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AVRUPA PARLAMENTOSU KOMİSYONA 
ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI OLABİLECEK 
TİTANYUM DİOKSİTİ LİSTEDEN ÇIKARMAK 
İÇİN İHTİYATLILIK PRENSİBİNİ UYGULAMA 
ÇAĞRISI YAPTI  

Titanyum Dioksite ilişkin Komisyon tarafından 
sunulan taslak Tüzüğe ilişkin Karar önergesi ile 
Avrupa Parlamentosu titanyum dioksitin 
listeden çıkarılması için Komisyona çağrıda 
bulundu. Karar önergesinde başlıca öne çıkan 
hususlar özetle şöyle:  

Titanyum dioksit, özellikle, sakız, şekerleme, 
çikolata ve dondurma gibi çocuklar arasında çok 
tercih edilen ürünlerde kullanılıyor. EFSA’nın 
2016 tarihli bilimsel görüşünde üreticilerin risk 
değerlendirmesini yapmak için gerekli verileri 
sağlamadaki eksikliğinden bahsedilirken son 
zamanlardaki bilimsel yayınlarda titanyum 
dioksitin güvenilirliğinin sorgulandığı 
belirtilerek tüketimiyle ilişkili olası risklerin altı 
çizildi. Diğer yandan Fransa, 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren tüketicilerin sağlığını 
korumak için ihtiyatlılık önlemini kullanarak 
titanyum dioksit içeren ürünlerin satışını 
kısıtlayıcı bir kararı kabul etti. Tüm bu 
gelişmelere rağmen Komisyon titanyum 
dioksitin tanımını ve spesifikasyonlarını 
değiştirerek kullanımına izin veren bir taslak 
sundu. Avrupa Parlamentosu, başta çocuklar 
olmak üzere Avrupa halkının sağlığını korumak 
için taslak Komisyon Tüzüğüne karşı durdu ve 
Komisyonun taslağı geri çekmesini ve ihtiyatlılık 
önlemi uygulayarak titanyum dioksiti Birlik 
listesinden çıkarmasını istedi. Oylama 443 lehte, 
118 aleyhte ve 135 çekimser oyla sonuçlandı. 

Tarih: 01.10.2020 - 09.10.2020 

 

 

 

 

 

Kaynak: Chemical News and Regulatory 
Updates, Avrupa Parlamentosu 

AB KISA VADELİ GÖRÜNÜM: BİRÇOK 
BELİRSİZLİK DEVAM EDERKEN, TARIM-GIDA 
SEKTÖRÜ İÇİN BEKLENTİLER GENEL OLARAK 
OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTE 

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Ekim 2020'de 
yayınlanan Avrupa Birliği (AB) tarım piyasaları 
için kısa dönemli görünüm raporu, tarım-gıda 
sektörü için son eğilimlere ve geleceğe ilişkin 
daha ayrıntılı bir genel bakış sunuyor. Buna 
göre; 2020 / 2021 üretim döneminde, yaz 
mevsimindeki kurak koşullar nedeniyle, AB’de 
toplam tahıl üretiminin 274,3 milyon tona 
ulaşarak 2019 / 2020 dönemine göre %7 daha 
düşük olması beklenmekte. Buğday üretiminin 
2020/2021 dönemi için 115,5 milyon ton olduğu 
ve ekim alanının 13 yılın en düşük seviyesine 
ulaştığı ifade edilirken, mısırda ise üretimin 63,1 
milyon tona düşerek geçen yıla göre %10 daha 
düşük olduğu tahmin edilmekte. 

Yağlı tohumlar ve proteinli bitkiler ile ilgili 
olarak, AB toplam yağlı tohum üretiminin 
2019/2020 dönemi ile karşılaştırıldığında 
%1'lik bir artışla 28,4 milyon tona ulaşması 
bekleniyor. Bu artış, geçen yıla göre %3 artışla 
15,8 milyon tona ulaşması beklenen kolza 
tohumu üretimi ile desteklenmekte olup son 5 
yıllık ortalama olan %15’in altında. Proteinli 
bitkiler üretimi, 2019/2020 dönemi ile 
karşılaştırıldığında %10 artışla 2020/2021 
dönemi için 4,5 milyon ton ile önemli ölçüde 
artarken, yemdeki kullanım miktarının fazla 
olması ve gıda talebindeki artış sebebiyle 
proteinli bitkiler tüketiminin de %5 artması 
beklenmekte. 
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AB-28’de şeker üretiminin 2019/2020 dönemi 
için 17,4 milyon ton olduğu tahmin edilmekte 
olup, bu miktar geçen yıla göre biraz daha düşük. 
Düşük üretim, azalan küresel talep ve dünya 
fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 0,8 milyon 
tonluk tahmine bakılırsa, şeker ihracatı da 
azalmakta. 2020/2021 dönemi için, AB-27 
(İngiltere hariç) üretiminin 16,2 milyon tondan 
15,9 milyon tona düşmesi beklenmekte. Bununla 
birlikte, COVID-19 önlemleri kapsamındaki 
kısıtlamalar sırasında yaşanan düşüşün 
ardından tüketimin artacağı tahmin ediliyor.  

2020/2021 dönemi için toplam AB zeytinyağı 
üretiminin 2019 2020 dönemine göre %17 
artarak 2 milyon tondan fazla artacağı 
değerlendirilmekte. 

2021 yılında, AB’de süt üretiminin %0,8 
oranında büyümesi beklenmekte. COVID-19 
salgını sonrasında doğrudan satışlar ile yerel 
gıdaya olan talebin artması ve kısa tedarik zinciri 
nedeniyle üretimin artmaya devam edeceği 
tahmin ediliyor.  

AB’de sığır eti üretimi, COVID-19 önlemleri 
kapsamında sokağa çıkma yasağı ve gıda 
hizmetlerinden gelen düşük talep nedeniyle 
2020'nin ilk yarısında %2,4 azalırken, 
restoranların yeniden açılması ve turizmin 
artmasıyla talep toparlanma eğiliminde. 2021 
yılında, bazı AB ülkelerinde sürü 
büyüklüklerinin azalması nedeniyle %1,5 
oranında düşüş olacağı ve sığır eti tüketiminin 
de 2020 yılında kişi başına %2,1 düşüşle 10,4 
kg'a ineceği tahmin edilmekte. 

Tarih: 05.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

FAO GENEL DİREKTÖRÜ, ORMANLARIMIZI VE 
BUNLARA BAĞLI GIDA SİSTEMLERİMİZİ 
YÖNETME ŞEKLİMİZDE DÖNÜŞÜMSEL 
DEĞİŞİM ÇAĞRISI YAPIYOR 

COVID-19 salgınından sonra eskisinden daha iyi 
olanı inşa etmek ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmak istiyorsak, ormanlarımızı 
ve biyolojik çeşitliliğini yönetme, yiyeceklerimizi 
üretme ve tüketme ve doğayla etkileşim kurma 

şeklimizde dönüşüme gereksinim vardır. FAO 
Genel Direktörü QU Dongyu'nun Ormancılık 
Komitesi'nin 25. oturumunda bugün yaptığı 
konuşmanın ana mesajı buydu. 

Bu yılki COFO oturumu 5 - 9 Ekim 2020 tarihleri 
arasında "Ormanlar ve SDG Eylem On Yılı: iklim 
değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve insanlar için 
çözümler" teması altında toplandı. 

FAO Genel Direktörü, "Ormansızlaşmayı 
durdurmak ve yeniden ağaçlandırmayı artırmak, 
gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümü için 
merkezi bir yapı taşı olmalıdır" dedi. 

FAO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ile birlikte, BM-REDD programı 
aracılığıyla ormansızlaşmayı ve orman 
bozulmasını azaltmaya yönelik olarak 60'tan 
fazla ülkeye destek veriyor. 

Orman ve Çiftlik İşletmesi (FAO, IIED, IUCN ve 
AGRICORD İşbirliği) Programının amacı orman 
temelli geçim ve insan refahının 
iyileştirilmesidir. 30 ülkede 25 milyondan fazla 
insan, mevcut COVID-19 salgını da dâhil olmak 
üzere bu girişimden doğrudan veya dolaylı 
olarak yararlanmıştır. 

Tarih: 05.10.2020 Kaynak: FAO 

YILLIK RASFF RAPORU ÜYE DEVLETLER 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİN DAHA DA 
ARTTIĞINI GÖSTERDİ 

8 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Gıda ve Yem 
İçin Hızlı Alarm Sisteminin (RASFF) 
kullanılmasına ilişkin 2019 raporu son yılda Üye 
Devletler tarafından Komisyona toplam 4.118 
bildirim yapıldığını gösterdi. Bu değer son yılın 
raporundan bu yana hafif bir artışla Üye 
Devletlerin ve gıda işletmecilerinin sistemi daha 
yoğun kullandıklarını onayladı. 1.175 bildirim, 
gıda işletmecileri veya otoriteler tarafından hızlı 
bir şekilde harekete geçilmesi gereken ciddi bir 
sağlık riskini belirten 'alarm' olarak 
sınıflandırıldı. Sert kabuklu meyvelerdeki 
aflatoksin 2018 yılında olduğu gibi AB 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1311477/icode/
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sınırlarındaki kontrollerde en çok raporlanan 
husus oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi 2019'da 
da çoğu bildirim gıda ürünleriyle ilgili olup, 
bildirimlerin küçük bir yüzdesi yem (%6) ve gıda 
ile temas eden malzemeler (%4,5) ile ilgili oldu. 
RASFF, etkilenen ürünlerin takip edilmesi ve 
piyasadan kaldırılmasında etkili oldu. 

