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GİRİŞ
ELDR NELERİ SAVUNUR?
Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and
Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç, insan haklarõ, hoşgörü ve dayanõşma
gibi temel Liberallik ilkelerini esas alan bir Avrupa'ya inanmaktadõr.
Yoksulluk, cehalet ve ayrõmcõlõktan uzak biçimde, kendi potansiyellerini tam olarak
kullanmasõnõ sağlamak için olanaklar sunarak her bir vatandaşõn kendi yeteneklerini
harmanlayan adil, özgür ve açõk bir toplumun gerekliliğine inanõyoruz.
Bu hedefleri gerçekleştirmek için iç pazarõ, iç sõnõrlarõ olmayan gerçek bir ortak
ekonomik alan olarak tamamlamaya ve küresel anlamda uluslararasõ serbest ticaret
prensibini temel alarak, daha fazla iş ve tüketiciler için daha dengeli fiyatlarla Avrupa
ekonomisinin daha zengin ve rekabetçi hale gelmesini sağlayacak reformlar
yapmaya çabalõyoruz. Sürdürülebilir kalkõnma ve çevrenin korumasõnõn teşvik
edilmesi için çalõşõyoruz. Daha barõşçõ ve daha dengeli bir dünyaya kavuşmak için
güvenli ve adil toplumlara kavuşmak için çabalõyoruz.
Avrupa Birliği'nin erken ve kapsamlõ biçimde genişlemesi konusunun istikrarlõ ve uzun
süreli savunucularõ olarak, Birliğimize yeni Üye Ülkelerden katõlan dostlarõmõza
merhaba demekten gurur duyuyoruz. Aynõ zamanda yalnõzca Avrupa çapõnda çözüm
gerektiren konularda kararlar alan daha şeffaf, demokratik ve sorumlu bir Avrupa'ya
kavuşmak için kampanyalarõmõzõ devam ettirmekteyiz.
Yardõmcõlõk, AB karar verme mekanizmalarõnõn temelini oluşturmalõdõr. Bu ilkenin
sistematik uygulamasõ, Birliğin, yalnõzca bir sorunun Üye Ülkeler tarafõndan kendi
aralarõnda uygun biçimde çözümlenemediği durumlarda müdahale etmesini
sağlamak olacaktõr. Bu ilke, zaten AB'de alõnan tüm yasal önlemleri yönlendiren
oransallõk, yani AB'nin hiçbir eyleminde, Anlaşmanõn hedeflerini gerçekleştirmek için
gerekli olandan ötesine gitmemesi ilkesiyle örtüşmektedir. Yardõmcõlõk ilkesinin
uygulanmasõ, Birlik içinde karar verme işleminin olabildiğince vatandaşa yakõn hale
getirme amacõ taşõmaktadõr.
ELDR, Avrupa için anayasa anlaşmasõnõn sağlanmasõnõ desteklemektedir.
Avrupa'nõn çeşitli yerlerindeki Liberal Demokratlar her zaman güçlü bir anayasanõn
demokrasinin temelini oluşturacağõnõ savunmuşlardõr. Bu nedenle Hükümetler arasõ
Konferansõn güçlü kavramsal temeli olarak Avrupa Konvansiyonu tarafõndan
gösterilen çabalarõ takdirle karşõlõyoruz.
AVRUPA PARLAMENTOSU NEDEN ÖNEMLİDİR?
Artõk önemli bir Avrupa yaratmanõn zamanõ gelmiştir. Avrupa'nõn amacõ
vatandaşlarõnõn güvenini daha fazla kazanmõş ve dünyada önemli yere sahip bir
Avrupa olmaktõr. ELDR yalnõzca pazarlarõmõzõ açarak değil, aynõ zamanda dünyada
gerçek bir politik güç oluşturarak bu amacõ gerçekleştirmek istemektedir. Dünya
çapõnda bir varlõk olarak Avrupa, dõş ilişkilerde, kalkõnma politikasõnda, insan
haklarõnõn, sivil özgürlüklerin ve demokratik ilkelerin korunmasõnda tek sesli olmalõdõr.
Avrupa Parlamentosu, ortak yasal anlaşmalarõn benimsenmesi aşamasõnda
Parlamento üyelerine ve hükümetlerden bakanlara, Konseyde eşit ağõrlõk veren ortak
karar prosedürü ile önemli bir yasama gücünü elinde bulundurmaktadõr. Ortak karar
prosedürü, aralarõnda iç pazar, çevre, tüketicinin korunmasõ, araştõrma ve geliştirme,
öğretim, kültür ve sağlõk gibi Avrupa'daki vatandaşlarõn ve firmalarõn günlük
yaşantõsõnõ etkileyen bir çok AB yasasõnda uygulanmaktadõr. Ortak karar prosedürü
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sayesinde Avrupa Parlamentosunun yaptõğõ bir çok değişiklikler, AB yasalarõna
uyarlanmaktadõr ve bu alanlardaki yasalar yalnõzca Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin resmi onaylarõ alõnarak benimsenebilmektedir. Avrupa Parlamentosuna AB
politikasõnõn diğer alanlarõnda da başvurulur.. Parlamentonun önerdiği değişiklikler
genellikle Komisyon tarafõndan ele alõnõr ve "öz girişim" raporlarõnõn benimsenmesiyle
AB gündemini etkiler. ELDR, sadece açõkça tanõmlanmõş istisnai durumlar dõşõnda
ortak karar verme prosedürünün, Avrupa Birliği içinde normal karar verme
mekanizmasõ olmasõ gerektiğine inanmaktadõr.
Avrupa Parlamentosu aynõ zamanda yõllõk AB bütçesinin benimsenmesinde de
önemli bir rol oynamaktadõr. Bu sayede Parlamento, politik önceliklerine yeterli
kaynaklarõn ayrõlmasõnõ sağlamaktadõr. Avrupa Parlamentosu, Aralõk ayõnda bir
sonraki yõl için Birliğin bütçesini kabul eder. Bütçe, Avrupa Parlamentosu Başkanõ
tarafõndan imzalanarak yürürlüğe sokulur ve bir sonraki yõl Birliğin gereksinim
duyduğu mali kaynaklarõ sağlar. Yolsuzluk ve yanlõş yönetim sorunlarõnõ en aza
indirmek için Parlamento, bütçenin harcanma şeklini sõkõ biçimde izler ve AB
kurumlarõnõn hesaplarõnõ onaylama yetkisi sayesinde politika üzerinde daha güçlü bir
kontrole sahip olur.
Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu, bir çok başka yollardan da önemli bir etkiye
sahiptir. Avrupa vatandaşlarõ tarafõndan seçilen tek organ olarak, Komisyon üyeleriyle
yapõlan düzenli oturumlar, politika tekliflerinin incelenmesi ve yazõlõ-sözlü sorularla
parlamento görüşmelerinin her alanõnda politik kararlarda Avrupa Komisyonunun
hesap vermesini sağlar. Gerektiğinde, üyelerinin üçte ikilik desteğini alarak
Komisyona bir kõnama önergesi bile verebilir. Ayrõca Euro para biriminin
sürdürülebilirliğini ve şeffaflõğõnõ garanti altõna almak için Avrupa Merkez Bankasõ
Başkanõ ile üç ayda bir toplantõ yapan tek kurumdur. 2004 yõlõnda Birlik'te yaşanacak
önemli genişleme sürecinde, Parlamento genişleme görüşmelerini yakõn biçimde
izlemiş ve katõlõm anlaşmalarõna kendi onayõnõn verilmesini gerektirmiştir. Ayrõca
AB'nin taraf olduğu bir çok uluslararasõ anlaşmaya Parlamentonun onayõ
gerekmektedir. Parlamento, uluslararasõ ilişkiler, dünyadaki insan haklarõ sorunlarõ,
AB'nin dõş politikasõ gibi konularda düzenli görüşmeler yapmaktadõr ve bu görüşmeler
sonucunda genellikle Parlamento'nun görüşünü bildiren önergeler verilmektedir.
ELDR, parlamentonun denetim gücünün arttõrõlmasõnõ sağlamak için çabalayacaktõr.
Tüm bu nedenlerden dolayõ Avrupa Parlamentosu seçimlerinde verilecek her oy çok
önemlidir.
SÜREKLİ BAŞARI GÜVENCESİ
ELDR'nin Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Avrupa Parlamentosunun yasama
çalõşmalarõnda Liberal ilkeleri savunarak geçtiğimiz 5 yõl içinde önemli bir fark
yaratmõşlardõr. Bu seçim programõ, Avrupa Liberal Demokratlarõnõn, genişlemiş bir
Avrupa Birliğinin tam kalbi olan genişlemiş Avrupa Parlamentosunda, AB
vatandaşlarõnõn vereceği oylarõn desteğiyle, bundan sonraki 5 yõl içinde de nasõl bir
farklõlõk yaratmaya devam edeceklerini göstermektedir.
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VATANDAŞLARINA VE DÜNYAYA AÇIK BİR YENİ GENİŞLEMİŞ AVRUPA
ELDR SEÇİM PROGRAMI 2004-2009
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ANAYASA
12-14 Kasõm 2003 tarihinde Amsterdam'da toplanan Avrupa Liberal, Demokratik ve
Reformcu Partisi Kongresi, Hükümetler arasõ Konferansta anlaşma temeli olarak
Avrupa Anayasasõ Oluşturmak için Taslak Anlaşma'yõ onayladõ. Bu anlaşma,
Anayasa görüşmelerinin 2004 yõlõ Haziran ayõnda yapõlacak Avrupa Parlamentosu
seçimlerinden yeterince önce tamamlanmasõnõ istemektedir. Bu sayede Anayasa
daha geniş kitlelerce kabul görecek, politik partilerce görüşülecek ve genel anlamda
meşruluk kazanacaktõr.
Konvansiyonun sonuçta kõsa, okunabilir ve tutarlõ bir taslak Anayasa ortaya çõkaran
çalõşmalarõnõ memnuniyetle karşõlõyoruz. Ayrõca Konvansiyondaki ELDR temsilcilerini
de mükemmel katkõlarõndan dolayõ kutuluyoruz.
Birliğin değerlerini, ilkelerini ve hedeflerini açõklõğa kavuşturarak, araçlarõnõ ve karar
verme mekanizmalarõnõ geliştirerek ve kendi yetkilerini sõnõrlandõrõp kurumlarõnõn
daha güçlü olmasõnõ sağlayarak partinin uzun vadeli hedeflerinin yerine getirilmesini
sağladõğõ için ELDR, Anayasa'yõ desteklemektedir. Anayasal açõdan AB'nin yönetim
sistemini daha açõk, demokratik ve etkili hale getirirken aynõ zamanda Birliğin içeride
ve dõşarõda daha etkili hareket etme kapasitesini geliştiren sonucu beğeniyle
karşõlõyoruz.
Konseyde ve Avrupa Parlamentosunun ortak kararlarõnda nitelikli çoğunluğun,
normal yasama yordamõ haline gelmesinden dolayõ özellikle memnuniyet duyuyoruz.
Avrupa Konseyinin, yalnõzca ortak dõş ve güvenlik politikalarõnda değil diğer
konularda da nitelikli çoğunluk oylamasõnõn daha fazla kullanõlmasõ için isteğe bağlõ
yetkisini hõzlõ biçimde kullanmasõnõ istiyoruz. Uluslararasõ tüzel kişiliğin elde
edilmesiyle, Birliğin tüm küresel kurumlarda tam yerini almasõ için gerekli yetkiye
kavuşacağõnõ
düşünüyoruz.
Birliğin
İnsan
Haklarõ
konusunda
Avrupa
Konvansiyonuna katõlmasõnõ destekliyoruz.
Avrupa güvenlik ve savunma politikasõnõ geliştirmek için ELDR hem askeri açõdan
yeterli hem de politik açõdan istekli belirli üye ülkeler arasõnda yapõsal işbirliği
kavramõnõ tam olarak desteklemektedir. Birliğin güvenlik ve savunma boyutu, NATO
ile yakõn işbirliği ve tamamlayõcõlõk çerçevesinde geliştirilmelidir.
