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HABERLER  EKONOMİ  Türkonfed - Gümrük Birliği güncellemesi için 10 maddelik plan
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Türkonfed - Gümrük Birliği güncellemesi
için 10 maddelik plan
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (Türkonfed), Türkiye ve
Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması güncelleme süreci için 10
maddelik bir hareket planı önerdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (Türkonfed), Türkiye ve Avrupa Birliği
arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması güncelleme süreci için 10 maddelik bir hareket
planı önerdi.

Türkonfed'in, Gümrük Birliği ülke raporlarının ele alındığı toplantısında açıklanan
deklarasyonda; "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen tüm küresel faktörler,
Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliği'nin teknik bir modernizasyonundan ziyade
günümüzün gerçeklerini yansıtacak çok daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyonu
gerektirmektedir. Özellikle dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma,
Türkiye – AB Gümrük Birliği modernizasyonunda anahtar dinamikler olarak
düşünülmelidir" denildi.

Gümrük Birliği güncellemesi için önerilen 10 madde şöyle:

KOBİ BaşlığıSitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul
etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez politikamıza tıklayınız.
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Gümrük Birliği, AB'nin de desteklediği "Önce Küçüğü Düşün" prensibinin
uygulanacağı KOBİ'lere özgü bir başlığın sürece dahil olmasıyla daha etkili
işleyecektir. KOBİ'lerin ihtiyaçlarını giderecek ve modernizasyonun neden olabileceği
zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olacak KOBİ'lere özel finansal araçlarla
desteklenmelidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi girişimi, e-ticaret ve dijitalleşme
gibi modern ekonomik yapıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanmalıdır.

Uyuşmazlıkların Giderilmesine Yönelik Etkin Mekanizmaların Oluşturulması

Türkiye'nin bir aday ülke olması ve AB üye ülkesi olmaması nedeniyle AB karar alma
süreçlerine katılamamasından kaynaklanan asimetrik durum düzenleyici çerçevede
sapmalara sebep olmakta, ticarette yön değişimine ek olarak anlaşmazlıklara yol
açabilmektedir. Gümrük Birliği'nin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için
Türkiye ve AB ilişkilerine uygun çözüm mekanizmaları geliştirilmelidir. Türkonfed,
Türkiye'nin ilgili AB komitelerine düzenli olarak katılmasını, ortak bir ticaret
politikasının oluşturulmasında tara�ar arasındaki ikili diyaloğun geliştirilmesini
tavsiye eder. Sorunun çözümü etkin ve depolitize mekanizmaların
oluşturulmasından geçmektedir.

Sürekli Ticaret ve Yatırım Gözetimi

Güncellenmiş bir Gümrük Birliği, mevcut ticaret ve yatırım engellerinin ele alındığı,
standart ve düzenlemelerin belirlendiği, ticaret ve yatırım koşullarındaki asimetrilere
cevap verilebildiği ölçüde tam potansiyaline ulaşacaktır. Yasal dayanağı veya tenfiz
kabiliyeti olmayan ek ithalat sertifikalarının şart koşulması iki taraf için de ticareti
zora sokma potansiyeli taşımaktadır.

Gümrük Birliği'nin Uygulanması

Müzakere süreci ile Gümrük Birliği'nin hayata geçirilmesi ve uygulanması, iki tarafın
da aktif ve kapsayıcı katılımını gerektirmektedir. Türkonfed süreç içerisinde sivil
toplum aktörlerinin, iş dünyası kuruluşlarının ve akademik kuruluşların görüşlerinin
alınmasını önemsemekte ve bu tutumun hem sektörler ve işletmeler hakkında
ortaya çıkan etki analizi ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de tüm çıkar gruplarının
taleplerini sürece dahil edeceği için teşvik edilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Bununla birlikte Türkiye, AB'nin üçüncü ülkelerle yapacağı STA müzakerelerine
paralel olarak STA müzakereleri sürdürebilmesi Gümrük Birliği'nin gelecekteki
etkinliğini artıracaktır.

Hizmet ve Tarım Sektörlerinin Dahil Edilmesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul
etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez politikamıza tıklayınız.
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Son yıllarda imzalanan ticaret anlaşmalarında hizmet sektörü giderek daha önemli
bir rol oynamaya başlamıştır. Bu nedenle, hizmet sektörü de bu yapının bir parçası
olarak sürece dahil edilmeli ve mevcut Gümrük Birliği'nde olduğu üzere mal ticaretini
engelleyici hizmet kısıtlamalarından kaçınılmalıdır. Tarım, hayvancılık, süt ve süt
ürünleri sektörleri de AB standartlarının yakalanmasını sağlayacak AB destekli bir
geçiş süreci şartıyla Gümrük Birliği'ne dahil edilmelidir.

Doğrudan Yabancı Yatırım

Doğrudan yabancı yatırım politikaları, yerel tedarikçilere erişim sağlama ve hizmet
sektöründe yabancı yatırımların serbestleştirilmesi amacıyla daha fazla teşvik
edilmelidir.

Vize Serbestisi

Türkonfed ve PAS, vize süreçlerinden kaynaklı sıkıntıların ortak ekonomi alanında
büyüyen işletmeler için bir önkoşul olan kişilerin serbest dolaşımına engel teşkil
ettiğini öne sürmektedir. Türkiye'ye yönelik kapsamlı vize serbestisi uygulamasına
geçilinceye dek KOBİ'lerin modernize Gümrük Birliği'ne etkili katılımlarının
sağlanması amacıyla iş dünyası için vize kolaylaştırılmasına dair bir geçiş dönemine
ihtiyaç vardır. Böyle bir uygulamayla kamu çalışanlarının üzerindeki idari iş yükünün
ortadan kaldırılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Kamu Alımlarının Dahil Edilmesi

Gümrük Birliği'ne kamu alımları bölümü de dahil edilmelidir. KOBİ'lere açık ve
rekabetçi kamu ihalelerine katılma şansı verilirse kamu alımlarında rekabet artacak
ve yeni iş fırsatları doğacaktır. Bu noktada, açık ve infazı mümkün yasalar pozitif bir
etkiye sahip olacaktır.

KOBİ'ler için Tek Durak Noktası

KOBİ'lere Gümrük Birliği'nin işleyişiyle ilgili bilgilendirici ve sadeleştirilmiş bilgi
paylaşımının yapıldığından emin olmak ve KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına katkı
sağlamak için işletmelere yönelik danışma masaları veya tek durak ofisler
oluşturulmalıdır.

İklim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma

Günümüzün ticari ve ekonomik ilişkilerini belirleyici tüm unsurlar, AB–Türkiye
arasındaki mevcut Gümrük Birliği'nin teknik bir güncellemesinin ötesinde; günümüz
koşullarını yansıtan, geleceğe yönelik ve daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyon
gerektiriyor. Özellikle, dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma
modernleştirilmiş bir AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin yapıtaşları olarak
değerlendirilmelidir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul
etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez politikamıza tıklayınız.
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GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul
etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez politikamıza tıklayınız.
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