejileri uygulamalannm ve ozellikle Yugoslavya Federasyonunun parcalanmasmdan sonra ortaya Ctkan cumhuriyetlerin tanmmasmda
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gorOien anar~inin, Avrupa Birliginin gayretlerinin ba~ans1zhkla sonu~lanmasmdaki
pay1 bOyGk olduguna dikkat ~ekmek gerekir. Yugoslavya ile ilgili bu ba~ans1zhgm
PESC'in mekanizmalanna umut baglayanlan hayal k1nkhgma ugratt1g1 a~ikard1r.
Ancak Akdeniz politikas1yla ilgili deneyimler Avrupahlara, daha fazla esneklige sahip
olmak icin Toplulugun elindeki mali yard1m ve ticari hOkOmler gibi yontemlerin yan1
s1ra hGkGmetleraras1 i~birliginin de i~letilmesinin gerektigini ogretmi~tir.
3. Toplulugun Akdeniz Glkeleriyle ili~kileri ilk safhada ortakhk anla~malan ve i~
birligi anla~malan ~er~evesinde dOzenlenmi~tir. Maastricht Antla~masmm imzalanmaslyla bu hukuki yontemlere bir yenilik getirilmi~tir. Gerek ortakhk, gerekse i~
birligi anla~malan icin 228. maddenin 3. f1kras1 uyannca Konsey oybirligiyle karar
verir. Ortakhk anla~malan 238. maddeye, i~birligi anla~malan ise, 113 ve 235. maddelere gore kararla~t1nhr. Bundan boyle uygulanan tek yontem haline gelen ortakhk
anla~malan, Avrupa Parlamentosunun "uygun goro~· usuiOne gore verdigi karara
bagh olup, bu sayede Avrupa Parlamentosu, gerek Avrupa Glkeleri (Orta ve Dogu Avrupa) ile imzalanan diger ortakhk anla~malan, gerekse Avrupa Birligi Antla~masmm
"0" maddesi uyannca tam Gyelik ba~vurulan konusunda oldugu gibi Akdeniz politikasl konusunda da geni~ bir inceleme yetkisine sahip olmu~tur. 6nemini bOyGk 51cOde yitiren i~birligi anla~malan icin ise, 113. maddede ac1kca belirtilmedigi halde uygulamada Avrupa Parlamentosuyla isti~arede bulunulmaktad1r. Bu anla~malar hem
ticari hOkOmleri hem de topluluk mekanizmalanna dahil olmad1gmdan ilke olarak topluluk organlannm yetkisinin d1~mda kalan i~birligi ile ilgili hOkOmleri i~erdigi icin 113
ve 235. maddelere tabidir. Ancak, i~birliQi usullerinin kurumlarla ilgili baz1 hOkOmleri
kapsammda, durumunda bu tOr anla~malannda Parlamentonun uygun gorO~One sunulmasmm normal olarak kar~1lanmas1 gerekir. i~birligi anla~malannm modern ~ekli
bu yondedir. Akdeniz Glkeleriyle yap1lan anla~malann butceler Gzerindeki yGkG fazladlr. Avrupa Yat1nm Bankas1 (B.E.I.)'nm verdigi kredilerin yam s1ra 1997 y1hndan itibaren mali protokollerin yerine bircok y1h kapsamakla birlikte daha fazla esneklik saglayan MEDA mali sistemi'nin yGrOriGge girmesi beklenmektedir. Ancak 1995-1999
donemi icin Malta ve K1bns bu sistemin kapsammm d1~mda kalacakt1r. BGtOn bu hOkOmler Avrupa Parlamentosunu, Avrupa Birligi'nin esas olarak Konsey Oyelerinin oybirligine bagh olan anla~ma politikasmda hukuki veya fiili olarak soz sahibi kllmaktadlr. Kurumlar sayesinde bu ~ekilde saglanan denge, ayn1 zamanda siyasi bir
denge olup, hGkGmetleraras1 i~birliginin yeni mekanizmalanyla3 bagda~mamaktad1r.
Bugune kadar, bu mekanizmalardan pek fazla bir sonuc elde edilmemi~tir. Avrupa
gocmen politikas1, bu konuda eskiden beri ikili ili~kilere bagh yerle~ik bir dOzen bulundugundan, henOz olu~turulamam1~t1r. Buna kar~1hk, Avrupa Birligi'nin Filistinlilere,
i~gal aijmdaki topraklar icin saglanan uluslararas1 yard1ma en bOyGk katk1da bulunan
kurulu~ oldugu goz onunde bulundurularak 19 Nisan 1994'te Orta Dogu ban~ sO-

3

Yeni mekanizmalar konusunda "Avrupa Birli{li

Antl~mast'nm

V ve VI. BOIOmleri"ne bakmtz.