Tarih: 08.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

PARLAMENTO’DAN AKRİLAMİD İÇİN 
UYGULAMA TÜZÜĞÜNE İTİRAZ 

 
Fotoğraf: EFSA 

Bebekler ve küçük çocuklar için belirli gıda 
maddelerinde maksimum akrilamid seviyeleri 
ile ilgili olarak 1881/2006 sayılı Tüzüğü (EC) 
değiştiren taslak Komisyon Tüzüğüne ilişkin 8 
Ekim 2020 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı 
469 lehte, 137 aleyhte ve 90 çekimser oyla kabul 
edildi. 

Akrilamid, gıdalarda bulunan kimyasal bir 
bileşik olup doğal olarak bulunan serbest 
asparajin ve şekerlerin kızartma, kavurma ve 
fırınlama gibi yüksek sıcaklıkta işlenmesi 
sırasında oluşuyor. Tüketicilerin akrilamide 
cips, ekmek, bisküvi ve kahve gibi endüstriyel 
olarak üretilmiş yiyecekler yoluyla ve aynı 
zamanda ev yemeklerinden, örneğin ekmek 
kızartırken veya patates kızartması pişirirken 
maruz kaldığı biliniyor. 

Bebekler, küçük çocuklar ve diğer çocuklar daha 
düşük vücut ağırlıkları dolayısı ile buna en çok 
maruz kalan yaş grubu ve bu nedenle daha çok 
etkilenmekte. Çocukların daha yüksek 
karaciğer/vücut ağırlığı nedeniyle daha yüksek 
metabolizmaya sahip olduğu bilinmekte; bu da 
glisidamidin (biyotransformasyon yoluyla 

oluşan akrilamidin metaboliti) çocuklarda daha 
yüksek oranda oluşabildiğini ve çocuklarda 
akrilamid toksisitesi olasılığını arttırdığını 
gösteriyor. 

Parlamento, belirli gıdalardaki akrilamid 
varlığının izlenmesine ilişkin (AB) 2019/1888 
sayılı Tüzüğü memnuniyetle karşıladı; ancak 
yüksek seviyelerde akrilamid içerdiği ortaya 
çıkan ürün kategorileri için kıyaslama 
seviyelerinin hızlı bir şekilde ayarlanması 
gerektiğinde ısrarcı. 

Parlamento, “bebek mamaları, bebekler ve 
küçük çocuklar için bisküvi ve peksimet hariç 
işlenmiş tahıl bazlı yiyecekler” gıda 
kategorisinde önerilen maksimum akrilamid 
seviyesinin, şu anki 40 µg /kg’ın altında olması 
ve kesinlikle üzerinde olmaması gerektiğini 
düşünüyor.  

Komisyon’dan, yalnızca taslak Komisyon 
tüzüğünde önerilen iki ürün kategorisi için değil, 
aynı zamanda diğer ürün kategorileri için ve en 
acil olarak, özel “bisküvi ve bisküvi kategorisine 
girmeyen bisküviler ve bebekler ve küçük 
çocuklar için peksimetler”de maksimum 
seviyeleri kısıtlamaları istendi.  

Parlamento, Komisyon ve Üye Devletlerden, 
akrilamid oluşumunu en aza indirmeyi 
amaçlayan stratejileri belirlemek amacıyla 
gıdalardaki akrilamid oluşumu üzerine 
araştırmaları yoğunlaştırmalarını ve akrilamid 
ve glisidamidin olası endokrin bozucu 
özelliklerine ilişkin araştırmaları teşvik etmesini 
talep etti. Parlamento, yine Komisyon ve Üye 
Devletlerden, potansiyel olarak daha yüksek 
akrilamid içeriğine sahip ürün kategorileri ve 
pişirme sırasında akrilamid maruziyetinin nasıl 
sınırlandırılacağına dair stratejiler hakkında 
halkı bilgilendirmelerini de istedi.  

Sonuç olarak, Parlamento, Komisyonu, tüzük 
taslağını geri çekmeye ve komiteye yenisini 
sunmaya davet etti. 

Tarih: 08.10.2020 Kaynak: Avrupa 
Parlamentosu 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-external-study-future-eu-livestock-2020-oct-14_en
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LEADER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİ KAPSAMINDA İSPANYA’NIN 
DENEYİMLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA 
YAYIMLANDI 

İspanya Kırsal Kalkınma Ağı, LEADER'ın 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) ve 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni takip 
etmeye nasıl yardımcı olduğunu vurgulayan bir 
iyi uygulamalar belgesi yayımladı. Yalnızca 
İspanyolca olarak yayımlanan belgeye göre; 
LEADER, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 
2030 Gündemi'nin birçok ortak yönü 
bulunmakta. Yerel Eylem Grupları ile iş birliği 
içinde hazırlanan rapor, LEADER girişimlerini 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin her biri ile 
uyumlu hale getirmekte. LEADER yaklaşımı, 
2030 Gündeminin ve hedeflerinin gerçek bir 
öncüsü olduğunu ve Yerel Eylem Gruplarının 
kırsal bölgelerde bu sürdürülebilir yol haritasını 
teşvik etmek için nasıl ideal araçlar olabileceğini 
göstermekte. 

Tarih: 09.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AB'Yİ YASAKLI 
PESTİSİTLERİN İHRACATINI DURDURMAYA 
ÇAĞIRDI 

Sivil toplum kuruluşları, üçüncü ülkelerden AB 
pazarına giren gıdalarda tespit edilebilen yasaklı 
pestisitlerin üretimini ve üçüncü ülkelere 
ihracatını durdurma çağrısında bulundu. AB'de 
yasaklanmış olmasına rağmen, Avrupalı 
şirketler AB kadar katı kurallar içermeyen insan 
sağlığı ve çevre mevzuatına sahip üçüncü 
ülkelere pestisit üretmeye ve satmaya devam 
etmekte. İsviçreli STK Halkın Gözü (Public Eye) 
ve Greenpeace'in araştırmacı gazeteci ekibi 
Unearthed tarafından yapılan araştırmaya göre, 
2018'de AB içerisinde çoğunlukla yedi ülkeden 
ihraç edilmek üzere 41 yasaklı pestisitin 
bildirildiği belirtilmekte. STK’lar, AB'nin Avrupa 
topraklarında tehlikeli pestisit kullanımını 
azaltma taahhüdünün arkasında bu durumun 
devam emekte olduğunu ve AB'nin yeşil 
hedeflerini baltaladığını ifade etmekte. 

Tarih: 09.10.2020 Kaynak: Euractiv 

DTÖ ÜYELERİ, BALIKÇILIK DESTEKLERİ 
ÜZERİNDEKİ METİN TEMELİNDE 
MÜZAKERELER DEVAM EDERKEN UZLAŞMA 
ARAYIŞINDA 

DTÖ üyeleri, 5-9 Ekim tarihli Mevzuat Müzakere 
Grubu toplantılarında, balıkçılıkta devletlerin 
zararlı olabilecek desteklerini engellemeye 
yönelik bir anlaşmaya ilişkin taslak hazırlama 
çalışmaları devam ederken, bir dizi balıkçılık 
sübvansiyonu sorununu ele aldı. Yeni metin 
önerileri yapıldı ve üyelerin ülke pozisyonları 
arasında orta noktayı bulmalarına yardımcı 
olabilecek sonraki adımlar tartışıldı. 

Üyeler, taslak birleştirilmiş metinle ilgili belirli 
konulara odaklandılar. Bu konular arasında olası 
bir “balık” tanımı; afetlere yönelik 
desteklemeler; yasadışı, rapor edilmemiş ve 
düzenlenmemiş (IUU) balıkçılık tespitlerinde 
gerekli süreç ve bölgesel iddialar çakıştığında ne 
yapılacağı bulunmaktaydı. Müzakere Grubu 
Başkanı Kolombiya Büyükelçisi Santiago Wills, 
taslak metni Haziran ayında tanıtmış ve üyeler 
bunu IUU balıkçılığına giden destekleri 
yasaklamak veya aşırı avlanma ve kapasite 
fazlasına sebep veren balıkçılık desteklemeler 
konusunda yeni disiplinler geliştirmek için 
metin tabanlı çalışmaların başlangıç noktası 
olarak kullanmayı kabul etmişti. 

DTÖ'nün 11. Bakanlar Konferansı'nda bakanlar, 
gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için 
özel ve farklı muamele ile BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 14.6 ile uyumlu olarak, 2020'de 
yasadışı, rapor edilmeyen ve düzenlenmemiş 
(IUU) balıkçılık  desteklemelerini ortadan 
kaldıran ve aşırı kapasite ve aşırı avlanmaya 
sebebiyet veren belirli balıkçılık desteklerini 
yasaklayan disiplinler konusunda bir anlaşma 
sağlamaya karar verdiler. 