Dõş İlişkiler Konseyine başkanlõk yapacak ve Komisyonda Başkan Yardõmcõlõğõ
görevini sürdürerek, Komisyon ile Konsey görevlilerinden ve ulusal sivil görevlilerden
oluşan ortak idareyi yönetecek AB Dõş İlişkiler Bakanlõğõ mevkisinin oluşturulmasõnõ
memnuniyetle karşõlõyoruz.
IGC'nin, Avrupa Konseyinin tam zamanlõ başkanõnõn, Komisyon Başkanõ ya da Dõş
İlişkiler Bakanõnõn çalõşmalarõna müdahale etmemesini, bunun yerine hükümet
başkanlarõnõn çalõşmalarõnda çok gerekli olan birliktelik ve süreklilik için çabalamasõnõ
istiyoruz.
Anayasanõn, ilerde gelişmesini sağlayacak
memnuniyetle karşõlõyoruz.

bir çok unsura sahip olmasõnõ

ELDR, IGC'nin, Avrupa Komisyonunun işleyişini güçlendirme gerekliliğine
odaklanmasõ gerektiğine inanmaktadõr. Her büyüklükteki devletlerin, IGC'nin
sonucunda savunacaklarõ geçerli çõkarlarõ olduğunu kabul ederken, bunun ortak
çõkarlarõn geliştirilmesi, karar verme mekanizmalarõnõn kolaylaştõrõlmasõ ya da
kurumlar arasõndaki dengenin korunmasõndan ödün verilmeden yapõlmasõ gerektiği
konusunda õsrarcõyõz.
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IGC'nin, Temel Haklar Şartõnõn II. Bölüm olarak zorunlu etkiye sahip biçimde tesis
edilmesi de dahil olmak üzere anayasal konularda Konvansiyon tarafõndan ulaşõlan
uzlaşmayõ güçlendirmesini istiyoruz. IGC'nin, III. Bölümde belirtilen AB politikalarõnõn
modernleştirilmesinde daha fazla ilerleme elde etmesi konusunda õsrar ediyoruz.
Konferansõn, anayasanõn gelecekte revizyonu için gerekli olan belirli yordamlarõn
değiştirilmesini de dikkate alacağõnõ ümit ediyoruz.
ELDR, Avrupa Konvansiyonunun ulusal parlamentolara yardõmcõlõk işlevinde önemli
roller vermesi kararõnõ şiddetle desteklemekte ve Avrupa Adalet Divanõnõn, bir
Anayasa Mahkemesi olarak daha güçlü role sahip olmasõnõ memnuniyetle
karşõlamaktadõr.
Bölgeler komitesinin, yardõmcõlõk ilkesiyle ya da bunun yetkilerinin çiğnenmesi
konularõnda mahkemeye gitme hakkõna sahip olmasõndan memnuniyet duyuyoruz.
Yasama gücüne sahip bölgelerin, Anayasada kendileri için hak iddia etmelerini
desteklemek için çalõşacağõz. ELDR, Avrupa'da bölgesel ve yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi konusuna önem vermeye devam edecektir.
ELDR, açõk hükümet konusunda Anayasa'nõn maddelerini çok memnuniyetle
karşõlarken, endüstriye ve sivil toplumlara daha fazla danõşõlarak ve AB politikalarõnõn
yönetiminin, uygun alanlarda merkeziyetçilikten uzaklaştõrõlarak düzenleyici ortamõnõn
geliştirilmesi konusuna öncelik vermeye devam etmektedir.
ELDR, Konvansiyondaki bazõ konularõn tekrar, ancak daha alt düzeyde görüşüldüğü
izlenimini uyandõran IGC'de ilerleme konusunda bu zamana kadar yaşanan
yetersizliği üzüntüyle karşõlamaktadõr. Özellikle aşağõdaki konularda üzüntü
duyuyoruz:
·

·
·

Konseyin, yasa koyma işlevini, yönetme işlevlerinden daha açõk bir biçimde
ayõrmayõ ve yasama işleminin tam şeffaflõğõnõ garanti altõna almayõ amaçlayan,
Yasama Konseyi fikrinin bastõrõlmasõ konusunda açõkça görülen karar; Yasama
Konseyinin daha sonraki aşamalarda devreye sokulmasõ için en azõndan bu
seçeneğin korunmasõ ümidi;
Konseyin nitelikli çoğunluğu ile Konvansiyonda ulaşõlan, hem büyük hem de daha
küçük ülkelerin geçerli çõkarlarõnõ başarõlõ bir şekilde dengelemenin yanõ sõra, açõk
ve basit olan formülün, iki devleti tarafõndan ortadan kaldõrõlmaya çalõşõlmasõ;
Birliğin kendi kaynaklarõnõn nasõl oluşturulduğu ve harcandõğõna karar veren
sistemin tümünde oybirliğinin korunmasõ ve Avrupa Parlamentosunun bütçe
işlemlerindeki eşit yetkili rolünü sona erdirmek için tasarlanan Avrupa Maliye
Bakanlarõ Kurulu (Ecofin); bu tekliflerin IGC'nin dengesini bozma ve AB
seviyesinde parlamenter demokrasinin güçlendirilmesindeki Konvansiyonun
başarõlarõnõ ortadan kaldõrma tehlikesinin olduğu inançlarõ.

ELDR, Konvansiyonun mükemmel bir politik resmiyet kazandõğõnõ ve Avrupa'nõn sinik
olduğuyla ilgili kamuoyunun güçlenmesini önlemek için IGC'nin Konvansiyonun
yarattõğõ bu havayõ güçlendirmeye çalõşmasõ gerektiğini hatõrlatmaktadõr.
Kongre, IGC'yi hõzlõ biçimde, genişlemiş bir Avrupa Birliğinin yönetim sistemini kararlõ
biçimde belirleyen bir politik uzlaşma elde edilmesine odaklanmaya davet etmektedir.
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VATANDAŞLARINA KARŞI AÇIK BİR GENİŞLEMİŞ AVRUPA
Avrupa'da yaşama ve çalõşma özgürlüğü
ELDR, Avrupa birliğini, herkesin yararõna olacak gerçek bir iç pazara dönüştürme
sürecine destek vermeyi sürdürecektir. ELDR özellikle tüm vatandaşlarõn, yasal
haklarõnõ araştõrma zorunda kalmadan yaşama, çalõşma ve seyahat etme, sivil
haklarõnõ yaşama, mallarõ ve hizmetleri tüketme ve AB'nin herhangi bir yerinde
yatõrõm yapma özgürlüğünü sağlayan temel AB yasalarõnõn kabul edilmesine ve
yerleştirilmesine çabalayacaktõr. Bu durum niteliklerin karşõlõklõ tanõnmasõ ve bir
kişinin istediği ülkeye yerleşme ve çalõşma haklarõyla ilgili konularda özellikle
önemlidir.
Bu bağlamda, işgücünün hareket serbestliği alanõnda yeni Üye Ülkeler için belirlenen
geçiş dönemlerinin ortadan kaldõrõlmasõnõ istiyoruz.
ELDR özellikle doğum, evlat edinme, evlilikler, vasiyetler, ölümler, kazalar ya da dava
açma gibi konularda kendi ülkeleri dõşõndaki Avrupa ülkelerinde yaşayan ya da bu
ülkelere yolculuk yapan, sayõlarõ giderek artan Avrupa vatandaşlarõnõn adalete
ulaşmalarõnõ garanti etmek ve günlük yaşantõlarõnõ sürdürebilmek için sivil ya da ticari
kararlarõnõn tanõnmasõnõ tamamlamak ve basitleştirmek istemektedir.
Avrupa Ekonomisinin Modernleştirilmesi
Lizbon çalõşmasõ, çok az gelişme göstermiştir. Geçtiğimiz yõllarda konsantrasyonunu
kaybetmiş, çok fazla sayõda hedefler koyarak etkinliğini yitirmiş ve genellikle
istatistiksel bir çalõşma halini almõştõr. Bundan sonraki yõllar için bazõ önceliklerin
belirlenmesi gerekmektedir. Ancak Avrupa Ekonomisinin modernleştirilmesi, bundan
daha fazlasõnõ gerektirmektedir. Örneğin Avrupa Birliği, gaz, elektrik, posta
hizmetlerini ve taşõmacõlõğõ serbestleştirmek için kararlõ eylemler yaparak tek Avrupa
pazarõnõn tamamlanmasõ açõsõndan çabalarõnõ yoğunlaştõrmalõdõr. Etkili ve iyi işleyen
bir Avrupa pazarõ, ekonomik gelişmeler, iş ve sosyal refah için yeni fõrsatlar
yaratacaktõr.
Lizbon'da AB hükümetleri, bu on yõlõn sonuna kadar dünyadaki en rekabetçi ve
dinamik bilgiye dayanan, daha fazla ve daha iyi işler sunan, daha güçlü sosyal
birleşmeyi sağlayacak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başarabilecek ekonomisi
haline getirmek için Avrupa ekonomisini modernleştirmeye ve yeniden
yapõlandõrmaya karar vermiştir. Bu işlemin bir parçasõ olarak ELDR, daha iyi bilgi
toplumu, araştõrma ve geliştirme politikalarõ ve Avrupa'da firma bazõnda ihale
alõmlarõnda hisse sahiplerini, özellikle de küçük hisse sahiplerini koruyan ortak
kurallar belirlenerek ihale alõmõ ile ilgili AB yasalarõnõn hõzlõ biçimde kabul edilmesi ve
doğru uygulanmasõ için çalõşmalarõnõ sürdürecektir. ELDR, 2001 temmuz ayõnda
dramatik bir oylama sonucuna Parlamento tarafõndan reddedilen, Komisyonun ihale
alõmõyla ilgili ilk teklifini oybirliğiyle destekleyen tek politik gruptu.
Araştõrmada AB katma değeri
Bilim ve bilimsel teknolojiler, müthiş bir dinamizm sergilemektedir ve bilim
adamlarõnõn disiplinler arasõnda geçiş yapmalarõnõ sağlayan, endüstriyi değiştiren ve
ekonomi üzerinde büyük etkiye sahip yeni alanlar (yaşam bilimleri, bilgi ve iletişim
teknolojisi, nano- ve mikro-sistem teknolojileri) ortaya çõkmaktadõr. ELDR, Üye
Ülkelerin kendi ulusal araştõrma programlarõna değer katmasõ, araştõrma ve yenilikleri
hõzlandõrmasõ dolayõsõyla AB endüstrisinin özellikle ABD olmak üzere diğer teknolojik
açõdan gelişmiş ekonomilerle etkili biçimde rekabet etmesini sağlamasõ koşuluyla
Avrupa Araştõrma Alanõnõ desteklemektedir.
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Araştõrma
alanõnda,
Liberaller
akademik
özgürlüğü
ve
çoğulculuğu
desteklemektedirler. Araştõrma önceliklerinde, ticari, politik ve akademik konular bir
arada bulunmalõdõr. Ancak finansal kaynak ölçütünün, akademik özgürlüğü ve
bağõmsõzlõğõ etkilememesi çok önemlidir. Araştõrmacõlara Avrupa seviyesinde
araştõrma öncelikleri üzerinde daha fazla etkiye sahip olmalarõnõ sağlamanõn bir yolu,
"Avrupa araştõrma konseyleri" sisteminin oluşturulmasõdõr. Bu konseylerin üyeleri
Avrupa akademik topluluğu tarafõndan atanan ya da seçilen kişilerden oluşacak ve
AB'nin araştõrma finansõ kararlarõnda güçlü bir role sahip olacaktõr.
AB araştõrma finans kaynaklarõnõn tahsis edilmesinde, "temiz" ve yenilenebilir enerji
kaynaklarõnõn sağlanmasõnõ hedef alan araştõrma ve geliştirme projelerine öncelik
verilmelidir.
Buluşlarõn teşvik edilmesi
ELDR, AB çapõnda düşünsel mülkiyet korumasõnõn, küçük ve orta boyutlu işletmeler
açõsõndan daha ulaşõlabilir ve daha satõn alõnabilir olmasõnõ sağlayacak ve bunu
zorlayacak yasalarõ destekleyecektir. Internet gibi yeni teknolojik gelişimleri göz
önünde bulunduran güncelleştirilmiş AB telif hakkõ kurallarõnõn düzgün biçimde
uygulanmasõnõ desteklemeye devam edecektir.