138

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

recinin desteklenmesiyle ilgili ortak bir faaliyet konusunda mutabakata vanlm1~t1r. Ak·
deniz bolgesindeki sorunlann bir bOtOn olarak ele allmp Ostesinden gelinmesi icin
yogun cabalar gerekeceginden zamanla Avrupa Birligi'nin direklerinin her OcOnOn de
bu konuda devreye girmesi beklenmektedir.
II- Butunllik Arzeden Bir Proje: Avrupa-Akdeniz Ortakhg1
Toplulugun ilk safhada uygulad1g1 politika, yukanda belirttigimiz gibi ticari tavizlerle geleneksel mali i~birligi yontemlerine dayallyd1. "Yeniden dOzenlenmi~" politika cercevesinde bu yontemlerin yam s1ra ekonomik reformlann ve strOktOrel ayarlama cabalanyla bolgesel i~birligi ve adem-i merkeziyetcilik (yerinden yonetim)
esasma dayall yeni i~birligi tOrlerinin desteklenmesi ongorOimO~tOr. Ortakllk projesi
bu yonden, daha once ba~lat1lan bir sOrecin devam1 olarak gorOimektedir.
Mevcut durum ac1k bir ~ekilde ortaya konulmu~tur: Buna gore, her ne kadar sanayi OrOnlerinin Avrupa pazarma girmesinde bOyOk bir ilerleme saglanm1~sa da (Fas,
Tunus, TOrkiye, Malta, K1bns), Fas ve TOrkiye kaynakll OrOnler d1~mda tanm OrOnlerinin pay1 ticaret hacmi ile orant11i bir ~ekilde geli~memi~ ve Akdeniz Olkelerinin g1da
maddelerine bagllllg1 teyit edilmi~tir. Belirlenmi~ i~ boiOmOnOn esaslan uyannca Toplulugun gayretleri belirli alanlar (egitim, koylerin kalkmmas1 gibi) ve sosyal alanlardaki
(sagl1k, egitim) programlann desteklenmesi Ozerine teks~ edilmi~, aym zamanda
Washington grubu orgOtlerinin nezaretinde soz konusu Olkelerde strOktOrel (yap1sal)
geli~tirme programlan uygulanm1~t1r. 1992 y1llnda (ispanya'nm bir serbest ticaret
bolge olu~turulmas1 yonOndeki onerisi dogrultusunda) daha kapsamll bir proje geli~tirilmesi fikri belirmi~tir: Birkac Olkede yap1lan reformlann sonucsuz kaldiQinl ve
notus art1~1 ile goc hareketlerinin neden oldugu gOvenlik sorunlannm ciddi boyutlara
vard1gm1 tespit eden Avrupa Birligi Konseyi 1992'de Lizbon'da yapt1g1 toplant1smda
ortak!Jk kavramm1 ortaya koymu~tur. "Ortakllk" kelimesi belirsiz oldugu ve i~birligi ac1·
smdan ce~itli seviyelerdeki uygulamalan kapsad1g1 halde, bugOn uluslararas1 ili~kiler
alanmda s1k s1k kullamlan bir terim olup, bu kavram Avrupa Komisyonunun 19 Ekim
1994 tarihli bildirisinde kullamlm1~t1r. Bu projenin iki odak noktas1 ~u ~ekilde aclk·
lanabilir:
- Bir yandan bir siyasi istikrar ve gOvenlik bolgesinin olu~turulmas1 (Dogu Avrupa Olkelerine onerilen istikrar Pakt1 ve Avrupa GOvenlik ve i~birligi OrgOtOnOn Ak·
deniz'deki giri~imleriyle bir paralellik kurulabilir).
- Diger yandan mali i~birliginin onemli olcOde geli~tirilmesi, yard1mm yeni alanlara yaygmla~t1nlmas1 ve bolgesel i~birliginin daha fazla desteklenmesi yoluyla kuzeyden gOneye ve gOneyden guneye uzanan geni~ bir serbest ticaret bolgesinden
olu~an bir ekonomik alamn kurulmas1.
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- Birinci hedef, Avrupa Birligi'nin neredeyse "stratejik" bir emeli dogrultusunda
ortak devletlerde hukuk devleti ve cagda~ kamu yonetiminin klasik krijerlerinin te~vik
edilmesine yonelikken, ikincisi uluslararas1 ticaret ile ulkelerin ic ekonomik ve sosyal
yeniden yap1lanmas1 arasmda daha oncekinden daha s1k1 bir bag kurmaktad1r. Bu
gercek, Komisyonun daha sonraki call~malanyla ac1kca ortaya C1km1~t1r. Zira Komisyonun 8 Mart 1995 tarihindeki bildirisinde oncelikli konular ~u ~ekilde ac1klanm1~t1r: ekonomik geci~ surecine yard1m (ucuncu ulkelerin ozel sektorlerine yard1m
ve gerek genel gerekse Avrupa kaynakll ozel yatmm ak1~mm artt1nlmas1 da dahil),
yeni sosyo-ekonomik dengelerin kurulmas1 (cevre sorunlan, mesleki egitim ve kentsel
ile k1rsal bolgelerin sosyal yap1smm iyile~tirilmesi de dahil).
ButUnle~meye (globalle~meye)