Tarih: 09.10.2020 Kaynak: DTÖ 

AVRUPA ADALET DİVANI: ÜYE DEVLETLERE 
AB'DE İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİ 
YASAKLAMA HAKKI VERDİ 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_09oct20_e.htm
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Avrupa Adalet Divanı (ECJ), Avrupa 
Komisyonu'nu resmi olarak bilgilendirmesi 
şartıyla, üye devletlerin AB düzeyinde izin 
verilse bile pestisitleri yasaklama hakkına sahip 
olduğu kararına vardı. 

8 Ekim 2020 tarihinde çıkan karar, Fransız 
hükümetinin AB tarafından onay verilmiş bazı 
neonikotinoid pestisitlerin kullanımını 
yasaklaması sonrasında alındı.  

Neonikotinoidler, kimyasal olarak nikotine 
benzeyen ve böcekleri hedef alan bir böcek ilacı 
sınıfı. Son yıllarda neonikotinoidler, arıların yön 
belirleme hissini, hafızalarını ve üreme 
biçimlerini bozmalarından ötürü eleştirilerin 
odağındaydı.  

Kararın ardından, Fransız Bitki Koruma Birliği- 
Union des Industries de la protection des plantes 
(UIPP) -  Fransa’nın en yüksek idare mahkemesi 
olan Danıştay'da dava açtı. 

Fransa Danıştayı, merkezi Lüksemburg'da 
bulunan Avrupa Adalet Divanı'ndan bir ön 
kararla konuya ilişkin yorumunu istedi. 

ECJ, Fransa'nın lehine karar vererek Üye 
Devletlerin "daha önce Komisyona aktif bir 
madde hakkında endişelerini dile getirmişse ve 
Komisyon koruyucu önlemler almamışsa tek 
taraflı koruyucu önlemler alabilecekleri" 
sonucuna vardı. 

Tarih: 12.10.2020 Kaynak: Euractiv 

BAĞIŞÇILAR AÇLIĞI ORTADAN KALDIRMAK 
İÇİN YATIRIMLARI İKİYE KATLAMALI 

FAO, ZEF, IFPRI, IISD ve Cornell Üniversitesi 
tarafından yapılan yeni araştırma, 2030 gıda 
güvenliği hedeflerine ulaşmanın maliyetlerini 
modelliyor. 

Araştırma gruplarından oluşan bir koalisyon, 
Dünya Gıda Günü öncesinde bir eylem çağrısında 
bulunarak, bağışçıların yatırımlarını ikiye 
katlamaları ve bağışların mantıklı harcanması 

halinde açlığın 2030 yılına kadar büyük oranda 
azaltılmasına  yardımcı olacağını belirtti. 

Kalkınma Araştırma Merkezi (ZEF), Cornell 
Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü, Uluslararası Gıda Politikası Araştırma 
Enstitüsü (IFPRI) ve Uluslararası Sürdürülebilir 
Kalkınma Enstitüsü (IISD) tarafından yapılan 
yeni araştırmaya göre, bağış yapanların2030’a 
kadar her yıl ortalama 14 milyar ABD dolar bağış 
yapmaları gerekmekte.Bu, şu anda gıda 
güvenliği ve beslenme için yapılan yardımların 
kabaca iki katıdır. 

FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, "Dünya 
herkesi doyurmaya yetecek kadar gıda üretiyor. 
Bu nedenle 690 milyon insanın yetersiz 
beslenmesi, 2 milyar kişinin yeterli miktarda 
güvenli, besleyici gıdaya düzenli erişiminin 
olmaması ve 3 milyar insanın sağlıklı besine 
ulaşamaması kabul edilemez.  Varlıklı ülkeler 
yardım taahhütlerini ikiye katlarsa ve yoksul 
ülkelere tarımsal Ar-Ge, teknoloji, yenilik, eğitim, 
sosyal koruma ve ticaretin kolaylaştırılmasına 
yönelik uygun maliyetli müdahaleleri öncelik 
sırasına koyma, uygun şekilde hedefleme ve 
ölçeklendirme konusunda yardım ederse, açlığı 
2030 yılına kadar sona erdirebiliriz” dedi. 

IFPRI Kıdemli Araştırma Görevlisi David 
Laborde "Bağışçılar yardımlarını ikiye katlar, 
yoksul ülkelerin yanı sıra kendi bütçelerinden 
yaptıkları harcamaları artırırlarsa, on yılın 
sonunda açlığı sona erdirebilir, 545 milyon 
küçük ölçekli çiftçi gelirini ikiye katlayabilir” 
dedi. 

IISD Tarım, Ticaret ve Yatırım Direktörü Carin 
Smaller ise " Beş kuruluşumuz, bağışçılara açlığı 
sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için 
ihtiyaç duydukları kanıtı sağladı, şimdi harekete 
geçme zamanı. "dedi. 

COVID-19 krizinin acıklı sonuçları, özellikle 
dünyanın en yoksul bölgelerinde, en 
savunmasızların çektiği acıyı şiddetlendiriyor. 
Onlar için, COVID-19 salgını aynı zamanda bir 
açlık salgınıdır. 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/member-states-reserve-right-to-ban-pesticides-authorised-in-eu-rules-eu-court/
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Tarih: 12.10.2020 Kaynak:  FAO 

AB TARIM-GIDA TANITIM POLİTİKASI, AB 
TARIM-GIDA ÜRÜNLERİNİN YÜKSEK 
STANDARTLARI KONUSUNDAKİ 
FARKINDALIĞI ARTIRMAKTA 

AB tarım ve gıda ürünlerine yönelik tanıtım 
politikasının (EU agri-food promotion policy) 
amacı, AB ürünlerinin AB içinde ve dışında 
rekabet gücünü ve tüketimini artırmak olup, 
başlıca faaliyetler arasında üreticiler ve ticaret 
örgütleri tarafından yürütülen girişim ve tanıtım 
faaliyetleri, AB içindeki ve dışındaki ticaret 
fuarlarına katılım, AB üreticilerinin katılımıyla 
üst düzey misyonlar ve medya kampanyaları yer 
almakta. 

Söz konusu politikanın değerlendirilmesine 
yönelik Avrupa Komisyonu tarafından finanse 
edilen “Evaluation support study of the EU 
agricultural promotion policy – internal and 
third country markets” başlıklı rapor 13.10.2020 
tarihinde Komisyon’a ait internet sitesinde 
yayımlandı. Raporda özetle, yararlanıcılar 
tarafından yürütülen tanıtım programlarının, 
bahse konu politikanın belirli hedeflerini 
desteklemede etkili olduğu ve genel hedefine 
katkıda bulunduğu, Komisyonun kendi 
inisiyatifleri (fuarlar ve üst düzey görevler) 
yoluyla uygulanan önlemlerin, üçüncü ülke 
pazarlarına erişim sağlamada oldukça etkili 
olduğu, ancak, politikanın izleme ve 
değerlendirme sisteminde iyileştirilmesi 
gereken bazı noktalar olduğu ifade edilmekte. 
Raporda devamla, program türüne bağlı olarak 
bazı farklılıklar olmakla birlikte, tanıtım 
politikasının verimli bir şekilde uygulandığı 
sonucuna varıldığı, örneğin, doğrudan 
yönetimin genellikle daha verimli olduğu, basit 
ve çoklu programların yönetimini basitleştirmek 
ve uyumlu hale getirmenin mümkün olduğu ve 
artan bilgi paylaşımının verimlilik 
kazanımlarına yol açabileceği belirtilmekte. 
Raporda ayrıca, tanıtım politikasının amaca 
uygun olduğu ve yeşil ve sürdürülebilir bir AB 
tarım sektörüne geçişte önemli bir rol 
oynayabileceği, ulusal düzeyde uygulanan 
karşılaştırılabilir önlemlerle tutarlı olduğu ve AB 

tarımsal gıda teşvik politikası ile sağlık, iklim, 
çevre ve kalkınma politikaları dahil diğer AB 
politikaları arasında büyük bir tutarsızlık 
bulunmadığı ifade edilmekte. 

Tarih: 13.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

COVID-19 SALGINI ARAP ÜLKELERİNDE EN 
ÇOK SAVUNMASIZ İŞÇİLERİ ETKİLEDİ 

Değerlendirmeler, iş ve gelir kayıplarında ani 
artış ve krizle başa çıkmak için sınırlı mali 
kapasiteyi gösteriyor ki bu da savunmasız 
işçilerin geçimini daha da zorlaştırıyor. 

COVID-19 salgınının kırılgan Arap ülkelerindeki 
savunmasız işçiler ve işletmeler üzerindeki acil 
etkisini inceleyen hızlı değerlendirmeler, hem 
Suriyeli mülteciler hem de ev sahibi topluluklar 
için işlerde ve gelirlerde önemli bir düşüş 
olduğunu gösteriyor. 

Değerlendirmelere göre, krizle başa çıkmak için 
sınırlı mali kapasite, tüm işçilerin yaşam ve 
çalışma koşullarında bir bozulmaya yol açtı. 

ILO'nun bir dizi kalkınma ve insani yardım 
kuruluşu ortağıyla işbirliği içinde yürüttüğü 
araştırmalar, Suriyeli mültecilerin, kayıt dışı 
istihdam edilen işçilerin, kadınların ve genç 
işçilerin Ürdün, Lübnan ve Irak'taki krizden 
orantısız bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. 