Kõrmõzõ kurdelenin kesilmesi
Rekabetçi bir Avrupa ekonomisi, firmalar ve bireyler üzerinde gereksiz yükler
yaratmadan kamu çõkarlarõnõ koruyan modern ve iyi işleyen bir kamu düzenlemeleri
kurumuna gereksinim duymaktadõr. ELDR, günümüzün koşullarõna her zaman uygun
olmasõnõ sağlamak için mevcut Avrupa yasalarõnõn genel olarak elden geçirilmesi için
çabalayacaktõr. Yeni AB yasalarõnõn 5 yõl sonra geçerliliğini yitirmesini sağlayacak bir
maddenin konmasõ için õsrar edeceğiz. Bu sayede yasalar üzerinde çalõşõlmasõ için
yeterli zamana sahip olunduğunda yeniden değerlendirilecektir. Avrupa
Komisyonunun, herhangi bir yeni öneri getirmeden önce düzgün biçimde maliyetfayda analizleri, kapsamlõ etki değerlendirmesi yapmasõ ve ilgili taraflarla tam bir
görüş alõş-verişinde bulunmasõ, ayrõca bu işlemin bağõmsõz bir kurum tarafõndan
denetlenmesi için çabalayacağõz. Bu sistem, yeni düzenlemelerin etkisini
değerlendirmek için kullanõlan mevcut Hollanda sistemine benzer şekilde
geliştirilmelidir.
Gerçekten açõk ekonomi
Serbest rekabetin bir savunucusu olan ELDR, kartellere, fiyat sabitlemeye ve
tekellere karşõ en etkin anti-tröst politikasõnõ desteklemektedir. Kamu hizmetlerinin
özelleştirilmesinden sonra gerçek rekabetin sağlandõğõndan emin olmak
gerekmektedir. Tam olarak AB pazarõnda olmasa bile ulusal pazarlarda egemen
konumlarõn kötüye kullanõlmasõna izin verecek şekilde rekabet politikasõnõn
gevşetilmesine karşõyõz. Özellikle Atlantik'in her iki yakasõndaki anti-tröst yetkilileri
arasõnda rekabet testlerinin daha iyi uyumlulaştõrõlmasõ ile ABD'nin anti-tröst
yetkilileriyle daha iyi işbirliği geliştirmek istiyoruz. ABD'de olduğu gibi ELDR, Avrupa
Komisyonunun firma birleşmelerine, rekabeti önemli ölçüde azaltõp azaltmadõğõ
kriterine göre karar vermesini istemektedir. Böylece belirli firma birleşmesi
etkinliklerinde ABD'nin anti-tröst yetkilileriyle yaşanan uzlaşmazlõklardan kaçõnõlmasõ
hedeflenmektedir.
Ayrõca ELDR, zor durumda olan firmalara tanõnan sübvansiyonlarõn azaltõlmasõnõ
desteklemektedir. Bu sübvansiyonlar, yalnõzca yeni endüstrilerin büyümesini
kõsõtlamakta ve AB firmalarõ arasõnda eşit olmayan bir çalõşma ortamõ yaratmaktadõr.
Avrupa Merkez Bankasõnõn özerkliği, tam olarak garanti altõna alõnmalõdõr. ELDR,
Merkez Bankasõnõn, bankacõlõğõn denetlenmesine en büyük sorumluluğa sahip olma
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seçeneğini göz ardõ etmemektedir. Ancak bu, asõl görevi olan fiyat istikrarõndan
uzaklaşmasõna neden olmamalõdõr. AB finans temsilcileri, Euro ile Dolar ve Yen
arasõnda ciddi kur düzensizliklerinin önlenmesi için Birleşik Devletler ve Japonya ile
koordinasyon olasõlõğõna açõk olmalõdõrlar.
Mantõklõ ekonomi yönetimi
Kamu mali kaynaklarõnõn sürdürülebilirliği en önemli hedefken, ELDR, Üye
Devletlerin, ekonominin iyi olduğu yõllarda sõkõ bir bütçe disiplini uygulayarak, kötü
yõllarda bütçe açõğõ limitleri içinde kalmasõnõ sağlamak için güçlü bir bütçe dengesi
denetimi uygulanmasõnõ istemektedir.
Aynõ zamanda AB'nin kendisinin, doğru örnekleri koyarak ve AB bütçesi üzerinde sõkõ
bir bütçesel disiplin uygulayarak Avrupa çapõnda mantõklõ ve sürdürülebilir kamu
maliyesi sağlama sorumluluğu da bulunmaktadõr.
Vergi politikasõna pragmatik bir yaklaşõm
Üye Ülkeler arasõndaki veri rekabeti, büyük hükümet üzerinde bir sağlõk kontrolü gibi
işleyebilir. Her zaman en aza doğru giden bir yarõş içine girmek gerekli değildir.
Deneyimler, vatandaşlarõn, kamu hizmetlerinde verdiklerinin karşõlõğõnõ iyi biçimde
aldõklarõ sürece daha yüksek vergiyi destekleyebileceklerini göstermiştir. Bu nedenle
ELDR, Üye Ülkelerin, kendi kamu harcamasõ gereksinimlerine göre kendi veri
oranlarõnõ belirlemeleri gerektiğine inanmaktadõr. ELDR vergi tabanõ yapõlarõnõn
koordinasyonunu desteklemektedir. Bu sayede tüccarlar ve iş adamlarõ üzerinde
vergi yükleri biraz olsun hafifleyecektir. Bu durum, sõnõrlar arasõ işletmelere yardõmcõ
olacak, daha basit kurallar sayesinde uyum masraflarõnõ azaltacak ve mükemmelci
yönetmeliklerin geçerlilik alanlarõnõ azaltacaktõr.
Öğretim ve işgücü yoğun hizmetlerde KDV indirimi
ELDR, bazõ işgücü yoğun hizmetler için 1999 yõlõnda Üye Ülkelere deneme amacõyla
sunulan KDV indirimi uygulama imkanõnõn çok başarõlõ olduğuna inanmaktadõr ve
Konseyin, iç pazarda bir bozulmaya neden olmadõğõ sürece Komisyonun, bu
olanağõn oteller, yiyecek-içecek sektörü ve inşaat sektörüne genişletilmesi önerisini
mümkün olduğunca kõsa bir süre içinde kabul etmesini istemektedir. ELDR, öğretimin
geleceğe yapõlacak en önemli yatõrõm olduğu dikkate alõnarak bazõ Üye Ülkelerin
mevcut durumda kitaplar üzerinde uyguladõğõ düşük KDV oranõnõn korunmasõnõ ve
tüm Üye Ülkelere yayõlmasõnõ istemektedir.
Mali hizmetlerde daha fazla seçenek ve daha fazla getiri
Mali hizmetler AB içindeki en katõ düzenlenen ve politik açõdan hassas sektörlerden
biridir. Bu nedenle düzgün bir tek pazara sahip olmayan son alandõr. Tek para
biriminin kullanõlmasõna karşõn hala bunun sağlanmamõş olmasõ giderek anlamsõz bir
durum olmaktadõr. Mali hizmetlerde tek pazar oluşmasõ, idari masraflarõ azaltarak ve
riskleri dağõtarak bireysel tasarruflardan daha iyi gelir elde edilmesini sağlayacak ve
emeklilere ve yaşam sigortasõ sahiplerine bir çok avantajlar getirecektir. AB içinde
istedikleri yerde bonolar ve hisseler satmalarõna olanak sağlanacağõndan bu durum,
büyümekte olan ve yeni kurulanlar da dahil olmak üzere firmalar için daha fazla mali
fõrsat sunacaktõr. ELDR, emeklilikte, banka kredilerinde, birleşmiş tröstlerde ve hisse
senedi arzõ ve ticaretinde tek pazarõn kurulmasõnõ desteklemede öncülük
yapmaktadõr. Piyasalara güvenin sağlanmasõ için yatõrõmcõnõn korunmasõ ile
firmalarõn mali kaynaklara ulaşmasõ arasõnda makul bir denge kurmaya çalõşacağõz.
Avrupa'nõn ekonomik büyümesinde önemli bir uyarõcõ olarak, 2005 yõlõnda mali
hizmetlerde tek bir pazarõn kurulmasõ için gerekenlerin yapõlmasõ için baskõlarõmõzõ
sürdüreceğiz. Bu program bir bölümü olarak, sõnõrlar arasõ emekliliğin, emekliler
açõsõndan daha kolay ve daha ucuz olmasõnõ sağlayacak mesleki emeklilikle ilgili
gerekli yasalarõn çõkarõlmasõ için ELDR önemli bir role sahiptir.
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Uygun maliyetli, güvenilir ve sürdürülebilir kamu hizmetleri
Pazarõn liberalleşmesi, tüketicilere mallarda ve hizmetlerde daha fazla seçenek ve
daha yüksek kalite sunacaktõr. Bunun için, hizmet sağlayõcõlar tarafõndan kamu
hizmeti zorunluluklarõnõn yerine getirilmesi açõsõndan kurallarõ ve koşullarõ
belirleyecek, tekellerin ve kartellerin oluşmasõnõ önleyecek, sağlanan hizmetin
güvenliğini sağlayacak ve çevre açõsõndan sürdürülebilirliği teşvik edecek güçlü
bağõmsõz düzenleyicilerle etkili pazar denetiminin olmasõ ön şarttõr. ELDR, bu alanda
Üye Ülkelerden daha hõzlõ ilerleme kaydetmelerini istemeye devam etmektedir.
AB taşõmacõlõk sektörünün bütünleştirilmesi ve birleştirilmesi
Taşõmacõlõk hizmetlerinde gerçek bir tek AB pazarõnõn oluşmasõ henüz çok uzak
görünmektedir. ELDR, bunu gerçekleştirmek için çabalamaya devam edecektir.
Demiryolu sektöründe teknik ve güvenlik standartlarõnõn uyumlu hale getirilmesinde
ve demiryolu ağlarõnõn erişiminin açõlmasõnda AB'nin önemli bir rolü bulunmaktadõr.
Bu sayede rekabet ortamõ doğacak ve farklõ demiryolu ağlarõ birleşerek demiryolu
taşõmacõlõğõnõn, karayolu taşõmacõlõğõ ile rekabet edebilmesi için gerekli koşullar
sağlanacaktõr. Bununla birlikte ELDR, özellikle uzak ve nüfus yoğunluğu az olan
alanlarda karayolu ağõnõn da çok önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle
genel taşõmacõlõk politikasõ oluşturulurken bu alanlara özgü gereksinimler de tam
olarak dikkate alõnmalõdõr.
Havacõlõk sektöründe ELDR, yeniler de dahil olmak üzere tüm havayollarõ için slotlara
(kalkõş-iniş saatleri) adil erişim sağlamak için tüm slot ayõrma sisteminin toptan elden
geçirilmesini, ayrõca AB hava yollarõnõn, kendisinin bağlõ olduğu dõşõndaki herhangi bir
Üye Ülkeden ABD'ye uçuşunu kõsõtlayan ayõrõmcõ iki taraflõ anlaşmalara bir son
vermek için Birleşik Devletler ile Avrupa "Open Skies" Anlaşmasõnõn yapõlmasõnõ
desteklemektedir. Denizcilik sektöründe ise, devlet yardõmlarõyla ilgili daha açõk
kurallarõn belirlenmesi, dolayõsõyla farklõ Üye Ülkelerdeki limanlarõn eşit bir ortamda
rekabet etmelerinin sağlanmasõ için ELDR, liman sektörünün mali açõdan şeffaflõğõnõn
tesis edilmesi için çabalayacaktõr. Aynõ zamanda, özellikle idari kurallarõn
basitleştirilmesi ve uyumlulaştõrõlmasõ yoluyla kõta içi su yollarõ üzerinden nakliye
yapõlmasõnõ destekleme amacõyla ortak bir AB kararõnõn alõnmasõ konusunda
destekleyici görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
Daha iyi kamu taşõmacõlõğõ
ELDR, AB içindeki kamu taşõmacõlõğõnõn kontrollü biçimde liberalleştirilmesiyle,
güvenli, ulaşõlabilir, güvenilir ve uygun maliyetli taşõmacõlõk hizmetlerinin verilmesini
sağlamak için elinden geleni yapacaktõr. Bu çalõşmalar, yolculara daha düşük fiyat,
daha yüksek kalite ve daha fazla seçenek sunmak amacõyla, her Üye Ülkedeki güçlü,
bağõmsõz bir düzenleyici kurum tarafõndan uygulanan taşõmacõlõk işlemleri ve katõ
standartlarõna göre kamu taşõmacõlõğõ sözleşmelerinin rekabetçi biçimde ihale
edilmesini içerecektir. Etkili ve rekabetçi bir Avrupa demiryolu sistemi için, daha fazla
sõnõrlar arasõ işbirliği yapõlmasõ gerekmektedir.