dayall bu yeni

yakla~1m,

oze

ili~kin

birkac goz-

lemde bulunmay1 gerekli k1lmaktad1r:

1. Bu yeni yakla~~m~n onemli ozelliklerinden biri, ticaret ve i~birliginin bolgesel
ve bolgeleraras1 bir boyut icerisinde ele allnmas1d1r. Akdeniz'in guneyindeki ulkelerde
bu hedef iki temel sorunla kar~1 kar~1ya kalabilir. ilk olarak ce~itli nedenlerle diger Akdeniz ulkeleriyle yap1lan ticaret, bu iilkelerin toplam d1~ ticaretinin sadece % S'i civannda bir oran olu~turmaktad1r.
Bunun nedenlerinden baz1lan ise, soz konusu ulkelerin uretiminin enerji urunleri
birbirini tamamlamaktan ziyade, uluslararas1 ihracat piyasasmda birbirine
rakip olan urunlerden olu~masma baglld1r. Bu ulkelerin ticaretinin bolge d1~ma donuk
olmasmda, bircogu eskilere dayanan pazarlama yap1lan, ozel sektor yatmmlannm kokeni, kar~11ikll kamu yard1mlannm cizgisi ve yerel i~letmelerin teknolojik ve mali baQimllligl gibi ce~itli ~ekiller alan ~ebekelerin mevcut olmas1 onemli bir rol oynamaktadlr. Ortakllk projesi cercevesinde Avrupa Birligi ile Akdeniz bolgesindeki
ucuncu iilkeler arasmda serbest ticaret bolgelerinin olu~turulmasma ba~lanm1~ olmakla birlikte, bu geli~menin, bu bolgedeki ucuncii ulkelerin birbiriyle daha Slkl ikili
ili~kiler kurmalan uzerine etkili olup olamayacag1 ~iiphelidir. Turkiye ile israil arasmda
imzalanan anla~ma ilginc ve umut verici olmakla birlikte, israil ekonomisinin cok
yonl(j olmaSI dikkate alimrsa, bu anla~manm yeni bir dizi ikili anla~manm CinCUSU OlmadiQI anla~1lmaktad1r. Akdeniz ulkelerinin ekonomileri d1~a donuk oldugundan Avrupa Birligi, bu ulkelerin dogal ortag1 konumundad1r. Ancak bu durumdan en cok
hangi Avrupa ulkelerinin yararlanacag1 belirlenmelidir. Diger bir deyimle ekonomik ortakllgm Avrupa Birligi bunyesindeki Akdeniz ulkelerinin yaranna olmayabilir4•
d1~mda,

Arap Magribi (Kuzey Bat1 Afrika) Birligi deneyiminin de gosterdigi gibi5, cok tarafll boyut da eksik olabilir. Uluslararas1 entegrasyon kuram1, geli~mekte olan 01-

4

Bkz. Avrupa Topluluklannm Ekonomlk ve Sosyal Komiteslnln Goriit~O (Avis du Comite
economique et social des Communautes europeennes), CES 974/95, S. 15