Lübnan'da salgın, ülkenin siyasi istikrarsızlık ve 
uzun süreli bir mülteci krizine ek olarak on 
yıllardır en kötü ekonomik ve mali kriziyle 
boğuştuğu bir zamanda ortaya çıktı. 

Daha düşük ücretler ve daha zorlu çalışma 
koşullarını kabul etme eğiliminde olan Suriyeli 
mültecilerin, en zor koşulları kabul edenler 
arasında yer aldığı ortaya çıktı. 

Yaklaşık 1,4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş 
kişinin yaşadığı Irak'ta salgın, çoğu krizden önce 
zaten işsiz olan genç işçiler ve kadınlar üzerinde 
derin bir etki yarattı. 

Tarih: 13.10.2020 Kaynak: ILO 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1312740/icode/
https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_757979/lang--en/index.htm
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KIRSAL ALANLAR, 
GIDA GÜVENLİĞİ: KOMİSYON, AB GIDA VE 
ÇİFTÇİLİĞİ HAKKINDA BİR KAMUOYU 
ARAŞTIRMASI YAYIMLADI 

Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayınlanan 
Tarım ve Ortak Tarım Politikasına (OTP) ilişkin 
son AB Eurobarometer araştırmasına göre, her 
dört Avrupalıdan yaklaşık üçü OTP’nin farkında 
olup tüm vatandaşların bundan 
faydalanabileceğini düşünüyor.  

Anket, 27 Üye Devlette 27.200'den fazla 
katılımcı ile Ağustos-Eylül 2020 arasında 
gerçekleştirildi. 

Hemen hemen tüm katılımcılar (% 95) tarımın 
ve kırsal alanların Avrupa Birliği'ndeki 
"geleceğimiz" için önemli olduğunu düşünmekte. 
Ayrıca anket, daha fazla AB vatandaşının 
OTP’den haberdar olduğunu (bugün % 73, 
2017'ye göre yüzde 6 daha fazla) ve OTP’nin 
yalnızca çiftçilere değil tüm vatandaşlara fayda 
sağladığına inandığını göstermekte (bugün % 
76, 2017'ye göre yüzde 15 daha fazla). Malta 
dışında tüm Üye Devletlerde, vatandaşların 
çoğunluğu bu görüşü paylaşmakta. 

Tarih: 13.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

FAO, WMO VE ORTAKLARI FELAKETLERİ 
ÖNLEMEK İÇİN ERKEN UYARI VE ERKEN 
EYLEM ÇAĞRISI YAPIYOR 

İklim Hizmetlerinin Durumu Raporu son 50 
yılda hava, iklim ve su ile ilgili tehlikelerden 
kaynaklanan 11.000 felaket olduğunu söylüyor. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve ortakları, 
İklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava ve 
iklim olaylarının sıklığı, özellikle yoğunluğu ve 
şiddeti arttığı için afetleri önlemek için erken 
uyarı sistemlerinin ve erken uyarı önlemlerinin 
hayat kurtarma ve felaketleri önlemede kritik 
olduğu konusunda uyardılar. 

 
Fotoğraf:  FAO 

Qu, "Etkili hava durumu verileri, erken uyarı 
sistemleri ve afet riski değerlendirmeleriyle 
desteklenen önleyici eylemler, çatışma ve doğal 
afet zamanlarında milyonlarca geçim kaynağını 
kurtarabilir" dedi. 

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas tarafından 
sunulan 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu 
Raporu, iklim değişikliğinin dünyanın en 
savunmasız insanları üzerinde yıkıcı bir etkiye 
sahip olduğunu ortaya koydu. 

Raporda, 2018'de fırtınalar, seller, kuraklıklar ve 
orman yangınları nedeniyle yaklaşık 108 milyon 
insanın uluslararası insani yardım sisteminden 
yardıma gereksinim duyduğu belirtildi. 2030 
yılına kadar bu rakamın yılda yaklaşık 20 milyar 
dolarlık bir maliyetle neredeyse yüzde 50 
artabileceği tahmin ediliyor. 

Tarih: 13.10.2020 Kaynak: FAO 

AB STRATEJİSİ EN BÜYÜK METAN YAYICI İLE 
MÜCADELE ETMEKTE BAŞARISIZ OLUYOR 

30'dan fazla ülkede, 143'ten fazla çevreci sivil 
toplum kuruluşundan oluşan bir ağ olan Avrupa 
Çevre Bürosu'nda kıdemli politika görevlisi 
Margherita Tolotto’ya göre; Avrupa 
Komisyonu'nun Metan Stratejisinin yetersiz 
kalmasının bazı nedenleri şöyle:  

 Azaltım hedefinin olmaması, 
 Metan emisyonlarını çiftlik düzeyinde 

azaltmaya yönelik zorunlu eylemlerin 
olmaması, 

https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en
file:///C:/Users/Hp/Desktop/Qu,%20%22Etkili%20hava%20durumu%20verileri,%20erken%20uyarı%20sistemleri%20ve%20afet%20riski%20değerlendirmeleriyle%20desteklenen%20önleyici%20eylemler,%20çatışma%20ve%20doğal%20afet%20zamanlarında%20milyonlarca%20geçim%20kaynağını%20kurtarabilir%22%20dedi
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 Mevcut iklim ve hava kalitesi hedefleriyle 
tutarlılığın olmaması. 

Margherita Tolotto ayrıca metanın hem iklim 
değişikliğini hızlandırdığını hem de 
soluduğumuz havayı kirlettiğini ve insanların 
sağlığına, tarımsal ürünlere ve ekosisteme zarar 
vermekte olduğunu ve şu ana kadar metan 
emisyonlarını sınırlamak için önemli bir adım 
atılmadığını ifade etti. 

Tarih: 14.10.2020 Kaynak: Euractiv 

KOMİSYON, AB HAYVANCILIĞININ GELECEĞİ 
HAKKINDA BİR ÇALIŞMA YAYIMLADI 

Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine iki 
bağımsız uzman tarafından hazırlanan ve 14 
Ekim 2020’de yayımlanan çalışmanın, 
hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği 
konusundaki tartışmaya katkı sağlaması 
bekleniyor. “AB Hayvancılığının Geleceği 
Üzerine Çalışma: Sürdürülebilir bir tarım 
sektörüne nasıl katkıda bulunur?” adlı raporun 
temel bulgularına göre; AB hayvancılık 
sektörünün geniş kapsamlı çevresel, ekonomik 
ve sosyal sonuçları bulunmakta. Hayvancılık 
sektörünün çevresel etkisi, örneğin sera gazı 
(GHG) emisyonları açısından hem olumsuz, hem 
de biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan ve önemli 
bir karbon tutucu olarak temsil edilen kalıcı 
meraların korunması açısından olumlu. Olumsuz 
etkileri azaltmak için çok şey yapılmış olsa da 
çok daha fazlası yapılabilir.  

Tarih: 14.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AVRUPA BALIKÇILIK KONTROL AJANSI 2021 
YILI ÇALIŞMA PROGRAMINI VE ÇOK YILLI 
STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ 

Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA) Yönetim 
Kurulu, 34. Toplantısını 14 Ekim 2020'de 
gerçekleştirdi. COVID-19 ile ilgili kısıtlamalar 
nedeniyle bu kez çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu 
üyeleri Veronika Veits’ı yeni başkan ve Melanie 
Seibert'i yeni başkan yardımcısı olarak seçti. 
Toplantıda ayrıca 2021-2025 Yılları Tek 

Programlama Belgesi kabul edildi. Belge, 2020 
sonrası yeni zorlukları ele almayı ve gelişen 
ihtiyaçlara yanıt vermek için gerekli esnekliği 
sağlamayı amaçlıyor. Bu belge, EFCA'nın 
görevini yerine getirmek için programlanan 
faaliyetlerin yanı sıra önümüzdeki beş yıl için 
planlanan hedeflere uygun olarak Ajansa tahsis 
edilen kaynakların tam bir özetini sunuyor. 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2021 
bütçesi, Avrupa Birliği bütçe otoritesinin 
kabulüne bağlı olarak 17,6 milyon avro olarak 
belirlendi. 

EFCA’nın çalışmaları, operasyonel 
koordinasyon, risk değerlendirme ve veri 
analizi, uluslararası hükümlere uygunluk ile 
kapasite oluşturma ve sahil güvenlik 
fonksiyonlarına destek olmak üzere, dört 
stratejik alanda sürdürülmeye devam edecek. 
EFCA önümüzdeki dönemde Ortak Balıkçılık 
Politikasının (CFP) İzleme, Kontrol ve Gözetim 
önlemleri çerçevesinde AB Üye Devletleri 
arasındaki yakın iş birliğini geliştirmeyi 
amaçlıyor. İş birliği ayrıca, Avrupa Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı (Frontex) ve Avrupa Deniz 
Güvenliği Ajansı (EMSA) olmak üzere, EFCA’nın 
AB’nin diğer iki ajansı ile Üye Devletlere 
sağladığı desteği de kapsayacak şekilde 
genişletiliyor. EFCA'nın çalışmaları, ayrıca, 
uluslararası kurallara uyumu, yasa dışı, kayıt dışı 
ve düzenlenmemiş balıkçılığa yönelik Tüzüğü 
uygulamaya yönelik teknik destek ve talep 
edildiğinde üçüncü ülkelerle doğrudan iş birliği 
sağlayarak, Ortak Balıkçılık Politikasının 
uluslararası boyutunda da AB'ye destek veriyor. 