Şeffaflõğõn ve vatandaşlarõn bilgiye ulaşmasõnõn sağlanmasõ
ELDR, daha açõk, şeffaf ve erişilebilir bir birlik oluşturmak için çalõşmalarõna devam
edecektir. AB'nin demokratik sorumluluğunu arttõrmak için Avrupa Merkez Bankasõ,
tüm bakanlõklardaki kamu kayõtlarõ ve iyi yönetim belgeleri de dahil olmak üzere tüm
AB kurumlarõ ve kuruluşlarõndaki belgelere ve bilgilere daha iyi ulaşabilmek için
sürekli olarak çaba göstermemiz gerekmektedir. Komisyon, Parlamento, Konsey ve
diğer AB kurumlarõ, iç idarelerinde sürekli olarak reformlar yapmaya devam etmelidir.
ELDR aynõ zamanda serbest ve çoğulcu bilgilere erişimin, iç pazarõn önemli bir
bölümünü temsil ettiğine inanmaktadõr. Medyada rekabetin geliştirilmesini
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desteklemeye ve haber tekellerine karşõ şiddetle karşõ koymaya devam edeceğiz. Bir
üye ülkede medya egemenliği demokrasiyi tehdit ettiğinde, müktesebatõn korunmasõ
için AB'nin müdahale mekanizmalarõnõn kullanõlmasõ meşruiyet kazanacaktõr.
Kamuda görevli olanlarõn çõkar çatõşmasõ sorunun ele alõnmasõ, mevcut Avrupa
yetkililerinin çerçevesi dahilinde çalõşma yöntemi kurallarõnõ izlemelidir ve bu kurallar,
üye ülkeler tarafõndan uygulanmalõdõr.
Tüketici için gerçek tercih özgürlüğü
ELDR, AB tüketicilerinin, satõn aldõklarõ mallar ve yedikleri yiyeceklerde gerçek bir
tercih özgürlüğüne sahip olmalarõnõ sağlamak için açõk ve kolay ulaşõlabilir bilgileri
edinme haklarõ olduğuna inanmaktadõr. ELDR, gõda güvenliği, etiketlemesi ve genetik
olarak değiştirilmiş organizmalar gibi konulardaki AB politikalarõnõn geliştirilmesinde
bu ilkenin tamamen dikkate alõnmasõnõ istemektedir.
Bir Avrupa Gõda ve Tarõm Politikasõnõn Oluşturulmasõ
ELDR, tüketicilerin ve tarõmsal alanlardakilerin en iyi şekilde yararlanmalarõ için, tarõm
politikasõnõn düzenlemeye tabi olmamasõ ve piyasaya yönelik olmasõ gerektiğine
inanmaktadõr. Bu nedenle, CAP'de kapsamlõ reform çalõşmalarõnõn yapõlmasõ,
gündemdeki yerini korumalõdõr. İhracat ve üretim sübvansiyonlarõ, en kõsa sürede
tamamen ortadan kaldõrõlmalõdõr. ELDR, gõdalarõn güvenli ve sağlõklõ olmasõnõ
sağlayacak, tarõmsal bölgelerin çõkarlarõnõ koruyacak ve yüksek çevresel standartlar
ve sürdürülebilir bir tarõm sektörünün oluşmasõna yardõmcõ olacak ortak bir politika
belirlenmesi konusunda kararlõdõr. Bu tür bir politikanõn başarõya ulaşmasõ için, bakõş
açõsõ yalnõzca tarõmõ kapsamamalõdõr. Gõda, tarõmsal alanlar ve tarõm çok yakõndan
ilişkili konulardõr. Bu nedenle ELDR, tarõmsal alanlarda bulunan ekonominin tüm
sektörlerini içine alacak bir ortak tarõm politikasõnõn (CAP), Gõda ve Tarõmsal
Politikanõn (FRP) yerini almasõnõ istemektedir.
Tüm pazar, gõda güvenliğiyle ilgili iyi, güçlü ve şeffaf yasalar istemektedir. Bu nedenle
ELDR, gõdalarõn AB çapõnda üretilmesi ve dağõtõmõyla ilgili tüm aşamalarõ kapsayacak
katõ ve komple bir güvenlik sisteminin oluşturulmasõ için elinden geleni yapacaktõr.
Tüketiciler, özgür biçimde tercih yapabilmelerini sağlayacak tüm gerekli bilgilere
ulaşabilmelidirler. Bu kurallara uymayan Üye Ülkelere ve firmalara karşõ ortak bir
cezalandõrma sisteminin de oluşturulmasõ gerekmektedir. Son ürünlerin güvenli
olmasõ yeterli değildir. Tüm üretim zinciri, hayvan refahõ, çevreye saygõ, iyi istihdam
standartlarõyla ilgili ortak etik gereksinimleri karşõlamalõ ve yüksek kaliteli üretime
geçişi desteklemelidir. Daha yüksek kaliteli ürün kategorileri arasõndaki tercih, tüketici
tarafõndan, düzgün etiketleme esas alõnarak yapõlmalõdõr.
Bölgesel politika
AB'deki ekonomik ve sosyal uyumun korunmasõ ve geliştirilmesi açõsõndan
genişlemenin zorluklarõnõ karşõlamak için ELDR 2007 yõlõnda, daha çok yeni Üye
Ülkelere odaklanan güncelleştirilmiş bir bölgesel politika sunmaya çabalayacaktõr. Bu
politika, esneklik ve kalite açõsõndan gelişmiş, daha gelişmiş uygunluk ölçütleriyle
daha odaklõ, programlama yordamlarõ açõsõndan basitleştirilmiş, bölgeler arasõndaki
ve içindeki eşitsizlikleri azaltmaya yoğunlaşmõş, yenilikleri, KOBİ'lerin ve
bölgelerarasõ işbirliğinin gelişmesini destekleyen bir yapõya sahip olmalõdõr.
Yardõmlar, kentsel alanlar ve güçlü bölgelerdeki kõsmõ fakirlik alanlarõ dahil olmak
üzere en gerekli görülen bölgelere yoğunlaştõrõlmalõdõr. Zengin ülkelerdeki fakir
bölgeler, yardõm almaya devam etmelidir. İstatistiki olarak genişlemeden etkilenen
bölgeler, Hedef 2 yerine Hedef 1 tipi destek almaya devam etmelidirler. Geçiş
önlemleri, devlet yardõmlarõyla ilgili kurallar da dahil olmak üzere geçerli Hedef 1
yönetmeliklerini kapsamalõdõr.
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Taban seviyedeki yetkililer, önceliklerin belirlenmesi, görüşmelerin yapõlmasõ ve
kararlarõn verilmesinden sorumlu olmalõdõrlar. Politika, daha verimli maliyetli ve Üye
Ülkelerin yurtiçi bölgesel politikalarõ ve AB politikalarõyla daha tümleşik olmalõdõr.
ELDR, Topluluğun uyumlulaştõrma politikalarõnõn herhangi bir şekilde yeniden
ulusallaştõrõlmasõnõ reddetmektedir.
ELDR, Topluluğun hedeflerinin korunmasõndan yanadõr.
Eşit fõrsat, serbestlik ve istihdam
Daha önce de belirtildiği gibi ELDR, işsizlikle savaş ve ekonomik büyümenin artõşõ
için en iyi yöntemin piyasalarõn üzerindeki düzenleme uygulamalarõnõn kontrollü
biçimde kaldõrõlmasõ ve daha esnek işgücü pazarõnõn ve işgücü hareket serbestliğinin
sağlanmasõ olduğuna inanmaktadõr. Bununla birlikte, Üye Ülkelerde yürürlükte
bulunan işsizlikle ve dõşlanmayla mücadeleyle ilgili politikalar açõsõndan bu çabalar,
koordinasyonlu biçimde ve AB seviyesinde en iyi uygulamalarõn paylaşõlmasõyla
desteklenmelidir.
ELDR, Avrupa'yõ dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayanan, daha fazla ve daha iyi
işler sunan, daha güçlü sosyal birleşmeyi sağlayacak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
başarabilecek ekonomisi haline getirmeyi sağlayacak devam eden Lizbon sürecini tam olarak
desteklemektedir. ELDR, AB'nin yalnõzca işçilerin serbest dolaşõmõnõ geliştirme
kapsamõndaki, örneğin Üye Ülkeler arasõnda sosyal güvenlik haklarõnõn transfer
edilebilmesinin sağlanmasõ gibi sosyal güvenlik konularõnda bir role sahip olmasõ
gerektiğine inanmaktadõr.
Hõzla yaşlanan bir nüfusun yanõ sõra, doğum oranõndaki düşüşler, işgücüne dayalõ
pazarlara giren işgücünün azalmasõna neden olabilir ve bu durum yaşlõlarõn
desteklenmesi ve bakõmõ için yetersiz kaynakla karşõ karşõya kalõnmasõyla
sonuçlanabilir. ELDR bu sorunlara, güvenli, sürdürülebilir ve kolayca transfer
edilebilir emeklilik haklarõ oluşturma çabalarõ ve aktif yaşlanma politikalarõyla
eğilmeye çalõşacaktõr. Aktif yaşlanma politikalarõ, yaşam boyu öğrenmenin (özellikle
bilişim teknolojisi becerileri) teşviki, esnek çalõşma düzenleri ve sağlõk bakõmõnda
gelişim gibi noktalarõ içerecektir. Diğer bir önemli politika da toplumun az temsil
edilen bölümlerinin, yanõ kadõnlarõn, göçmenlerin ve özürlülerin, çalõşma sõnõrlarõnõ
kaldõrarak ve ayrõmcõlõkla mücadele ederek işgücü pazarõna girişini geliştirmek
olacaktõr.
ELDR, hem fiziksel hem de psikolojik riskler açõsõndan güvenli çalõşma ortamlarõnõn
sağlanmasõnõ desteklemeye devam etmek istemektedir. Ancak AB'nin müdahalesi
açõsõndan ELDR bu hedefe pragmatik olarak ulaşõlmasõ gerektiğine inanmaktadõr.
Sadece daha alt seviyedeki yönetimlerin yapacağõ eylemler yetersiz olduğunda bir
önlem alõnmalõ ve AB'nin karar verme mekanizmalarõ, gereksiz yönetmeliklerle
işyerlerine aşõrõ yük binmesini önlemeye dikkat etmelidirler.
ELDR, istihdam etme ve işgücünün hareket serbestliğinin, özellikle dil becerilerinin
geliştirilmesiyle Üye Ülkeler arasõnda öğretimsel alõşverişin geliştirilmesi ve AB
çapõnda niteliklerin tam olarak tanõnmasõnõn sağlanmasõ sayesinde daha iyi duruma
gelebileceğini düşünmektedir. Tüm Avrupa üniversitelerinde, başka bir Avrupa
ülkesinde bir yõl öğretim görme olanağõ sağlanmalõdõr. Mesleki eğitim alan tüm
gençlere de Erasmus ve Leonardo gibi mevcut AB programlarõ çerçevesinde, benzer
şekilde başka bir AB ülkesinde öğretim ve eğitim görme fõrsatlarõ sunulmalõdõr.