5

Bkz. A~{l1da Ill

no.IU'b~hk .
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kelerin deneyimlerinin iyi ve k6t0 yonlerinden ahnan derslerle zenginle~mi~tir. Yukanda belirtilen ekonomik gucluklerin yam s1ra mevcut siyasl sistemlerden kaynaklanan 6nemli sorunlar da bulunmaktad1r. Devletler istikrar ve sosyal ve siyasl cogulculugu saglayamadJQI surece, hukumetleri egemenlik haklanndan hicbir ~ekilde
feragat etmeye yana~mamaktad1r. Oysa bolgesel entegrasyon, yukanda belirttigimiz
gibi sm1rh kalan ticaretin 6nundeki engellerin kald1nlmasmm yam s1ra, yatmmlar icin
uygun yer secilmesi, i~letmelerin bircok ulkeyi kapsayan bir piyasa cercevesinde degerlendirilmesi, ortak uretim, ag1r ve hafif sanayinde birbirini tamamlayan faaliyetlerin
geli~tirilmesi gibi aktif tedbirlerin uygulanmasma da baghd1r. Sosyal gruplar (i~ci, y6netici veya tUccar sendikalan) veya kamuoyunun bask1s1 a~mda kalan hukumetler,
bolgesel entegrasyonun fiilen geli~tirilmesine kostek olan milliyetci ve devletci cozumleri desteklemektedir.
Avrupa Birligi'nin bu egilimlere kar~1 uygulanabilecegi, bolgesel i~birligiyle ilgili
kumulatif kaynak kurallannm uygulanmas1, bolgesel i~birligi projelerine
mali destek saglanmas1 gibi birkac yontem mevcuttur. Ancak bu tedbirler eski i~birligi
anla~malan cercevesinde oldugu gibi yetersiz kalabilir. Her ne kadar 1992 tarihinden
itibaren Konseyin 29 Haziran 1992 tarihli, Akdeniz bolgesindeki ucuncu ulkelerle,
mali i~birligiyle ilgili Yonetmeligi uyannca bu tedbirlerin kapsam1 geni~letildiyse de,
bunlar yeni bir yapmm olu~turulmas1 icin yeterli gorunmemektedir.
anla~malar,

ButUn bu nedenlerle serbest ticaret bolgelerinin kuzeyden guneye uzanan bircok bolge ~eklinde olu~turulmasl ihtimali daha kuvvetlidir.
2. Ortakhgm siyasl boyutu nedeniyle siyasl diyalog insan haklan ve demokratik
esaslara dayanmahd1r. Bugun Cezayir'de islami gruplann ~iddet kullanmas1 ve ordu
ile hukumetin sert bir bast1rma politikas1 uygulamas1 nedenleriyle bu ulke bir kenara
nilmektedir. Ancak siyasl ~artlar gercekten aranmakta m1d1r? Daha ziyade Avrupa
Birligi ile herhangi bir Akdeniz ulkesi arasmda bir anla~manm imzalanabilmesi icin,
demokratik kurallara uyulmas1 gibi bir ~artm arand1g1 soylenebilir. Suriye ile yap1lacak
muzakereler icin boyle bir ~artm uygulanmas1 muhtemeldir. Buna kar~1hk, Avrupa Birligi'nin ozelliklerinden dolay1, anla~ma imzaland1ktan sonra bu tOr ~artlara dayanarak
yaptmmlar, ancak Eski Yugoslavya'da gibi son derece ciddi ihlallerin saptand1g1 olaganustO durumlarda uygulanm1~t1r. Baz1 ACP ulkeleri 6 (Libya, Sudan ve Ruanda da
dahil) ile imzalanan baz1 i~birligi programlan dondurulmu~tur. Ekonomik yaptmmlar,
Topluluk kapsammda ele almm1~ olup, V. B610m0n hOkOmleriyle uyumlu olmamasma
ragmen Avrupa Birligi, Ortak D1~ i~leri ve Guvenlik Politikas1 mekanizmalanna ba~
vurdugu takdirde daha iyi bir sonuc elde edebilecektir.

6

Yukanda 2 no.lu dipnotta da belirtildil)i Ozere, yazar, "ACP 0/ke/eri" k1saltmas1yla Afrika-KaraipPasifik Olkelerini kast etrnektedir. (D.T.)
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3. Barcelona'daki konferansm gOndeminde ortakhgm siyasi boyutu, ekonomik
ve mali boyutu, sosyal ve insani boyutu ~eklindeki her Oc boyutu da yer almaktad1r.
ikincisinin gercekle~ebilmesi icin serbest ticaretin a~amah bir ~ekilde (belki onbe~ yllhk bir donemde) uygulanmas1 ile strOktOrel reformlara yard1m arasmda s1k1 bir baglantl kurulmahd1r. Reformlara yard1m alanmda Avrupa Birligi'nin, oncelikli sektorlerdeki giri~imlerini Devletlerin ikili yard1m programlan ve ozel yatlrlmlann ak1~1yla
koordine etmesi gereklidir. Bu koordinasyonun geregi Ozerinde s1k s1k durulmakla birlikte iyi belirlenmi~ baz1 projeler d1~mda bunda ba~anh olunmad1g1 gorOimO~tOr. Koordinasyon, gerek ortak Olkelerin, gerekse ikili yard1m1 egemen d1~ politikalannm bir
aleti olarak kullanan Oye devletlerin ~Ophe ile bakt1g1 bir yontemdir. Bununla birlikte,
projenin bircok boiOmO (ozel sektorOn desteklenmesi, yat1nmlann te~vik edilmesi,
KOBi'lere yard1m saglanmas1, ademi merkeziyetcilik (yerinden yonetim) esasma dayah i~birligi, kalkmma anla~malan) koordinasyonu esas almaktad1r.
Avrupa Birligi ile Akdeniz Olkeleri arasmdaki ortakhgm cok yoniO olmas1 (Avrupa-Akdeniz global ortakhg1) nedeniyle, bu ortakhgm etkinliginin saglanabilmesi icin
Avrupahlann yeni uygulamalan benimsemeleri gerekmektedir.