Tarih: 15.10.2020 Kaynak: EFCA 

NOBEL ÖDÜLLÜ TEKNOLOJİLERİN 
ÇİFTÇİLERİ ÖLÇÜLEBİLİR ŞEKİLDE 
DESTEKLEDİĞİNİ ANLATIYOR 

Ev sahipliğini Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütünün yaptığı özel bir konferansta Nobel 
Ödüllü ekonomist Michael Kremer, mobil 
teknolojilerin ve dijital tarımın dünyadaki 
çiftçiler için büyük bir vaatte bulunduğunu, bu 
durumun yenilikçilik üretebilen kurumları 
küçük çiftçilere ve dezavantajlı gruplara ulaşma 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/eu-strategy-is-failing-to-tackle-the-biggest-methane-emitter-agriculture/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-external-study-future-eu-livestock-2020-oct-14_en
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konusunda teşvik etmeyi daha da önemli hale 
getirdiğini söyledi. 

Kremer, "Dijital tarım, hükümetlerin bu salgın 
sırasında küçük çiftçileri desteklemesini 
mümkün kıldı ve aynı zamanda gelecek için daha 
iyi bir sistem yaratmanın önünü açtı" dedi. 

Kremer, yüksek çözünürlüklü hava durumu 
bilgilerinin sağlanması, özelleştirilmiş haşere 
kontrol tavsiyesi, tedarik zincirlerini iyileştirme 
fırsatları ve yayım hizmetlerini iyileştirme 
yolları dahil olmak üzere dijital tarımın 
gelecekteki beklentilerini tartıştı. 

FAO, bu çerçevede dünyanın en yoksullarının 
üretkenliğini ve geçim kaynaklarını artırmak 
için dijital tarımın tanıtımını ve akıllı telefonların 
kullanımının önemini vurgulayarak bu konuda 
devam eden çalışmalarını hızlandırdı. 

Devam eden FAO çalışmaları, Üyelerin ve 
çiftçilerin istilacı türler ve ormansızlaşmayla 
mücadele etmelerine, su yönetimini ve arazi 
kullanım modellerini optimize etmelerine ve 
gıda güvenliği standartları ve e-ticaret fırsatları 
hakkındaki bilgileri yaymalarına yardımcı olmak 
için mobil ve dijital teknolojileri kullanmaktadır. 

Tarih: 15.10.2020 Kaynak: FAO 

BREXİT VE BALIKÇILIK HAKLARI: 
DENİZLERİN KONTROLÜNE YÖNELİK SAVAŞ, 
TİCARET ANLAŞMASINI BALTALAYACAK MI? 

Balıkçılık, İngiltere ve AB'deki genel ekonomiye 
sadece küçük ölçüde katkı sağlayan bir sektör. 
Yine de Brexit ticaret görüşmelerinde başından 
beri büyük bir yer tuttu. Avrupalı liderler 15 
Ekim 2020’de AB zirvesi için bir araya gelirken, 
balıkçılık hakları konusunda devam eden 
tartışmanın ticaret anlaşması şansını baltalayan 
büyük bir felakete dönüşebileceğine dair 
işaretler var. İngiltere'nin baş müzakerecisi 
David Frost, “balıkçılığın kendileri için kalan en 
zor konu" olduğunu ifade etti. Birleşik Krallık, 
kendi sularının kontrolünü geri almayı talep 
ederken AB ülkeleri ise İngiliz balıkçılık 
alanlarına on yıllardır sağladıkları erişimin 

devam etmesini istiyor. Müzakere şartlarına 
göre eğer balıkçılıkta anlaşma sağlanamazsa 
hiçbir şekilde serbest ticaret anlaşması 
yapılamayacak. 

Tarih: 15.10.2020 Kaynak: Euronews 

AB 27 TARIM-GIDA TİCARETİ, COVID-19 
KRİZİNE VE BREXİT'E RAĞMEN BÜYÜMEYİ 
SÜRDÜRÜYOR 

AB Komisyonu tarafından tarımsal ticaret ve 
uluslararası tarım-gıda politikası gelişmelerinin 
istatistiklerinin toplandığı, analiz edildiği 
"Avrupa Birliği Tarımsal Gıda Ticaretinin 
İzlenmesi (Monitoring EU Agri-food Trade)" 
raporunun Ocak – Haziran 2020 ayları 
arasındaki döneme ilişkin raporu 16.10.2020 
tarihinde yayınlandı. 

Raporda özetle, COVID-19 pandemisinin 
tetiklediği ekonomik krize ve Birleşik Krallığın 
AB’den ayrılmasıyla ilgili belirsizliklere rağmen, 
AB-27 tarımsal gıda ticaretinin 2020 yılının ilk 
altı ayında büyümeye devam ettiği, Ocak ve 
Haziran ayları arasında, AB-27 tarımsal gıda 
ihracatı değerinin 90,2 milyar Euro olarak 
gerçekleştiği (2019 yılının aynı dönemine göre 
yaklaşık %3 artış), ithalat değerinin ise 62,7 
milyar Euro'ya yükseldiği (yaklaşık %2,5 artış), 
bu dönemde AB’nin 27,4 milyar Euro tarım-gıda 
ticareti fazlasıyla karşılaştığı ve 2019 yılının aynı 
aylarına göre %3 artış gösterdiği ifade 
edilmekte. Raporda devamla AB-27 ihracatının 
aylık değerleri Mayıs ayındaki düşüşün ardından 
Haziran ayında artmasına rağmen, AB ithalatının 
aylık değerinin, bu yılın Mart ayından bu yana 
azalmaya devam ettiği belirtilmekte. 

Raporda ayrıca, “Birleşik Krallık’tan İthalatta 
Güçlü Azalma” başlığı altında, 2020'nin ilk altı 
ayında, AB-27 tarımsal gıda ithalatı değerinin 
yaklaşık %2,4 oranında arttığı (Ocak-Haziran 
2019 ile karşılaştırıldığında), ithalattaki büyük 
artışlar arasında ülkemizin fındık ve turunçgiller 
ile sebze ve meyve müstahzarları sektöründe 
364 milyon Euro artışla yer aldığı ifade 
edilmekte. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1314651/icode/
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Tarih: 16.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

COVID-19 SALGININA RAĞMEN 2020 FINDIK 
HASAT DÖNEMİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE 
MÜCADELEDE BAŞARI İLE TAMAMLANDI 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 
“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında 
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik 
Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde çocuk 
işçiliği ile mücadele için yürütülen etkinlikler 
salgına rağmen başarıyla tamamlandı. 

8 Ekim 2020 tarihinde ILO Türkiye Ofisi 
yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı 
temsilcileri ve ortaklaşa yürütülen projenin 
eğitim ve saha koordinatörleri bir araya gelerek 
2020 fındık hasadı döneminde gerçekleştirilen 
etkinlikleri değerlendirdiler. 

 
Fotoğraf: ILO 

Proje çalışanları, ilgili kamu kurumları 
temsilcileri ile birlikte mevsimlik gezici tarım 
işçisi aileleri, tarım aracılarını ve bahçe 
sahiplerini ziyaret ederek COVID-19 salgınından 
korunmak için neler yapmaları gerektiği 
konusunda bilgilendirmelerde bulundu ve 
maske, dezenfektan, ateş ölçer gibi koruyucu 
donanımların dağıtımını yaptı. Bu çalışmalarla 
417 tarım işçisi aileye, 42 tarım aracısına ve 67 
bahçe sahibine ulaşıldı. 

Ordu ilinde (Saraycık, Kırlı, Fatsa ve Ünye) 
gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile 617 çocuğa 
ulaşıldı. 194’ü kız çocuğu 236’sı erkek çocuğu 
olmak üzere toplam 430 çocuk eğitim 
etkinliklerinden düzenli olarak yararlandı. 
Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı 
kurallarının çok sıkı uygulandığı eğitim 
etkinlikleri boyunca hiçbir çocukta ve eğitmende 
COVID-19 hastalığı görülmemesi çalışmaların en 
sevindirici yanı oldu. 

Kamu ile ortaklaşa yürütülen etkinliklerin yanı 
sıra fındık firmaları ile de yoğun bir iletişim 
içerisinde bulunulmuştur. 6 fındık firmasının 53 
çalışanına çocuk işçiliği ile mücadele ana başlığı 
altında pek çok konuda bilgilendirmeler yapıldı, 
çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik eğitim 
etkinlikleri için teknik destek sağlandı. 

Tarih: 16.10.2020 Kaynak: ILO 

DEVLET BAŞKANLARI, DÜNYA LİDERLERİNİ 
KIRSALDAKİ AÇLIK VE YOKSULLUĞU SONA 
ERDİRMEK İÇİN IFAD'A YATIRIMI 
ARTIRMAYA ÇAĞIRIYOR 

On Afrika Devlet Başkanı, diğer dünya liderlerine 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'na (IFAD) 
yönelik fonlarını artırmaları veya özellikle 
Afrika'da yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmaya 
yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını 
tehlikeye atma riskini ortadan kaldırmaları için 
güçlü bir çağrı yaptı. 