Birliğe komşu olan ve fazla uzun olmayan bir süre içinde AB üyesi olabilecek
ülkelerde de üniversitede öğrenci değişimi programlarõ uygulanmalõdõr. Özellikle etkili
iletişim konusuna eğilinerek, AB seviyesinde en iyi uygulamalarõn değişimi yoluyla dil
öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi de mümkün olmalõdõr.
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ELDR, okuldan işlevsel açõdan okuryazarlõğa erişmeden yani okuduğunu
anlayamayacak seviyede ayrõlan çocuklarõn sayõsõnõn fazlalõğõ karşõsõndan hayrete
düşmüştür ve Avrupa çapõnda okuma becerilerinin geliştirilmesi için her türlü çabanõn
gösterilmesi gerektiğine inanmaktadõr.
Herkes için eşit fõrsat isteyen liberal politikalar, doğal olarak azõnlõklarõn haklarõnõn
korunmasõnõ içermektedir. ELDR, çalõşma yerinde, cinsiyet, etnik köken, din, sakatlõk
ya da cinsel tercih gibi her ne temele dayanõyor olursa olsun ayrõmcõlõğõ ve tacizi
ortadan kaldõrmayõ hedefleyen yasalarõ desteklemeye ve işgücünün bir araya
gelmesini geliştirilmeye devam edecektir. ELDR, aynõ zamanda ayrõmcõlõkla
savaşmak ve diğer alanlarda eşit fõrsatlarõ teşvik etmek için etkili politikalar oluşturma
ve bu politikalarõn düzgün biçimde uygulanmasõnõ garanti etme çabalarõna devam
edecektir. Aynõ zamanda, daha genel anlamda sosyal dõşlanmanõn nedenleriyle
mücadele etmek ve bundan etkilenenlerin işgücü pazarõna girmesini sağlamak için
AB seviyesi çabalarõ da destekleyeceğiz.
Özürlülere eşit fõrsatlar sağlamak, ELDR'nin dikkate aldõğõ en temel konulardan
biridir. Günümüzde, özürlülerin gerçek anlamda toplumla birleşmeleri için bir çok
engel bulunmaktadõr. Bu nedenle ELDR, istihdam yasalarõnda ve diğer AB
politikalarõnda, özürlülerin kendilerine özgü koşullarõnõn dikkate alõnmasõ için sürekli
olarak çaba göstermektedir. ELDR tüm kurumlarõ İstihdamda Eşit Muamele
yönetmeliğini tam uygulamaya davet etmekte ve ayrõmcõlõğõn tüm alanlarõnõ kapsayan
özel bit Avrupa Özürlüler Yönetmeliğinin çõkartõlmasõna çabalamaktadõr.
Kadõn ve erkek için fõrsat eşitliğinin desteklenmesi
Liberal bir toplumda, fõrsat eşitliği, demokrasinin en hayati parçalarõndan biridir. Fõrsat
eşitliği ve ayõrõmcõlõk yapmama temelinde karar verme mekanizmalarõnda,
araştõrmalarda ve firmalarda daha fazla kadõnõn yer almasõ gerekmektedir. ELDR,
kadõn ve erkek eşitliğiyle ilgili tüm mevcut AB yönetmeliklerinin tüm Üye Ülkelerde
düzgün biçimde uygulanmasõ gerektiğini düşünmektedir. Ayrõca ücretlerdeki cinsiyete
bağlõ farklõlõklar sorunuyla mücadele eden çalõşmalarõ ve kadõnlarõn yeniden işgücüne
katõlmasõnõ sağlayacak, çalõşma ve aile yaşantõsõndaki görevlerinin yeniden
düzenlenmesine yardõmcõ olacak önlemlerin alõnmasõnõ destekliyoruz.
Özellikle kadõnlar ve çocuklar olmak üzere insan ticareti, uluslararasõ suç teşkil eden
işler arasõnda en karlõ alanlardan biri durumuna geldi; her yõl yüz binlerce insan,
cinsel istismar ve köle işçiliğin kurbanõ olmaktadõr. ELDR bunun kabul edilemez
olduğunu düşünmektedir. AB ve Üye Ülkelerin, bunu suç kabul ederek, daha güçlü
yasalarla, uluslararasõ polisle, yargõsal işbirliğiyle ve kurbanlarõn daha iyi korunmasõ
gibi önleyici etkenlerle bu sorunlarõn daha etkili biçimde ele alõnmasõnõ sağlamaya
çalõşacaktõr.
Kamu politikalarõndan kadõnlar ve erkekler eşit olarak etkilenmemektedirler. Hiçbir
politika cinsiyetler açõsõndan nötr değildir. Bu nedenle ELDR tüm AB politika
sektörlerinin, cinsiyet konusuna dikkat etmesini istemektedir. Bilgi edinmek ve
sorunlarõ tanõmlayabilmek açõsõndan, istatistiklerin cinsiyete göre ayrõlmasõ
gerekmektedir.
Eğitim ve öğretim
ELDR, eğitim ve öğretimin, çocuklarõmõzõn geleceğinin kurulduğu temeller olduğuna
inanmaktadõr. Bu nedenle, ELDR, açõkça tanõmlanan etkenlik stratejisinin
belirlenmesiyle birlikte bu alanlara ek ekonomik kaynaklarõn ayrõlmasõnõn, toplumunuz
için akõlcõ, mantõklõ ve çok daha gerekli bir yatõrõm olduğunu düşünmektedir.
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ÖZGÜR, GÜVENLİ VE ADALETLİ BİR GENİŞLEMİŞ AVRUPA
Adalet ve içişlerinde demokratik AB işbirliği
Günümüz toplumunda, suç etkinlikleri ve terörizm hiçbir sõnõr tanõmamaktadõr. Ancak
mevcut sõnõrlar arasõ yasa uygulamasõ işlemleri, uzunluğunu ve hantallõğõnõ devam
ettirmekte ve modernleştirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ELDR, AB'de,
vatandaşlarõn serbest hareket etmesini sağlayan ve güvenlik, kamu düzeni ve sivil
özgürlükleri bozmayacak tam bir "özgürlük, güvenlik ve adalet alanõ” yaratmak
istemektedir.

Özgürlük, adalet ve güvenlik ilkeleri arasõnda bir dengenin sağlanmasõnõ garanti
etmek, suç ya da terörist eylemlere karşõ demokrasi ve özgürlük değerlerini
savunmak için alõnan önlemlerin, bu değerlerin temel noktalarõna zarar vermesine
imkan verilmemelidir. Avrupa Birliği içinde terörizm, ciddi ve organize suçlarla
mücadele etmek için AB yasalarõ çerçevesinde alõnan önlemler ve yapõlan işbirliği,
zorunlu, meşru, orantõlõ ve ulusal yetkilerin sõnõrlarõna saygõ gösteren türden olmalõdõr.
Aynõ şekilde AB ile başka bir ülke arasõnda, uluslararasõ seviyede adalet ve içişleri
politikalarõnõn uygulanmasõ alanõnda yapõlacak her türlü anlaşmanõn mevcut AB
yasalarõna uygun ve gerekli, meşru ve orantõlõ olmasõ sağlanmalõdõr. ELDR, AB içinde
her yerde, kriminal adalet sistemlerinde, ulusal yöntemlere gereksiz yere müdahale
etmeden, minimum ortak standartlar ve insan haklarõ korumalarõnõn uygulanmasõ
gerektiğini savunmaktadõr.
Şu anda adalet ve içişlerinde AB işbirliği alanõnda güç dengesini ulusal bakanlar
elinde tutmaktadõr ve Avrupa Parlamentosu bu konuda sõnõrlõ düzeyde söz sahibidir.
ELDR bu durumun demokratik olmadõğõnõ düşünmektedir ve AB adalet ve içişleri
politikalarõnda Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi arasõnda güçlerin eşit
düzeyde paylaşõlmasõyla bu alandaki karar verme mekanizmalarõnõn daha
demokratik, şeffaf ve etkili olmasõnõ sağlamak için çalõşmalarõnõ sürdürmeyi
planlamaktadõr.
Bu nedenle Adalet ve İçişleri Politikasõ, tam parlamento elemesinden geçerek,
Avrupa Adalet Divanõnõn yargõ yetkisi altõnda Birliğin normal yasal prosedürleri içine
alõnmalõdõr ve Avrupa ve Üye Ülkelerin cezalandõrma yasalarõ arasõnda katõ bir ayrõm
sağlanmalõdõr.
İltica ve göçmenliğe ortak yaklaşõm
ELDR, politik iltica hakkõ aramanõn temel bir insan hakkõ olduğunu ve kesinlikle saygõ
duyulmasõ gerektiğini düşünmektedir. Cenevre Konvansiyonunu tam ve kapsamlõ
biçimde temel alan ve cinsiyete göre eziyeti, ilticanõn kabulü için bir neden olarak
gören ortak bir AB iltica sisteminin geliştirilmesini destekliyoruz. Bu sistem, yeni
Dublin kurallarõna göre, iltica taleplerinin alõnmasõ, incelenmesi, karar verilmesi ve
iltica talebinde bulunan kişinin alõnmasõ için ortak adil ve hõzlõ prosedürler ve
mültecinin tanõmõ için ortak bir ölçüt belirlenmesi yoluyla sorumluluk paylaşõmõnõ esas
almalõdõr. İltica politikasõ için AB standartlarõ, minimum ölçütleri belirlemelidir ve her
bir Üye Ülkenin, daha elverişli ulusal koşullar kullanmasõ ya da benimsemesi hakkõnõ
etkilememelidir. Üye Ülkeler arasõnda adil sorumluluk paylaşõmõnõn sağlanmasõ için
başka önlemlerin gerekli olup olmadõğõnõ araştõracağõz.
ELDR, 'Avrupa Kalesi' oluşturmayõ hedefleyen tüm eğilimlere kesinlikle karşõ
çõkmaktadõr. Birliğin ve Üye Ülkelerin iltica politikasõ, insanlõk ve dayanõşma
değerleriyle tanõmlanmalõdõr.
Taşõyõcõlara uygulanan izinler ve katõ vize gereksinimleri, uygulamada, geldikleri
ülkedeki taşõmacõlõk firmasõ personelinin sanki bir AB sõnõr kontrolörü gibi
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davranmasõna yol açmõştõr ve iltica etmek isteyen kişilerin Avrupa Birliğine yasal
olarak girmelerini pratikte imkansõz hale getirmiştir. Otomatik izinler de dahil olmak
üzere tüm izinler ortadan kaldõrõlmalõdõr ve evrensel iltica hakkõnõn garanti altõna
alõnmasõ için AB'ye girmek için vize almasõ gereken ülkeler listesi gözden
geçirilmelidir.
ELDR, AB'nin modern ve dinamik ekonomisi ve sosyal politikasõnõn tümleşik bir
parçasõ olarak yönetilen bir göçmenlik sistemine dayanan ve ABD Yeşil Kart sistemi
ya da Kanada sistemi gibi mevcut sistemlerin deneyimlerini yansõtan bir ortak AB
göçmenlik politikasõnõn oluşturulmasõ gerektiğini düşünmektedir. Bu durum, her bir
Üye Ülkenin kendi göçmenlik hedeflerine karar vermesi hakkõna saygõ duyularak
ortak kurallarõn ve koordineli prosedürlerin belirlenmesi anlamõna gelmektedir. Aynõ
zamanda dõş sõnõr kontrollerindeki denetimlerde yükün ve deneyimlerin paylaşõmõnõ
sağlayacak bir sistemi de içermelidir.
ELDR, AB dõşõ ülkelerden gelen uzun süreli yasal yerleşimcilerin, AB vatandaşlarõyla
aynõ çalõşma haklarõna ve yükümlülüklerine sahip olmasõ gerektiğine inanmaktadõr.
ELDR, ayrõmcõlõk ve õrkçõlõkla savaşmanõn en iyi yolu olarak etkili anti-ayrõmcõlõk
yasalarõyla birlikte göçmenler için etkin bir bütünleştirme ve istihdam politikasõnõn
oluşturulmasõ çabalarõna devam edecektir. Bütünleştirme önlemleri, bireylerin kendi
kültürel kimliklerini ve dinlerini, yasalar çerçevesinde sürdürmelerine izin verirken
aynõ zamanda bu kişilerin içinde bulunduklarõ toplumla bir arada yaşama
sorumluluklarõnõ anladõklarõndan emin olunmasõnõ sağlamalõdõr.