Ill- Jeopolitik Durumlann

Ce~itliligi

:

1. Akdeniz'in Kuzeyindeki Bolge: Yakmhk ve Entegrasyon :
Avrupa Komisyonu'nun 30 Haziran 1993 tarihinde belirledigi gorO~ dogrultusunda Avrupa Birligi'nin, 1996 y1hnda ba~layacak olan HOkOmetleraras1 Konferansm bitimini mOteakiben an1 ay icinde iki ada Devlet olan Malta (nOfusu 350 bin)
ve K1bns (nOfusu yakla~1k 750 bin) ile mOzakerelerin ba~lat1lmas1 yonOnde verdigi
karar uyarmca, bu iki Olkenin nispeten k1sa bir sOre icinde Avrupa Birligi'ne tam Oye
olarak kat1lmalan beklenmektedir. Malta'nm Avrupa Birligi'ne kat1lmas1 siyasi ve
hukuki alanlarda herhangi bir ozel sorun yaratmazken bu Olke ile a~ag1 yukan ayn1 tarihten beri Avrupa Toplulugu ile ortakhk baglan bulunan K1bns'm durumu adanm
kuzey bolgesi yakla~1k yirmi y1ldan bu yana, K1bns'm Enosis emeline uygun olarak
Yunanistan'a baglanmas1 projesine tepki gosteren TOrklerin elinde bulundugundan
daha karma~1kt1r. K1bns'm Turk boiOmOnde 1983 y1hnda bag1ms1z bir Cumhuriyet ilan
edilmi~ olmasma ragmen, bu cumhuriyeti tamyan tek devletin Ankara hOkOmeti oldugu hatlrlat1lmahd1r. K1bns icin Malta'ya uygulanan cozOmOn aymsmm benimsenmesine, Avrupa Birligi'nin himayesinde alt bolgenin birkac taraf1 arasmda vanlan uzla~ma yol acm1~t1r. Zira Fransa'nm donem ba~kanllgmm ilk gOnlerinde Atina
hOkOmeti, TOrkiye ile bir gOmrOk birligi anla~masmm imzalanmasma itiraz etmekten
vazgecmi~, bunun kar~1hgmda da K1bns ile tam Oyelik mOzakerelerinin ac11masm1
saglam1~t1r. Bu karar ilke olarak Avrupa Birligi - TOrkiye Ortakllk Konseyi'nin 6 Mart
1995 tarihindeki toplant1smda kabul edilmi~tir. Bu yakla~1m ilginc olup, Avrupa Bir-
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ligi'nin Birle~mi~ Milletler OrgutOnun cozumleyemedigi bir ihtilafm cozumlenmesine
katk1da bulunabilecegini ortaya koymaktad1r. Her ne kadar K1bns'm Avrupa Birligi'ne
tam uye olmas1 ekonomik bak1mdan ozel bir sorun yaratmasa da Avrupa Birligi adanm daha az geli~mi~ olan kuzey bolgelerine mali yard1mda bulunmay1 taahhut etmi~tir. Hukuki sorunlar ise devam etmektedir: Tam uyeligin K1bns sorununun genel
siyasi cozumunu saglayamamas1 durumunda -uzun vadeli bir cozumu kolayla~t1rsa
bile- tam uyelik antla~masmm daha sonra belirlenecek olan usullere gore her iki tarafca da onaylanmas1 gerekecektir.
iki kutuplu uluslararas1 sistemin sonrasmda ortaya Clkan sistem (veya sistem
yoklugu) ortammda Avrupa orgutleri ve Avrupa Birligi dogu sm1rlannm nerede oldugunu ara~t1rmaktad1rlar. Buyuk bOiumu Asya k1tasmda bulunan ve siyasi bak1mdan
Orta Dogu bolgesine (k1smen) dahil olan Turkiye ile Avrupa arasmdaki ili~kiler eskiden beri karma~1k ve hassast1r. Turkiye'nin iC i~lerinden kaynaklanan baz1 nedenler
ve ozellikle sosyo-kultOrel nedenlerden dolay1 1963 tarihli Ortakllk Antla~masmm Turkiye'nin otomatik bir ~ekilde Birlige tam uye s1fat1yla kat1lmasma yol acmas1 mumkun
olmam1~t1r. Turkiye bolgesel ili~ki ~ebekelerine dahil olup, bu ~ebekeler S.S.C.B.'nin
dag1lmasmm ardmdan guclendirilmi~tir. (Rusya, Kafkas ulkeleri ve Orta Asya'daki
yeni cumhuriyetler de dahil olmak uzere Karadeniz Ekonomik Toplulugu, Turkmenistan'm AGiT nezdinde temsil edilmesi, vb.). Turkiye, Alevi azmllgmm eylemleri
ve otoriter bir siyasi yakla~1m ile askeri tedbirlere yol acan Kurt sorununun ic ve uluslararasl sonuclanyla kar~1 kar~1ya kalmaktad1r. Baz1 ekonomik ve sosyal ayarlama
tedbirlerinin islami irtica'm guclenmesinde pay1 oldugu da du~unulmektedir. Ekonomik alanda Turkiye (nOfusu 60 milyon) Avrupa Birligi'nin ticari ortaklan arasmda
10. s1rada yer almakta olup, ihracatmm yansm1 Birlik uyelerine yapmaktad1r. Turk
urunlerinin (tekstil urunleri haric) serbest giri~i, birligin urunleri icin gumruk korunma
tedbirlerinin uygulanmasma devam edilmesi gibi ticaret duzenlemeleri, orta duzeyde
geli~mi~ ulkelere uygulanan duzenlemelerin ozelliklerini ta~1maktad1r. 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan Gumruk Birligi Anla~mas1 iki ana unsurdan olu~maktad1r: bir yandan Turk piyasasmm Avrupa urunlerine ac1lmas1, ote yandan da 15 y1ldan uzun bir
sureden beri dondurulmu~ bulunan maU yard1ma yeniden ba~lanmas1. Gumruk Birligi
aynca bir Ortak Gumruk Tarifesini ve yasalar arasmda uyum saglanmasm1 gerektirmektedir. Gumruk Birligi'nin 1 Ocak 1996 tarihinde yururluge girmesi ve Avrupa
Parlamentosunun olumlu goru~ belirlemesi muhtemeldir (Nitekim sonu9 olumlu ger9ekle~mi~tir) : Siyasi $artlar esasma dayanarak Parlamento uyeleri, (tutuklu Kurt parlamenterlerinin serbest b1rak1lmas1, Terorle Mucadele Yasas1'nm 8. maddesinde degi~iklik yap1lmas1 gibi) insan haklanyla ilgili somut i~aretler icin istekte bulunmu~.