Angola, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, 
Etiyopya, Gambiya, Kenya, Senegal, Sierra Leone 
ve Togo liderleri Avrupa, Kuzey Amerika, Orta 
Doğu, Asya ve Okyanusya'daki muhataplarına 
mektuplarında "IFAD'ın insanların yoksulluk ve 
açlıktan uzak yaşadığı canlı kırsal topluluklar 
vizyonunu paylaşıyoruz" diye yazdı.  

"Gıda kaynaklarını güvence altına almak, kırsal 
geçim kaynaklarını korumak, yıllar içinde 
kaydedilen kazanımların kaybedilmemesini 
sağlamak ve daha fazla kırsal kesimdeki insanın 
yoksulluğa ve açlığa düşmesini önlemek için 
kırsal kesimdeki insanların dayanıklılığını inşa 

https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_758390/lang--tr/index.htm
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etmeye yatırım yapmak artık her zamankinden 
daha önemli". 

Şu anda Afrika, çatışma, değişen hava koşulları, 
zararlı böcekler (çekirge) ve COVID-19'un 
sosyoekonomik etkilerini ele alıyor. Kıtadaki 
açlık seviyesi dünya ortalamasının iki katı. 

Yalnızca kırsal kesimdeki yoksulluğu ve açlığı 
ortadan kaldırmaya adanmış tek çok taraflı 
kalkınma örgütü olan IFAD’ın Dış İlişkiler ve 
Yönetişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marie 
Haga, “Afrika Devlet Başkanlarından gelen bu 
destek, IFAD'ın bu ülkelerdeki kırsal insanların 
yaşamları ve geçim kaynakları üzerindeki gerçek 
etkisinin bir kanıtıdır” dedi. “Onların desteği, 
küresel istikrar ve dayanıklılık üzerinde çok 
büyük bir etkiye sahip olan ulusal gıda güvenliği, 
çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik 
kalkınmayı sağlamak için kırsal alanlara yatırım 
yapmanın önemini gösteriyor. " 

Dünyanın en yoksul insanlarının yaklaşık yüzde 
75'i kırsal alanlarda yaşıyor ve geçim kaynakları 
tarıma ve tarımla ilgili üretim etkinliklerine 
bağlı. Afrikalı liderler mektuplarda Afrika 
tarımının çok geniş- büyük gücüne ve tarıma 
yatırım yapmanın yoksulluğu azaltmanın en 
etkili yollarından biri olduğuna dair güçlü 
kanıtlara dikkat çekiyor. 

IFAD, IFAD12 dönemi (2022–2024) için 
yatırımların yarısından fazlasını Afrika'ya tahsis 
ederek, toplamda 10 milyar ABD Doları 
tutarında bir çalışma programı sunmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu, 140 milyondan fazla küçük ölçekli üreticinin, 
daha iyi pazar erişimi ve esnekliği yoluyla 
üretimlerini artırmalarına ve gelirlerini 
artırmalarına yardımcı olacak,  istihdam 
oluşturmaya ve geride kalan riskli kesimler için 
gıda güvenliğini ve beslenmeyi iyileştirmeye 
katkıda bulunacaktır. 

Tarih: 19.10.2020 Kaynak: IFAD 

2020 OKYANUS GÖZLEM SİSTEMİ RAPOR 
KARTI 

COVID-19 salgınının okyanus gözlemleri 
üzerindeki etkisi, gözlemler ve inisiyatifler 
hakkındaki gelişmeler ve gözlemlere dayalı 
hayati hizmetlerle olan bağlantı da dahil olmak 
üzere Küresel Okyanus Gözlem Sistemi'nin 
(GOOS) durumu hakkında güncel bilgileri 
sağlayan 2020 Okyanus Gözlem Sistemi Rapor 
Kartı yayınlandı. 

Sürdürülebilir kalkınma için okyanus bilgisinin 
artan öneminin yanı sıra iklimle ilgili eğilimleri 
ele almayı amaçlayan Rapor Kartı, okyanus ve 
iklim değişikliğinin sonuçlarını tahmin etmek, 
azaltma stratejilerini ve adaptasyon rehberini 
oluşturmak için gerekli olan sürdürülebilir ve 
entegre meteoroloji-okyanus gözlemlerinin 
değerini ve ihtiyacını vurgulamaktadır. 

Dünya Meteoroloji Örgütü Altyapı Direktörü Dr. 
Anthony Rea, "Hava ve okyanus hizmetleri ve 
tahmin ürünleri, çoklu tehlike erken uyarı 
sistemleri ve iklim ve okyanus sağlığı 
uygulamalarına yönelik artan talebi karşılamak 
için küresel okyanus gözlem sistemindeki 
coğrafi ve kaynak eksikliklerini güçlendirmemiz 
ve eksikliği gidermemiz gerekiyor. Yeni 
teknolojilerin ve otonom gözlem araçlarının 
geliştirilmesinin desteklenmesine de ihtiyaç 
duyulmaktadır" dedi. 

UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi 
Komisyonu Okyanus Gözlemleri ve Hizmetleri 
Bölümü Başkanı Dr. Albert Fischer, okyanus 
gözlemlerinin Okyanus On Yılı'nın başarısındaki 
temel önemini kabul ederek; “On Yıllık 
Zorluklardan biri, tüm okyanus havzalarındaki 
kullanıcılara okyanusun durumu hakkında, 
zamanında veri ve bilgi sağlayan sürdürülebilir 
bir okyanus gözlem sistemi sağlamaktır.” dedi. 

Mevcut küresel COVID-19 salgınında, araştırma 
gemisi operasyonlarındaki kısıtlamalar ölçüm 
ekipmanının onarımını ve değiştirilmesini 
engellediğinden, birkaç okyanus gözlem sistemi 
ve okyanus izleme operasyonu etkilenmiştir. 

Salgının başlangıçtaki etkilerden aylar sonra, 
araştırma gemisi operasyonlarının normale 
dönmekten çok uzaklaşmasıyla, GOOS, küresel 

https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/42126004
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sistemin bazı kısımları için endişe duymaya 
başladı. Küresel salgın, ticari gemilerle 
anlaşmalar yapmak ve gemilerin sunduğu 
fırsatlardan faydalanmak gibi uluslararası iş 
birliği ve operasyonel esnekliğin, denizde 
küresel okyanus gözlem sistemini sürdürmede 
hayati öneme sahip olduğunu göstermiştir.  

GOOS Gözlem Koordinasyon Grubu (OCG) 
Başkanı Dr. David Legler, “Küresel COVID-19 
salgını devam ettikçe, bazı okyanus gözlem 
ağları, küresel meteoroloji-okyanus gözlem 
sistemindeki güçlü ve zayıf yönleri vurgulayarak 
şaşırtıcı şekillerde etkilendi. Salgın, aynı 
zamanda, yerinde gözlemleri sürdürmek için 
gerekli olan yaratıcılığı harekete geçirdi ve bu, 
gelecekte otonom araçları ve yeni yaklaşımları 
kullanmamızı hızlandırabilir.” dedi.  

Son zamanlarda ticari gemicilik ve özel 
girişimler, okyanus gözlemlerini desteklemek 
için uygun maliyetli ve yenilikçi meteoroloji-
okyanus veri toplama projelerine daha fazla 
dahil olmaktadır. Rapor Kartı’nda, "Ticari, 
araştırma ve özel gemilerin otomatik ve insan 
gözlemlerinden elde edilen ölçümlerin bir 
kombinasyonunu kullanarak çok değişkenli 
gözlemler yaptığı ve tüm verilerin ve meta 
verilerin denizcilik amaçlı kullanıcılara yararlı 
olacağı bir geleceğe ihtiyacımız var." Denildi. 

2020 Rapor Kartı ayrıca hayvan temelli 
ölçümlerdeki dikkate değer ilerlemelerin altını 
çizmekte; mevcut durumda geleneksel gözlem 
platformları tarafından yetersiz bir şekilde 
kapsanan önemli bölgelerden veri sağlamak, 
iklim değişkenliği çalışmalarının yanında 
küresel ve bölgesel ölçeklerde iklim tahmini için 
bilgi dağıtımında da büyük ölçüde faydalı 
olmaktadır. Okyanus Gözlem Sistemi Rapor 
Kartı, OceanOPS ile birlikte Küresel Okyanus 
Gözlem Sistemi (GOOS) Gözlem Koordinasyon 
Grubu tarafından hazırlanmıştır. 

Tarih: 20.10. 2020 Kaynak: WMO 

DTÖ ÜYELERİ, ÇEVRE VE TARIM 
HİZMETLERİNDE TİCARETLE İLGİLİ 
ÖNERİLERİ TARTIŞIYOR 

DTÖ üyeleri, 21 Ekim'de Hizmetler Ticareti 
Konseyi Özel Oturumu'nun gayri resmi 
toplantısında tarım ve çevresel hizmetlerle ilgili 
pazara erişim sorunlarını tartıştılar. Tartışma, 
hizmet ticaretinin çevresel sürdürülebilirlik ve 
tarımsal değer zincirlerindeki rolünün öneminin 
vurgulanması sonucu ortaya çıktı. 