FARKLILIKLAR AVRUPA'SININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
ELDR õrkçõlõk, yabancõ düşmanlõğõ, kültürel ve dini hoşgörüsüzlük olgularõnõ Avrupa
toplumundan tamamen atmak konusunda kararlõdõr. Bu nedenle Avrupa'daki tüm
politik partileri, aralarõnda ELDR'nin de bulunduğu 100'e yakõn politik parti tarafõndan
zaten imzalanmõş bulunan 1998 yõlõ Şubat ayõnda kabul edilen, õrkçõlõğõn olmadõğõ bir
toplum için politik partiler beyannamesini imzalamaya ve bunun gereklerini yerine
getirmeye çağõrõyoruz.
ELDR, modern, içlemci toplumlarõn politikayõ ve dini ayrõ tutmalarõ gerektiği ilkesini
savunmaktadõr. Laik bir toplumun, dinler arasõndaki gerginliği azaltmada ve farklõ
inançlara sahip insanlar arasõnda toleransõn ve anlayõşõn geliştirilmesi açõsõndan
önemli bir rol oynadõğõna inanõyoruz. ELDR, olumlu bir kültürler arasõ iletişimin,
herkesi kapsayan öğretim ve istihdam politikalarõ ile eşit fõrsatlar yaratarak ve bunlarõ
savunarak, yasalara ve toplumun geleneklerine saygõlõ olduğu sürece kültürel açõdan
kendilerini ifade edebilmeleri için insanlara alanlar sağlayarak en iyi şekilde
geliştirilebileceğine inanmaktadõr.
Küreselleşmiş bir dünyada, kültürler, ekonomiler ve insanlar arasõnda etkileşim,
yalnõzca gerekli değil aynõ zamanda istenen bir durumdur; sosyal uyumun
sağlanmasõna da yardõmcõ olabilir. Avrupa Birliğinin gücü kesinlikle farklõlõklar içinde
oluşturulan birlikten gelmektedir. Bu nedenle ELDR bu farklõlõklarõn geliştirilmesi ve
korunmasõndan yanadõr. ELDR, AB üye ülkelerinden, kültürel alanda yeni Üye
Ülkelerle işbirliğinin ve katõlõmõn hõzlandõrõlmasõnõ hedefleyen stratejiler geliştirmeleri
için çağrõda bulunmaktadõr.
ELDR, serbest dolaşõm ve göçmenlikle ilgili AB yasalarõnõn, günümüz toplumlarõnda
bulunan, evlenmemiş ya da aynõ cinsiyetten eşlerin birlikteliğinin kabul eden ya da
evlenmemiş ya da aynõ cinsiyetten eşlere, evli çiftlerle aynõ haklarõ veren, aile
ilişkilerinin çeşitliliğini yansõtmayõ hedefleyen ulusal önlemleri etkilememesi ve
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bunlara zarar vermemesini sağlamaya çalõşacaktõr. ELDR aynõ zamanda Üye
Ülkelerin, aynõ cinsiyetten çiftlerin evlenmesini kabul etmeleri için çalõşmalarõnõ
sürdürecektir.
Dil çeşitliliği Avrupa'nõn, öğretim ve medya dahil olmak üzere kültürel politikanõn tüm
sektörlerinde daha da güçlendirilmesi gereken en temel varlõklarõndan biridir. AB, az
kullanõlan dillerin, Avrupa'nõn kültürel mirasõnõn bir parçasõ olarak kabul edilmesini
desteklemeli ve bunu teşvik etmelidir. Aynõ zamanda bölgesel ve azõnlõk dillerinin
korunmasõ konusunda Avrupa Konseyi tarafõndan belirlenmiş ilkelere bağlõ
kalõnmalõdõr.
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DÜNYAYA AÇIK, GENİŞLEMİŞ BİR AVRUPA
Genişleme konusunda kararlõlõk
Avrupa Birliği, 2004 yõlõnda gerçekleştirilecek tarihi genişlemeden sonra bile yõllar
boyunca genişleme sürecini sürdürecektir. ELDR, özgürlük, demokrasi, barõş, istikrar,
kadõn-erkek eşitliği, pazar ekonomisi, serbest dolaşõm ve yasalarõn gücü temellerine
dayanan birleşmiş bir kõta oluşturmak için bir çok yeni ülkenin AB'ye katõlmak
istemesini memnuniyetle karşõlamaktadõr. AB, genişlemenin zorluklarõna göre
değişmeli ve bunlara ayak uydurmalõdõr. Tüm aday ülkeler, gerekli ölçütleri yerine
getirmeli ve kendi erdemlerine göre ayrõ ayrõ değerlendirilmelidir. Kopenhag kriterinin
koşullarõnõ sağlayan tüm Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliğine katõlabilir. Güvenlik
maddeleri gereklidir ancak Birliğin bir bütün olarak düzgün biçimde işlemesini
sağlarken yeni Üyelerin, Birliğe bütünleştirilmesini kolaylaştõrmak açõsõndan geçici bir
mekanizmadõr.
ELDR, AB'ye katõlõm için temel kriterlerin tartõşõlamaz olduğuna inanmasõna karşõn
bunlar yerine getirildikten sonra yalnõzca bir tek AB üyeliği, yani tam üyelik
olabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, yeni ülkelerin birliğe katõlmasõ için
uygulama konabilecek geçici düzenlemelerin mümkün olduğunca az olmasõ
gerektiğini savunuyoruz. ELDR, yeni ülkelere, AB'nin ikinci sõnõf üyeleri olarak
davranõlmamasõnõ sağlamak konusunda kararlõdõr. ELDR, Üye Ülkelerin daha derin
bir bütünleşmeye gitmesine izin veren Nice Anlaşmasõnda belirtilen şekliyle esneklik
ilkesini de sonuna kadar savunmaktadõr.
AB içinde insan haklarõnõn savunulmasõ
AB, eski ve yeni üye ülkelerin, insan haklarõ alanõndaki yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirdiklerinden emin olmak için gerekli mekanizmalarõ hazõrlamalõdõr. Bu
yükümlülükler arasõnda, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesinin ve Avrupa Adalet
Divanõnõn kararlarõnõ tam olarak uygulamak ve Birliğin temellerini oluşturan değerlere
bağlõ kalmak gösterilebilir. İnsan haklarõ politikasõ, şu anda olduğundan çok daha
tutarlõ, düzenli ve stratejik olmalõdõr. ELDR, AB ile işbirliği anlaşmalarõnda insan
haklarõyla ilgili maddelerin etkili birer araç olmasõnõ sağlamak için çalõşmalarõnõ
sürdürecektir. Bu maddelerin işleyebilmesi için açõk, tahmin edilebilir ve yapõcõ
olmalarõ gerekmektedir. ELDR, bu maddelerin konuyla ilgili ülke hangisi olursa olsun
istikrarlõ biçimde uygulanmasõ için elinden geleni yapacaktõr.
ELDR özellikle AB'ye katõlmak için başvurmuş ülkelerin insan haklarõ konusundaki
ilerlemelerinin denetlenmesi için uygulanmakta olan sürecin, bir "emsal inceleme"
sürecine dönüştürülmesini düşünmektedir. Yani hem yeni hem de eski tüm Üye
Ülkelerin, demokratik sorumluluklarõna bağlõlõklarõnõ ve kamu yönetimi, ayrõmcõlõk
yapmama, sivil özgürlükler ve yasalarõn gücünün entegrasyonu değerlendirmeleri
gerekmektedir. ELDR, eski ya da yeni tüm AB Üye Ülkeleri için hala geliştirilmesi
gereken konular olduğuna inanmaktadõr.
ELDR özellikle azõnlõklarõn ve genişlemiş AB'deki yeni Üye Ülkelerin bireylerinin
haklarõyla ilgili kaygõlarõ bulunmaktadõr. AB içindeki tüm vatandaşlarõn haklarõnõn
korunduğundan emin olmak için çalõşmalarõmõzõ sürdüreceğiz.
Dünyaya karşõ sorumluluk
AB, BM'nin rolünü etkin biçimde desteklemelidir ve BM normlarõna ve kararlarõna
uygun hareket etmeye çabalamalõdõr.
AB'nin ayrõca kendi sõnõrlarõ dõşõndaki insan haklarõnõn savunulmasõnda da önemli bir
rolü vardõr. Bu nedenle ELDR, hükümetlere karşõ saldõrgan olmayan etkin direncin
genellikle terörizmle bir tutulduğu uluslararasõ ilişkilerdeki mevcut genel atmosferden
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kaygõ duymaktadõr. ELDR, ölüm cezasõ, işkence, taciz ve insan saygõnlõğõnõn
çiğnenmesi gibi konularda asla sessiz kalmayacaktõr. İnsan haklarõnõn
çiğnenmesinden sorumlu kişilerin adaletten kaçamamasõnõ sağlamak için, dünya
çapõnda insan haklarõnõn savunulmasõnõ zorlayõcõ bir etken olarak AB'nin Uluslararasõ
Suç Mahkemesine (ICC) bağlõlõğõnõ tekrar tekrar onaylamayõ sürdüreceğiz.
AB, kendi sõnõrlarõ dõşõndaki ülkelerde önemli bir role ve sorumluluğa sahiptir. ELDR,
insan haklarõnõ, demokrasiyi, iyi yönetimi, serbest ticareti ve uluslararasõ anlaşmalara
uygun hareket edilmesini temel unsurlar olarak kabul eden dõş politikalarõ
desteklemeye devam edecektir.
Bazõ ülkelerde çocuklar temel haklardan mahrum edilmekte ve çocuk işçi olarak
çalõştõrõlmaya zorlanmaktadõr. Bu nedenle ELDR, henüz BM Çocuk Haklarõ
Konvansiyonunu imzalamayan ülkeleri, en kõsa zamanda imzaya davet etmektedir
ve 7-14 arasõ yaşlardaki çocuklarõn temel eğitimlerini almalarõnõ sağlayacak öğretim
programlarõnõ desteklemektedir.
AB ve ABD birbirlerini rakip değil bir ortak olarak görmelidirler. ELDR, uluslararasõ
yasalar ve BM kararlarõna uygunluğu temel alarak AB ve ABD arasõnda yeni bir
stratejik ortaklõğõn geliştirilmesi için çalõşacaktõr. Dünyanõn en büyük küresel
ekonomik ve politik birimleri olan AB ve ABD, paylaştõklarõ değerler için birlikte
çalõşma sorumluluğuna sahiptirler. Ancak bu değerler, üçüncü taraflara askeri yollarla
tek taraflõ olarak zorla kabul ettirilemez.
Bu bağlamda ELDR Irak'taki politik gücün mümkün olduğunca kõsa bir süre içinde
Irak halkõna devredilmesini istemektedir. Bu arada BM'nin en baş rolde bulunmasõ
gerekmektedir.
ELDR ABD'nin Uluslararasõ Suç Mahkemesi ve Kyoto Protokolü'ne karşõ tutumundan
üzüntü duymaktadõr.
ELDR, tüm birlik dõşõndaki ülkeler dikkate alõndõğõnda Avrupa Ekonomik Bölgesinde
(EEA) bulunan ve İç Pazara her yönüyle katõlan ülkelerle en uzun süreli ve en derin
ilişkilerin olduğu düşünülürse bu ülkelerle AB arasõndaki ilişkileri daha güçlendirmek
ve geliştirmek gerekliğini anlamaktadõr. Küresel rolüne ek olarak AB'ye Akdeniz
bölgesinde, Balkanlarda, Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Kafkaslarda da
görevler düşmektedir. Bu nedenle ELDR, ticari, politik, kültürel ve ekonomik
işbirliğine, suç ve terörizme karşõ savaşõma, demokrasinin savunulmasõ ve
desteklenmesine, iyi yönetim ve insan haklarõna olduğu kadar ciddi sosyal ve sağlõk
sorunlarõyla savaşõma odaklanarak bu ülkelerle daha güçlü ilişkilerin kurulmasõnõ
destekleyecektir. ELDR, AB'nin, demokrasinin ve düzenin sağlanmasõ amacõyla
Afrika'nõn Büyük Göller bölgesindeki barõş sürecinin desteklenmesindeki çabalarõnõ
devam ettirmesini teşvik etmektedir.