7

Yazann lzmir Hukuk Fakultesi'ne konferans vermeye geli!ji b~langu;ta 1995 Arahk ay1 olarak kararl~tlrlldl!)mdan , konferans metni 1.12.1995 tarihinde haz1rlanm1~11r. Oysa bu varsay1m konu!jmamn yap1ldi!)l 1996 martmdan onoe 1.1.1996 tarihinde gerc;ekle!jmi!j ve Gumruk Birli!)i'nin
yururlu!)e girmesi onaylanml!jll (D.T.).
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Turkiye ise, baz1 olumlu i~aretler vermi~tir. GumrOk Birligi Anla~masmm imzalanmas1,
TOrkiye'nin ileride tam Oyelik s1fatm1 aramas1m engellememektedir. Bu anla~ma aym
zamanda Turkiye'nin Qift yoniO bir gOQ olu~turmasma da katk1da bulunabilir: Zira, bir
yandan Avrupa Birligi ile ekonomik baglannm guclenmesi, diger yandan da Kafkas
bolgesindeki siyasl Qlkarlannm korunmas1 yoluyla Turkiye, eski "Orta Bolge imparatorlugu" (Empire du milieu) deyimine yeniden hayat kazand1rabilir.

2. Magrip (Kuzey Bat1 Afrika) : ikili Anla~malarm Yenilenmesi
Magrib (Kuzey Bat1 Afrika)'in teorik olarak, en azmdan OQ ana Olkesi clan Cezayir, Fas ve Tunus'un '1opluluktan topluluga" ili~kilerin geli~tirilmesi iQin bir deneme
tahtas1 roiOnO oynamas1 mOmkOndO. Avrupa-Akdeniz serbest ticaret bolgesinin ilk
a~amasm1 olu~turabilecek bu geli~me, 1989 y1hnda hem bu amacla hem Bat1 Sahra
gibi bu bolgedeki Devletler arasmdaki uyu~mazhklann Qi:izumlenmesi amac1yla kurulan Arap Magrip (Kuzey Bat1 Afrika) Birliginin geli~mesine baghyd1. Boyle bir geli~me gerQekle~memi~tir. Bugun Cezayir, Olkeyi parQalayan iQ ~iddet olaylan nedeniyle bolgesel gOQ roiOnQ ustlenemeyecegi iQin, Magrib (Kuzey Bat1 Afrika)'in yeni
stratejik dengesi ozellikle siyasl faktorlere baghd1r. Cezayir'deki durumdan fiilen Fas
yararlanmaktad1r; Tun us ise, daha onceki gerginlik, ancak aym zamanda Cezayir ve
Fas arasmdaki kar~1hkh denge ortammdan daha gOQ bir durumda bulunmaktad1r. Ote
yandan Magrip Qlkelerinin d1~ ekonomik stratejileri iC ekonomik yap1lanm yanSitmaktadlr. Fas ve Tunus ihracata donOk ham sanayii geli~tirmeye Qah~m~~ olup,
bunun desteginde ozellikle Fas'ta strOktOrel ayarlama ve sistematik ozelle~tirme politikalan uygulanm1~t1r. Cezayir'de ise Devletin bOyOk rol oynadiQI, petrol ve dogal
gaza dayah gelir ekonomisi hakim olmaya devam etmektedir. Bu farkhhk, Magrip
(Kuzey Bat1 Afrika) kapsammda bir toplulugun muessiriyetle kurulmasm1 engellemi~tir.

Avrupa Birligi, bu durumun yaratt1g1 sonuclan degerlendirmek zorunda olMagrip Olkeleri ile Avrupa Olkeleri arasmdaki ikili ili~kilerin Olkeden Qlkeye
farkh olmas1 da bunda etkili olmu~tur. Cezayir ornegine bak1lacak olursa, Fransa bu
Olkenin ithalatmda 1., ihracatmda da 3. s1rada yer almaktad1r. Fransa 1995 y1hnda
Cezayir'e 6 milyar Frans1z Frang1 tutannda kredi saglam1~t1r. italya ve Fransa IMF ile
yap1lan anla~ma Qercevesinde Cezayir'in borcunun ertelenmesini kabul etmi~lerdir.