Avustralya, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda, 
İsviçre ve Birleşik Krallık tarafından ortaya 
konan tartışmada çevresel hizmetlerle ilgili 
pazara erişim sorunları değerlendirildi. 
Toplantının ortak sponsorları, hizmet ticareti ile 
çevrenin korunması arasındaki olumlu 
bağlantıların altını çizdi ve çevresel hizmetlerin 
serbestleştirilmesinin ekonomik olarak 
sürdürülebilir bir iyileşmeye katkıda 
bulunacağını savundu. 

Aynı toplantıda Avustralya, Kanada, Şili, Yeni 
Zelanda ve Uruguay, tarımla ilgili hizmetlerin 
tarımsal üretim ve değer zincirleri için önemini 
vurgulayan bir bildirim sundular. Tarımla ilgili 
hizmetlerin serbestleştirilmesinin, özellikle gıda 
değer zincirlerindeki darboğazları azaltacağını 
ve dünya genelindeki gıda sistemlerinin 
dayanıklılığını güçlendireceğini ve bu sayede 
COVID-19 salgınından kaynaklanan sağlık, 
ekonomik ve sosyal zorlukların hafifletilmesinde 
faydalı olacağını savundular. 

Sponsorlar bildirimlerinde, tarımla en çok ilgili 
olan aşağıdaki hizmet alt sektörlerinde; avcılık 
ve ormancılık, veterinerlik hizmetleri, komisyon 
acentelerinin hizmetleri, toptan ticaret 
hizmetleri ve perakende hizmetlerinde daha 
verimli taahhütlere ilgi duyduklarını ifade 
ettiler. 

Tartışmalar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde 
Özel Oturum'un bir sonraki toplantısında devam 
edecektir. 

Tarih: 20.10.2020 Kaynak: DTÖ 

BALTIK DENİZİ: 2021 YILI AVLANMA 
KOTALARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI 

https://public.wmo.int/en/media/news/ocean-observing-system-report-card-2020
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_23oct20_e.htm
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Komisyon ve Üye Devletler, 2021 yılı için Baltık 
Denizi'ndeki avlanma kotaları konusunda bir 
anlaşmaya vardı. Anlaşma, ekosisteme yönelik 
devam eden çevresel tehditlerle ve korona virüs 
salgınının ekonomik etkisiyle mücadele 
ettiğinden Baltık bölgesi için zor bir zamanda 
geldi. Genel olarak, Anlaşma Baltık Denizi'nde 
ortaya konan 10 kotadan (toplam izin verilebilir 
avlardan/TAC) 8'inin sürdürülebilir seviyelerde 
(maksimum sürdürülebilir ürün -MSY- 
seviyesinde) belirlendiği anlamına geliyor. Diğer 
iki stok için ise kota maksimum sürdürülebilir 
ürün değerinin bile altında veya bilim 
adamlarının MSY tavsiyesinde bulunamadıkları 
stoklar için ihtiyati yaklaşım tavsiyeleri 
doğrultusunda belirlendi. Bununla birlikte, 
balıkçılık baskısının tek başına azaltılmasının 
Baltık Denizi'nin sorunlarını çözmeyeceği 
biliniyor. Bunun yerine, Komiser Sinkevičius ve 
Baltık Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanları 
tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde imzalanan 
Bakanlar Deklarasyonuna uygun olarak 
kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ifade 
ediliyor. 

Tarih: 20 Ekim 2020 Tarih: Avrupa Komisyonu 

19-20 EKİM 2020 TARİHLERİNDE AB TARIM 
VE BALIKÇILIK KONSEYİ TOPLANDI 

19–20 Ekim 2020 tarihlerinde, Lüksemburg'da 
Avrupa Birliği Tarım Bakanlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
toplantısında Ortak Tarım Politikası reform 
paketine ilişkin genel bir yaklaşım, Çiftlikten 
Çatala Stratejisi sonuçlarının kabul edilmesi ve 
2021 yılı için Baltık Denizi'ndeki balıkçılık 
fırsatlarına karar verilmesi konularında anlaşma 
sağlandı. 

19–20 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısında AB 
Tarım Bakanları, OTP reform paketine yönelik 
genel bir yaklaşım üzerinde anlaşma sağladı. 
Bahse konu anlaşma ile çevre ve iklim 
değişikliğini dikkate alan ödemeler anlamına 
gelen, zorunlu tutulacak olan ve Üye Devletlere 
tahsis edilen doğrudan ödeme bütçesinden 
finanse edilecek ekolojik planlar (eco-schemes) 

ile alan ve hayvan başına doğrudan ödemeler ve 
kırsal kalkınma ödemeleri arasında bağlantı 
kuran ve çok çeşitli zorunlulukları içeren, çapraz 
uyum (cross compliance) ve yeşillendirme 
(greening) unsurlarının birleştirilmesiyle oluşan 
geliştirilmiş koşulluluk (enhanced 
conditionality) gibi araçlar öne çıkarıldı. Bu 
kapsamda Üye Devletlerin çevreyle ilgili daha 
yüksek hedeflere yönelik güçlü taahhütleri 
vurgulandı ve çevresel hedeflere ulaşmaları için 
gerekli esnekliğe sahip olmaları konusunda 
anlaşma sağlandı.  Ayrıca iklim ve çevreye 
faydalı tarımsal uygulamaları gerçekleştiren 
çiftçilerin alacağı ödemelerin OTP’yi eskisinden 
daha çevreci hale getireceğine, Üye Devletlerde 
başlangıçta fon kaybını önlemek için Ekolojik 
Planların iki yıllık dönem için pilot olarak 
uygulanmasına, küçük çiftçiler de dahil olmak 
üzere tüm çiftçilerin daha yüksek çevresel 
standartlara bağlı kalmasına, bu geçiş sürecinde 
küçük çiftçilere destek olmak amacıyla 
basitleştirilmiş kontrollere tabi tutulmasına ve 
böylece idari yükün azaltılmasına karar verildi.   

Tarih: 21.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

ÇİFTLİKTEN ÇATALA POLİTİKASI BİR 
ÜTOPYA MI? 

Tüketici Tercih Merkezi'nde politika analisti 
olarak çalışan Bill Wirtz, AB’nin sürdürülebilir 
gıda sistemlerine yönelik yeni planının hem 
tüketicilere hem de çiftçilere zarar verme riski 
taşıdığını ifade ediyor. 

Avrupa Birliği, 2030'a kadar Avrupa 
Komisyonu'nun "Çiftlikten Çatala" stratejisine 
göre çok çeşitli hedeflere ulaşmayı hedefliyor. 
Yeşil fikirler, Brüksel'in günlük siyasetinde 
önem kazanıyor ve bu yol haritasıyla 
hedeflerinin çoğuna ulaşıyor. 

“Çiftlikten Çatala” Stratejisi ile aynı zamanda 
sunulan Biyoçeşitlilik Stratejisine uygun olarak, 
Von der Leyen Komisyonu öncüllerinden daha 
yeşil görünüyor. Ama bu aynı zamanda ‘Çiftçiler 
ve tüketiciler için iyi mi?’ sorusunu akıllara 
getiriyor. 
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“Çiftlikten Çatala”nın merkezinde, Avrupa Gıda 
Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından güvenli 
bulunanlar da dahil olmak üzere, 2030 yılına 
kadar pestisitlerin yarıya indirilmesi var. Bu ilk 
bakışta “Bu ürünler şimdiye kadar güvenliyse, 
neden azaltılmaları gerekiyor?”, “Şimdiye kadar 
güvenli bulunmadıysa, neden daha önce 
yasaklanmadı?” gibi soruları akla getiriyor.  

Yarıya indirme hedefi bu anlamda anlaşılmaz 
bulunuyor. “Bitki koruma ürünleri temelde insan 
sağlığına zararlıysa, geriye kalan % 50, aşamalı 
olarak kaldırılacak olanlar kadar kötü mü?” 
sorusu gündeme geliyor. 

Gerçeğin aldatıcı olduğu, bilimsel ve politik 
retorik arasında bir tutarsızlığın olduğu, yerleşik 
bitki koruma ürünlerinin çoğunun, hem 
bağımsız çalışmalar hem de çeşitli ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar tarafından uzun süredir 
güvenli olarak sınıflandırıldığı ifade ediliyor. 

Tarih: 22.10.2020 Kaynak: Euractiv 

DERİN DENİZ BALIKÇILIĞI: KOMİSYON, 
KUZEY-DOĞU ATLANTİK'TEKİ STOKLARI 
KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ÖNERİYOR 

Avrupa Komisyonu, Kuzey-Doğu Atlantik'te 
balıkçılığa kısıtlama getirmek amacıyla,  22 
Ekim’de, 2021 ve 2022 yılları için üç derin deniz 
stoğuna (Coryphaenoides rupestris, Pagellus 
bogaraveo, Aphanopus carbo) yönelik, bilimsel 
tavsiyelere dayalı olarak, toplam izin verilebilir 
av miktarları (TAC) önerisi getirdi. Bu balık 
stokları, yalnızca AB üye ülkeleri tarafından AB 
sularında avlanıyor. Bu öneri, belirli koşullar 
altında sınırlı yan avlara izin verilen önceki 
yıllara kıyasla, derin deniz köpek balıklarının 
avlanmasına ilişkin genel bir yasak getirerek, 
daha fazla kısıtlamayı içeriyor. Ayrıca bilimsel 
tavsiyeler doğrultusunda bahse konu tüm 
stoklar için avlanma kotalarında düşüş 
planlanıyor. 