ELDR her zaman aktif bir ortak Avrupa Dõş Politikasõnõ desteklemiştir. AB, yalnõzca
birleştiğinde, tutarlõ olduğunda ve tek sesle konuştuğunda uluslararasõ arenada
önemli ve etkin bir role sahip olacaktõr. ELDR, politikanõn güvenirliğini arttõrmada
önemli katkõlarõ olan Avrupa Acil Müdahale Gücünün kurulmasõ da dahil olmak üzere
son yõllarda ortak dõş ve güvenlik politikasõnda atõlan adõmlarõ memnuniyetle
karşõlamaktadõr. AB özellikle, başarõsõz devletler olarak adlandõrõlan ülkelerde ofisler
açmaya çabalamalõdõr.
Genel olarak AB vatandaşlarõ, uluslararasõ arenada barõşõ, düzeni ve güvenliği
sorumlu biçimde destekleyen aktif bir Avrupa görmeyi amaçlamaktadõrlar. ELDR,
Avrupa'nõn, yalnõzca Birliğin dõş ve güvenlik politikasõ, güçlü politik, ekonomik ve Üye
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Ülkeler ve NATO tarafõndan sağlanan askeri olanaklarla desteklendiğinde, gerginlik
ve çatõşma durumlarõnõ, kendi değerlerini savunmak ve çõkarlarõnõ gözetmek için
etkileyebileceğine inanmaktadõr.
Bu bağlamda ELDR, gerçek bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõnõn (ESDP)
geliştirilmesinin, Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõnõn bütünleşik bir bölümü olduğunu
düşünmektedir. ELDR, Avrupa Birliği'nde bulunan askeri olanaklar güçlendirilmeden
ESDP'nin geliştirilmesinin mümkün olmayacağõ düşüncesindedir.
Bosna'daki AB polis gücü ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki izleme
koruma misyonu örnekleri dikkate alõndõğõnda, ELDR, barõşõn korunmasõ ve büyük
ölçekli insani operasyonlarõn yürütülmesi için doğrudan askeri müdahale, polis
kuvvetlerinin ve diğer sivil organlarõn gönderilmesi de dahil olmak üzere kendi isteği
doğrultusunda her türlü yöntemle çatõşmalarõn çözülmesi ve önlenmesi alanõnda
AB'nin önemli roller oynamasõ gerektiğine inanmaktadõr.
ELDR, AB'nin dõş ve güvenlik politikasõnõn, Avrupa Parlamentosunun demokratik
denetimine tabi olmasõnõ istemektedir. CFSP, Birliğin normal karar verme sürecinin
bir parçasõ haline gelmelidir ve Birlik, Üye Ülkelerinin, BM Güvenlik Konseyinin sabit
üyeleri olarak yer almalarõnõ sağlamalõdõr.
Ortak Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõnõn geliştirilmesi, ulusal
parlamentolarõn, askerlerini askeri operasyonlara gönderip göndermeme kararõnõ
verme haklarõnõ sõnõrlandõrmamalõdõr. Avrupa Savunma Kimliği, NATO ile yakõn
işbirliği içinde geliştirilmelidir. Bu kimlik, NATO'nun yerini almasõ için değil, NATO'ya
ek olmasõ için gerçekleştirilmelidir.
Fanatik terörizmin yaşam tarzõmõz üzerindeki tehdidi, iç ve dõş güvenlik arasõndaki
geleneksel farklõlõklarõ ortadan kaldõrmakta ve AB Üyesi Ülkelerin, terörist saldõrõya
maruz kalan Üye Ülkelerle dayanõşma içinde olmasõ ve onlara yardõm etmesini
gerektirmektedir.
Küreselleşme
Küreselleşme, savaşmak yerine yönetilmesi gereken bir olgudur. Küreselleşmenin
doğru yönetilmesi, olumlu etkilerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini (üretimde
verimliliğin arttõrõlmasõ, küresel serbest pazarlar, sermayenin serbest dolaşõmõ,
insanlar ve düşünceler) sağlarken, olumsuz olduğu düşünülen yönleriyle (işçi
haklarõnõn genel olarak azalmasõ, kültürel kimliklerin yok olmasõ, büyük çok-uluslu
firmalarõn güvenilirliğinin azalmasõ) mücadele edilmesini sağlayacaktõr.
ELDR, küresel anlamda serbest ve adil bir pazarõn işleyebilmesi için sadece dünya
çapõnda faaliyet gösteren firmalarõn belirlenmiş ortak minimum sosyal ve ekolojik
standartlara uygun hareket etmesi gerektiğine inanmaktadõr. Bu minimum sosyal ve
ekolojik gereksinimler, rolleri ve yetkileri güçlendirilmesi gereken Uluslararasõ İşçi
Örgütü tarafõndan geliştirilebilir.
Gelişen dünyaya kararlõlõk
ELDR, kalkõnma alanõnda işbirliğiyle ilgili mevcut AB politikasõnõn yeniden
değerlendirilmesi, günümüzün koşullarõna uyumlulaştõrõlmasõ ve ortak dõş politika
geliştirme çabalarõnõn bütünleşik bir parçasõ haline dönüştürülmesi gerektiğine
inanmaktadõr. Bu durum, odaklanõlan noktalarda değişim gerektirmektedir. Yani
politikanõn yönünün, Kuzey ve Güney arasõndaki eşitsizlikten uzaklaştõrõlmasõ ve
gelişen ülkelerin yardõmõmõza olan bağõmlõlõğõn, eşitlik ve karşõlõklõ dayanõşmaya
dayanan bir ortaklõğa dönüştürülmesi gereklidir. Yardõm politikamõzõn temel
odaklandõğõ nokta yoksulluğun azaltõlmasõ ve demokratikleştirmedir. Dünya çapõnda
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kalkõnma politikasõnõn koordine edilmesinde, Yeni Binyõlda Geliştirme Hedeflerinin
(MDG'ler) yerine getirilmesi temel olarak kabul edilmelidir.
ELDR'nin, şu andaki kaygõsõ kamu kalkõnma yardõmlarõnõn seviyesinin, geçtiğimiz on
yõl içinde yarõya inmiş olmasõdõr. Bu durum kõsmen, belirgin sonuçlarõn elde
edilememesinden kaynaklanmaktadõr. ELDR, bu azalma eğiliminin durdurulmasõ ve
kalkõnma yardõmlarõnõn daha etkili ve şeffaf hale getirilmesi gerektiğini
düşünmektedir. ELDR, Üye Ülkelerin en az Gayri safi Milli Hasõlasõnõn %0,7'si
oranõnda bir Resmi Kalkõnma Yardõmõ hedefi konulmasõ konusunda kararlõdõr ve 2000
yõlõnda AB ve Afrika-Karayip-Pasifik (ACP) ülkeleri tarafõndan imzalanan Cotonou
işbirliği anlaşmasõnõn, yardõm yönetiminde yeni yöntemler sunarak yardõmlarõn daha
iyi dağõtõlmasõnõ sağladõğõna inanmaktadõr. Üye Ülkelerin bu yardõm hedefine
ulaşmaya çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak için ELDR, kalkõnmada işbirliğinin
değerlendirilmesini sağlayacak, açõkça tanõmlanmõş hedeflere ve göstergelere
dayanan bir uluslararasõ ve evrensel sistem sunmak ve yardõmlarõn, gerçekten
işleyecek işbirliği biçimlerinde doğru yönlendirilmesini sağlamak istemektedir. Böyle
bir sistem aynõ zamanda AB'nin kendi kalkõnma hedeflerinin gerçekçi bir seviyede
belirlendiğinden emin olunmasõnda yardõmcõ olacaktõr.
Gelişmekte olan ülkelerin yeniden mali açõdan kendi ayaklarõ üzerinde durmalarõnõ
sağlamak için, uluslararasõ borçlarõnõn hafifletilmesini sağlayacak önlemlerin etkin ve
hõzlõ biçimde alõnmasõ zorunludur. Bu durum özellikle borçlarõnõn faizini ödemek yeni
borçlar almak durumunda olan aşõrõ borçlu yoksul ülkeler için çok acildir. Kalkõnma
yardõmõ, iyi yönetimin desteklenmesiyle ilişkilendirilmelidir. Ciddi insan haklarõ ihlalleri
ve aşõrõ askeri harcamalar, kalkõnma yardõmõnõn askõya alõnmasõna yol açmalõdõr.
Kõsa vadede AB kalkõnma işbirliğinin, bu konudaki dört temele odaklanmasõ
gerekmektedir: gõda, sağlõk, öğretim ve demokratikleşme.
AB ve uluslararasõ yardõm kuruluşlarõ, kõrsal ekonomilere yatõrõmlarõnõ arttõrmalõdõrlar.
Bir çok gelişmekte olan ülkenin gõda güvenliği, kendi tarõmsal sektörünün başarõsõna
bağlõ olduğundan, bu alanlarda teknoloji transferi, teknik araştõrma ve eğitim özellikle
gereklidir. Küresel tarõm üretiminin arttõrõlmasõnda belirli koşullar atõnda biyoteknoloji
önemli bir araç olabilir. ELDR, gelişmekte olan ülkelerin, genetik olarak modifiye
edilmiş organizmalarõn kullanõmõyla ilgili kendi politikalarõnõ belirlemekte serbest
olmalarõ gerektiğine inanmaktadõr.
AB, gelişmekte olan ülkelerde eğitim, tesisler ve mali destek sayesinde daha iyi
sağlõk koşullarõ sağlamak için genel medikal yardõmlarõnõ da devam ettirmelidir. Bu
temel koşuldan ayrõ olarak, küresel anlamda daha etkili bir tepki elde edebilme bakõş
açõsõyla günümüzün 3 temel bulaşõcõ hastalõğõna, yani HIV/AIDS, Sõtma ve Vereme
karşõ çabalarõmõzõ yoğunlaştõrmamõz gerekmektedir. Kurulmasõnda önemli bir role
sahip olmasõna karşõn AB şu anda AIDS, Verem ve Sõtmayla Savaş için Küresel Fon
içinde, mali açõdan gereken ağõrlõğõnõ koymamaktadõr. ELDR, daha çok önlenmeleri,
bağõşõklõk yaratõlmasõ ve aşõlarõnõn geliştirilmesini desteklemeye odaklanarak AB'nin
Küresel Fon'daki katkõlarõnõn önemli ölçüde arttõrõlmasõ için çaba sarfedecektir.
AB'nin, gelişmekte olan ülkelerin temel ilaçlara erişimini geliştirmek için gösterdiği
çabalarõnõ destekliyoruz.
Temiz su ve kanalizasyon sistemi, sağlõklõ bir yaşam için zorunludur. Şu anda 1
milyarõ aşkõn insan güvenli içme suyuna sahip değil ve 2,5 milyarõ aşkõn insan
yetersiz kanalizasyon sistemine sahip yerlerde yaşõyor. ELDR, 2005 yõlõna kadar tüm
ülkelerde uygulanmak üzere, su kaynaklarõnõn bütünleşik olarak yönetilmesi için
kapsamlõ politikalar ve stratejiler geliştirme konusunda kararlõdõr.
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Gelişimin en temel unsuru eğitimdir. Eğitim sayesinde insanlar kendilerine destek ve
refah sağlamanõn ve bunlarõ geliştirmenin yollarõnõ bulacaklardõr. ELDR'nin öncelikle
üzerinde durduğu nokta, yoksulluğun önlenmesi ve sürdürülebilir kalkõnmaya karşõ
ilerleme kaydetmenin bir koşulu olarak eğitim seviyelerinin arttõrõlmasõ ve
geliştirilmesidir. Evrensel anlamda birincil eğitimin sağlanmasõ ve bunun sürdürülmesi
çok ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. ELDR, başta Afrika'nõn Alt-Sahra Bölgesi ve
Güney Asya ülkeleri için olmak üzere güçlü, iyi hedeflenmiş ülke programlarõna
yatõrõm yapõlmasõnõ talep etmektedir. Kadõnlarõn eğitilmesi ve yoksulluğun önlenmesi
arasõnda çok güçlü bir bağlantõ bulunduğundan kõzlara ve kadõnlara özel bir önem
verilmesi zorunlu hale gelmektedir.