ispanya ve italya birer petrol boru hatt1 ile Cezayir'den buyuk miktarda petrol satin almaktadlrlar.
mu~tur.

Avrupa Birligi ile Magrip ulkeleri arasmda aynca baz1 gerginlikler, hatta ozel anla~mazliklar mevcuttur. Genel olarak Magrip (Kuzey Bat1 Afrika) Olkeleri, serbest ticaretin uygulanmasmm halihaz1rda gOmrOk gelirlerinin ucte ikisini olu~turan gOmruk
tarifelerinin ortadan kald1nlmas1 ve milli i~letmelerin zaranna olacak banka ve sigorta
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gibi ~irketlerin ulkelerine serbest olarak yerle~mesiyle sonuclanmasmdan korkmaktadlr. Oysa, yerel 6zel sektorun saglam bir ~ekilde kurulmasmda krediden yararlanabilmesinin bir kilit rol oynad1g1 hatlrlat1lmas1 gerekir. Buna ilaveten anla~mazhk
konusu olan diger baz1 hususlar da bulunmaktad1r: Tunus'un Avrupahlann asgari olarak satin almay1 taahhut ettikleri zeytinyag1 miktanm azaltmamalan, hatta artt1rmalan
yonundeki talebi; Topluluk ile Fas arasmda imzalanan, bahk avlanmas1 konusundaki
anla~mada 6ng6rulmedigi halde Fas'm bir avlanma tahdidinin konulmasiYia ilgili talebi; bu konu 6zellikle ispanyol gemilerini ilgilendirmektedir. Sonuc olarak, AvrupaMagrib (Kuzey Bat1 Afrika) ortakhk ili~kilerinin ikili seviyede ele almmas1 i9in butOn
~artlar mevcuttur.
Avrupa ortakhk anla~malanndan k1smen esinlenen yeni anla~malann ekonomik
boyutunda, serbest ticaret ili~kilerinin kurulmas1, yerle~me hakk1yla ilgili hukumler,
hizmetler ve rekabet, ekonomik ve sosyal alanlarda i~birligi ve siyasi diyalog hususlanna yer verilmi~tir. Sanayi urunleriyle ilgili serbest ticaret konusunda bir dengesizlik unsuru kabul edilmi~tir (ortak Devletlere ticari koruma tedbirlerinin kaldlnlmasl icin 5 ila 12 y1ll1k bir sure tanmm1~t1r). Muzakerelerde, tanm urunleriyle ilgili
tavizler ve koruma .tedbirleri, 6zellikle de ciddi bir riskin belirmesi durumunda gumruk
vergilerinin konulmas1 konulanna ag1rhk verilmi~tir. ilk ortakhk anla~mas1 Tunus'la imzalanml~tlr. Zeytinyag1 ile ilgili olarak 4 y1lhk bir sure i9in asgari miktann satm almmasma devam edilmesi uzerinde mutab1k kahnm1~t1r. Fas'la ise, baz1 bahk tOrleri i9in
% 1O'dan % 40'a kadar varan avlanma tahditleri konusunda anla~ma saglanmakla
birlikte, baz1 rakip ve bu nedenle hassas tanm urunleriyle ilgili kontenjan art1~1 konusunda anla~mazl1k bugune kadar devam ettiginden, ortakhk anla~mas1 henuz imzalanmaml~tlr. Bu anla~manm Avrupa Birligi - Akdeniz Ulkeleri Konferans1 ba~
lamadan once imzalanmas1 ve buna paralel olarak bahk avlanmas1yla ilgili
anla~manm gozden gecirilmesi (linkage) beklenmektedir. Anla~manm imzalanabilmesi i9in, Avrupa Birligi bunyesindeki Akdeniz ulkeleri (ve Belcika), baz1 (cicekler vb.) ozel alanlarda kucuk tavizler vermeye davet edilmi~tir.
3. Orta Dogu : Bolgenin Yeniden Yapllanmasma Yard1m