Tarih: 22.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

KOMİSYON BAŞKANI: YEŞİL ANLAŞMAYI 
UYGULAMAK İÇİN AVRUPA'NIN BİR SİSTEM 
DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACI VAR 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen, yeni hedeflere nasıl ulaşılacağına dair 
yeni bir raporun önsözünde, Avrupa'nın Yeşil 
Anlaşmadaki iklim hedeflerini karşılamak ve 
"adil ve müreffeh bir toplum" yaratmak için 
"sistematik bir yaklaşıma" ihtiyacı olduğunu 
söyledi. 

Von der Leyen, "Avrupa, mevcut kriz sonrasında 
daha adil, daha müreffeh, daha sürdürülebilir ve 
daha dirençli bir toplum olma potansiyeline 
sahip" derken, yeşil ve dijital geçişlerin “kıtanın 
sosyal, ekonomik ve ekolojik mimarisini on yıllar 
boyunca şekillendireceğini” sözlerine ekledi. 

Tarih: 23.10.2020 Kaynak: Euractiv 

BALIKÇILIK SAVAŞI: BREXİT 
MÜCADELESİNDE BEŞ AB ÜLKESİ BORİS 
JOHNSON’I U DÖNÜŞÜNE ZORLAMAK İÇİN BİR 
ARAYA GELDİ  

Beş AB üye devleti, Michel Barnier ve David 
Frost görüşmeler için Londra'da bir araya 
gelirken, İngiltere ile bir ticaret anlaşması 
kapsamında Birlik balıkçılarının korunması 
çağrısı yapmak için bir araya geldi. 

İrlanda, Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda, 
kıtanın dört bir yanındaki kıyı topluluklarının 
Brexit sonrası herhangi bir serbest ticaret 
anlaşması altında korunması gerektiği 
konusunda birlikte bir tutum sergileyeceklerini 
ifade ettiler. Beş ülkenin balıkçı tekneleri 
Britanya'nın zengin sularındaki balıkçılıktan bu 
zamana kadar büyük ölçüde yararlanmış 
durumdalar ve ticaret görüşmeleri son aşamaya 
girerken liderler bu erişimi kaybetmemek 
konusunda oldukça temkinli davranıyorlar. 

Tarih: 23.10.2020 Kaynak: Express Gazetesi 

STRATEJİDEN EYLEME DOĞRU AB 
DENİZCİLİK GÜVENLİĞİ 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/eu-strategy-is-failing-to-tackle-the-biggest-methane-emitter-agriculture/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/eu-strategy-is-failing-to-tackle-the-biggest-methane-emitter-agriculture/
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Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Savunma 
Ajansı ve Avrupa Dış Eylem Servisi ile birlikte 
geliştirilen Avrupa Birliği denizcilik güvenliği 
strateji eylem planının uygulanmasına ilişkin 
yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre, 
Avrupa denizcilik güvenliği, son yıllarda 
uluslararası veya bölgesel iş birliği, bilgi 
paylaşımı, kapasite geliştirme, risk yönetimi ve 
eğitim gibi çeşitli boyutlarda önemli ölçüde 
gelişme sağladı. 

 
Fotoğraf: Flo Dahm 

Avrupa Birliği denizcilik güvenliği stratejisi, 
AB'nin denizcilik çıkarlarını uluslararası kural 
ve ilkelere tam olarak saygı göstererek nasıl 
savunduğunu açıklayan bir belge niteliğinde. 
2014'te kabul edilen ve 2018'de revize edilen bir 
eylem planı ile de bu stratejinin uygulanması 
destekleniyor. 

İlerleme raporuna göre, stratejide tanımlanan 
beş “acil eylem için temel alan”ın tamamında 
önemli iyileştirmeler sağlandı. Eylemler ortak 
bilgi paylaşım platformları üzerinden siber 
saldırılara karşı dayanıklılığı artırmaktan yarı 
otonom gözetim kapasiteleri geliştirmeye kadar 
çok çeşitli hususları içeriyor. Beş acil eylem alanı 
içerisinde yer alan uluslararası iş birliği ise, 
Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer stratejik 
ortaklarla iş birliğini güçlendirdiği için AB için 
kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. 

Tarih: 23.10.2020 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

ŞARAP POLİTİKASI, AVRUPA BİRLİĞİ 
ŞARABININ İTİBARININ VE REKABET 
GÜCÜNÜN KORUNMASINA KATKIDA 
BULUNUYOR 

 
Fotoğraf: Elle Huges 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 
“Şarap Sektörü İçin Geçerli Ortak Tarım 
Politikası Önlemlerinin Değerlendirilmesi” 
raporunun temel bulgularına göre, AB’nin şarap 
politikası, sektörün artan rekabet gücü, 
yenilikçilik ve kaliteye geçişinde anahtar rol 
oynadı. Raporda yer alan diğer tespitler özetle 
şöyle: 

AB, dünyanın önde gelen şarap üreticisi, 
tüketicisi ve ihracatçısıları arasında. AB şarap 
tüketimi 2008'den beri düşüyor, ancak küresel 
pazardaki artan fırsatlar AB pazar dengesinin 
korunmasını sağlıyor. AB şarap tüketimiyle ilgili 
olarak, coğrafi işaret korumalı kaliteli şaraplara, 
roze ve köpüklü şaraplara ve çevre dostu 
uygulamalarla üretilen şaraplara talep artmakta. 
Çeşitli şarap ürünlerine (esas olarak bir üzüm 
çeşidinden yapılan şarap) ve daha düşük alkollü 
şaraplara olan talep de AB'de artmakta. 

2013 şarap politikası reformunun amacı, Avrupa 
şarap yetiştiriciliğinin özgünlüğünü ve 
geleneklerini koruyarak ve kırsal alanlarda 
sosyal ve çevresel rolünü artırarak AB şarap 
üreticilerini daha rekabetçi hale getirmekti. 
Değerlendirmeye göre AB üreticileri, ilgili 
kuralları uyumlu hale getirerek, düzene sokarak 
ve basitleştirerek, asma ekimi için izin 
planlarının sağladığı belirli sınırlar dâhilinde 
üretimi artırmayı başardı. Ayrıca yeni 
teknolojilerin kullanılmasını ve yeni ürünlerin 
geliştirilmesi teşvik edildi.  

Değerlendirmeye göre şarap politikası ayrıca, 
uluslararası düzeyde, şarap yapımı (önolojik) 
uygulamalarıyla ilgili AB kurallarının, kalite ve 
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güvenliği sağlamanın yanı sıra pazarlama 
koşullarını iyileştirerek AB şarabının itibarını ve 
geleneğini sürdürmesine yardımcı oldu. AB 
düzeyinde, daha fazla ürün çeşitliliğini teşvik 
ederek belirli yerel koşulların tanınmasına ve AB 
şarap üreticilerinin rekabet gücü ile ilgili 
olmasına yardımcı oldu. Uyumlaştırılmış AB 
etiketleme kuralları, ticareti kolaylaştırarak ve 
AB tüketicilerine net bilgiler sunarak sektördeki 
operatörler için adil rekabet sağlamakta ve AB 
düzeyinde genel katma değer yaratmakta. 
Biyoçeşitliliğin korunması, çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması ve pestisit 
kullanımının daha da azaltılması konularında AB 
önceliklerine ulaşılmasını iyileştirebilecek 
belirli kuralları vurgulamakta. Genel olarak, 
AB'nin şarap politikası, AB'nin ekonomik, sosyal 
ve OTP hedefleriyle tamamen uyumlu. 

Değerlendirme raporunda son olarak, OTP’nin 
şaraba yönelik ulusal destek programlarının da 
AB şarap üreticilerinin rekabet gücünü 
artırmaya katkıda bulunduğu ve sektörün 
ihtiyaçlarına yanıt verdiği, AB tedarik zincirinin 
farklı seviyelerine uyarlanabilen bir dizi araç 
sunduğu belirtilmekte. Örneğin, bağların 
yeniden yapılandırılması ve dönüştürülmesi için 
destek, yatırımlara destek ve teşvik önlemleri 
gibi önlemleri içeren bu destekleri içeren AB 
şarap politikasının sektörün modernizasyonunu 
hızlandırdığı ve sektörün uygulanabilirliğini ve 
uluslararası rekabet edebilirliğini sağladığı 
vurgulanmakta. Ancak politika, özellikle daha 
düşük alkollü şaraplar ve sürdürülebilir ürünler 
için pazar talebine uyum sağlamak için daha yeni 
gelişmelerle ilgili sınırlamalar da içermekte. 

Tarih: 26.10.2020 Kaynak: Euractive 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/eu-strategy-is-failing-to-tackle-the-biggest-methane-emitter-agriculture/