Orta Dogu ban~ surecinin desteklenmesi cercevesinde birka9 yan unsur bulunmaktadlr. Filistin makamlanna mali ve teknik yard1m saglanmas1 ve 1994 y1hnda
Kazablanka Konferansmda kararla~tlrllan, ancak Avrupa tarafmdan pek s1cak bakilmayan Orta Dogu Kalkmma Bankas1'nm kurulma projesinin yam s1ra, Avrupa Birligi
bu b61gede Avrupa - Akdeniz genel ortakhk projesinin 6zel bir uygulamasm1 gercekle~tirmeyi hedeflemektedir. Bu amacla iki yol takip edilmi~tir. Bir yandan israil ile
yeni bir ortakllk anla~mas1 imzalanm1~t1r. 1975 tarihli anla~manm yerini alan bu anla~ma, israil ile Avrupa Birligi arasmdaki ticaretteki dengesizlik nedeniyle oldukca zor
gecen muzakereler sonucunda ve Avrupahlarca tanm, kamu ihaleleri, ara~t1rma ve
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geli~tirme

alanlannda baz1 tavizler vermeyi kabul etmesi sayesinde saglanm1~t1r. Bu
anla~ma "Filistin topraklan da dahil olmak Gzere" bolgenin ekonomik kalkmmasm1 hJzlandlrabilecek bir yontem olarak gorulmektedir. Diger yandan Avrupa Birligi altyap1,
su, enerji, sagllk ve ~evre alanlannda ba~ta olmak Gzere 'yatay" denilen bolgesel i~
birligini desteklemektedir. Bu i~birligi israil ve Ma~nk (Dogu) ulkelerini kapsamakta
olup, bu Glkelerin ve ileride Lubnan ve Suriye'nin de Avrupa Birligi'yle yeni anla~malar imzalamalan 6ng6rulmektedir. $imdiden MISir'la muzakereler ba~lat1lm1~,
yakm bir gelecekte de Ordun'le muzakerelerin ba~latllmasl beklenmektedir. Avrupa
Birligi'nin Akdeniz politikasmm Orta Dogu bolumu, imkan ve kabiliyetlerinin yetersizligi, yatlrlmc1lann ve yard1m saglayan kurulu~lann temkinli davranmas1, israil dl~mda bolge ulkelerindeki ya~am seviyesinin du~Gk olmas1 ve ban~ surecinin geleceginin belirsizligini korumas1 gibi bir~ok gu~lukle kar~1 kar~JYa bulunmaktad1r.
Avrupa - Akdeniz ortakllk anla~malanyla ilgili muzakerelere devam edilmesi, Avrupa
ile Akdeniz Glkeleri arasmda geni~ kapsamll bir serbest ticaret alanmm kurulmas1 hedefi ~er~evesinde yer almaktad1r.
Bordeaux, 1 Arallk 1995
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