Daha genel olarak açõklamak gerekirse, istatistiksel olarak kadõnlarõn erkeklere
kõyasla yoksulluk içinde yaşama olasõlõklarõ iki kat daha fazla olduğundan kadõnlarõn
güçlendirilmesi ve dünyada yoksulluğun ortadan kaldõrõlmasõ paralel hareket
etmektedir. Ayrõca yardõmlarõn, kadõnlarõn hedef alõnarak verilmesi, erkeklerin hedef
alõnarak verilmesine kõyasla yoksullukla mücadelede daha iyi sonuçlar vermektedir.
Bunun nedeni genel bir kural olarak kadõnlarõn aileye asõl bakan kişi olmalarõ ve
toplumlarõ bir arada tutmalarõ gösterilebilir. Bu nedenle ELDR, kadõnlar ve kõzlar için
insan haklarõnda eşitliği sağlamak, kadõnlara daha fazla geçim güvenliği sağlamak
için tasarlanan reformlarõn desteklenmesi ve kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõn ve şiddetin
ortadan kaldõrõlmasõ konularõnda kararlõdõr.
Gelişim politikasõnda özel sektörün katkõlarõnõ desteklemek için ELDR, özel sektör ve
sivil toplum örgütlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelere yatõrõm yapan firmalara
bilgi sağlayan ve destekleyen esnek, bürokratik olmayan ve merkezden ayrõlmõş ABACP Ticaret ve Yardõm Ağõnõn hõzla oluşturulmasõnõ destekleyecektir. Aynõ zamanda
Avrupalõ yatõrõmcõlar için Avrupa Yatõrõm Riski Garantisi Fonunun kurulmasõnõ ve AB
iş sektörünü, gelişmekte olan ülkelerde güçlü yerel firmalarõn ve yatõrõm ortamõnõn
oluşturulmasõnda yardõmcõ olmalarõ için davet ederek kalkõnma çalõşmalarõnda yer
almalarõnõ destekleyeceğiz.
Serbest ticaret: dünyadaki yoksulluğa karşõ önemli bir silah
Gelişmekte olan dünyanõn küresel ekonomi içinde yer almasõ ve tüm insanlara
küreselleşmenin faydalarõndan yararlanma olasõlõğõnõn verilmesi hayati öneme
sahiptir. Ticaret daha açõk bir ekonomiye ulaşõlmasõna, teknik bilgi alõşverişi ve
gelişimine, yeni işlere ve yatõrõmlara ve yeni fikirlere ve girdilere olanak
sağlamaktadõr.
Uzun vadede liberal görüş tabi ki yardõmlarõn artõk gerekmeyeceği ve kalkõnma
işbirliğinde ticaretin layõk olduğu yeri alacağõ şeklindedir. AB ve dünyanõn diğer
gelişmiş bölgeleri, gelişmekte olan dünyaya karşõ konulan ticaret engellerinin
tamamen kaldõrõlmasõ için etkili bir tutum sergilemeleri konusunda önemli
sorumluluklara sahiptirler.
ELDR, yoksulluklarõndan kurtulmalarõnõ sağalmak için gelişmekte olan ülkelerin
önlerindeki ticari engellerin kaldõrõlmasõ ve AB pazarlarõnõn bu ülkelerden ihraç
edilecek ürünlere açõlmasõ ile daha etkili biçimde küresel ekonomiye katõlmalarõnõn
sağlanmasõ gerektiğine inanmaktadõr. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) içinde kendi
haklarõnõ daha iyi savunabilmeleri için gelişmekte olan ülkeler daha fazla kaynak ve
yardõm almalõdõr.
Avrupa Gõda ve Kõrsal Politikasõnõn oluşturulmasõ için ELDR'nin sunduğu teklifler,
tarõmsal sübvansiyonlarõn kaldõrõlmasõna yol açacaktõr. ELDR, tüm doğrudan ya da
dolaylõ ihracat sübvansiyonlarõnõn, ithalat korumasõ ve iç destekle paralel biçimde
ortan kaldõrõlmasõnõ savunmaktadõr. Adil rekabeti ve iyi işleyen bir piyasayõ garanti
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etmek için ELDR, AB içindeki sübvansiyonlarõn kaldõrõlmasõnõn, diğer endüstrileşmiş
WTO ülkelerindeki benzer çalõşmalarla birlikte yapõlmasõnõ tercih etmektedir. Ancak
bu tercih, daha fazla liberalleşmenin önündeki bir engel değildir.
ELDR, küresel karşõlõklõ dayanõşma çağõnda demokratik tercihlerin geçerli olmasõnõn
ve uluslararasõ anlaşmalarõn ve kurumlarõn, demokrasi ve şeffaflõk ilkelerine saygõ
göstermesinin gerekli olduğunu savunmaktadõr. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu
görüşmecilerinin, düzenli olarak Parlamento tarafõndan incelemeye alõnmalarõ ve
AB'nin girdiği WTO ticaret anlaşmalarõnõn sonuçlandõrõlmasõnda onay gücünün
Avrupa parlamentosunda olmasõyla parlamentonun Konseyin tutanaklarõna daha
fazla erişime sahip olmasõ sağlanarak uluslararasõ ticaret konularõnda karar verme
işlemi daha fazla Avrupa Parlamentosunun yetkisi içine alõnmalõdõr.
Gelecek kuşaklar için çevrenin korunmasõ
Sürdürülebilir kalkõnma hedefini başarmak için AB'nin daha istekli olmasõ ve bu hedefi
küresel düzeyde desteklemek açõsõndan lider rolünü üstlenmesi gerekmektedir. AB,
Ortak Çevre Politikasõnõn (CEP) oluşturulmasõyla çevresel konularla kararlõ biçimde
ilgilenmelidir. ELDR, bunun ortak bir hedef olarak belirlenmesiyle Avrupa'nõn
geçtiğimiz 50 yõlda doğal çevremize verdiğimiz zararlarõn bir kõsmõnõ geri
düzeltebilecek bir yapõya kavuşacağõna inanmaktadõr.
Güçlü ve zengin ülkelerden oluşan bir grup olarak AB, küresel çevre politikasõnõ
etkilemek için çok önemli bir güce sahiptir. Bunu Dünya Ticaret Örgütü
görüşmelerinin son oturumlarõna, çevresel etkenlerin dahil edilmesini sağlayarak
zaten göstermiştir. Çevresel hedefler, Uluslararasõ Para Fonu, Dünya Bankasõ ve
ulusal kalkõnma bankalarõnõn borç verme ve yatõrõm politikalarõna da eklenmelidir.
ELDR, firmalarõn çevreye karşõ sorumlu biçimde hareket etmelerini teşvik edecek bir
araç olarak çevresel yükümlülük ilkesini desteklemektedir. ELDR, aynõ zamanda bu
ilkenin, AB'deki yenilikleri ve yeni etkinlikleri durdurmasõna izin verilmemesi
gerektiğine inanmaktadõr. Dolayõsõyla yasal çerçeve gerçekçi olmalõ ve Avrupa
firmalarõnõn rekabetçiliğinde sorunlara neden olmamalõdõr.
ELDR, sõkõ çevresel ve tüketici koruma hedeflerinin AB seviyesinde belirlenmesini,
bunlarõn uygulanmasõ aşamasõndaki teknik detaylarõn ise ulusal yasama organlarõna
bõrakõlmasõnõ içeren bir duruma geçilmesini desteklemektedir. Mevcut yönetmeliklerin
ulusal seviyedeki ve bir altõ olan firmalar seviyesindeki gerçek uygulanmasõna da
daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. ELDR, AB politikalarõnõn, yalnõzca çevre
yasalarõna uymaktan çok daha ötesini getirecek bir firma ve bireysel sorumluluk
kültürünü desteklemesi gerektiğini düşünmektedir.
Sürdürülebilir kalkõnma ilkesi ve çevre korumasõ, önerilen Avrupa Birliği
Anayasasõnda yer almalõdõr. AB politikalarõ geniş kitleleri etkilediğinden bunlar
çevresel etki açõsõndan denetlenmeli ve sonuçlar Avrupa Parlamentosuna
bildirilmelidir. Mevcut çevre standartlarõnõn, tüm Üye Ülkeler tarafõndan adil biçimde
uygulandõğõndan emin olunmasõ, AB çevresel politikasõnõn hayati unsurlarõndan
biridir.
ELDR, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin tesis edilmesinden yanadõr; bu
bağlamda, mevcut biyo-çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarõnõn korunmasõ
yönetmeliklerinin, hedeflerini gerçekleştiremiyor olmalarõndan dolayõ yeniden
değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.
ELDR, hem AB hem de uluslararasõ alanda AB iklim değişimi girişimlerinin
güçlendirilmesi yönündeki çalõşmalarõnõ sürdürecektir. ELDR, Kyoto protokolü
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kapsamõ içindeki AB taahhütlerinin yerine getirilmesi konusunda kararlõdõr. Bu
nedenle, AB endüstrisinde zorunlu emisyon ticareti programõnõn uygulanmaya
başlanmasõnõ şiddetle destekliyoruz. ELDR, AB vatandaşlarõnõn genel vergi yükünü
etkilemediği sürece AB çapõnda ulusal bazda toplanacak karbon vergisini ve uçak
yakõtõnda, AB (ve sonuçta uluslararasõ) kapsamõnda ulusal bazda toplanacak bir vergi
sistemini desteklemektedir. Genel olarak ELDR, AB-çapõnda ulusal bazda toplanacak
çevresel ve enerjiyle ilgili vergi kararlarõnõn, nitelikli çoğunluğun arandõğõ oylamalarla
alõnmasõnõ desteklemektedir. Ayrõca diğer ticari bloklarõn ya da uluslarõn,
Johennesburg'da yapõlan Dünya Sürdürülebilir Kalkõnma Zirvesi bağlamõnda anlamlõ
projeler üretme konusundaki isteksizliklerinin, AB'nin sürdürülebilir kalkõnma
gündeminde ilerlemesini engellememesi gerektiğini düşünüyoruz.
ELDR, çevresel konularõn, ticari kurallarla birleştirilmesinin çok önemli bir nokta
olduğunu düşünmektedir ve yeni çok taraflõ ticaret işlemlerine, korumacõlõğõ geri
getirmeden çevresel anlamda sürdürülebilirliği korumayõ hedefleyen önemli yeni
koşullarõn eklenmesi gerektiğine inanmaktadõr.
ELDR, piyasalarõn iyi çevresel uygulamalarõ desteklemesini istemektedir. Piyasalar,
yenilenemez enerjilerin kullanõmõ gibi çevreye zarar veren etkinlikleri kõsõtlamak için
kullanõlabilir. Eğer Avrupa'nõn CO2 emisyonlarõnõ azaltmasõ gerekiyorsa, bunun için
üreticilere ve tüketicilere açõk ekonomik teşvikler verilmesi gerekmektedir. ELDR, AB
içinde tüm enerji koruma amaçlõ malzemelerde vergi teşvikleri sağlanmasõna
çalõşacaktõr. ELDR, ürünlerin tasarõmõ, yeniden kullanõmõ, geri kazanõmõ ve geri
dönüşümü dikkate alõndõğõnda üretici sorumluluğu ilkesinin uygulama alanõnõn
genişletilmesini sağlamak için çalõşacaktõr.
Aynõ zamanda ELDR yalnõzca açõk biçimde doğrulandõktan sonra yeni AB yasalarõnõ
yürürlüğe koyacaktõr. Bir çok çevre politikasõnõn ilk aşamada yükü endüstrinin üzerine
binmektedir. Bu nedenle üzerinde çalõşõlmasõ gereken öncelikli konularõn belirlenmesi
ve küçük bir amaca hizmet edecek gereksiz yönetmeliklerin çõkarõlmasõnõn önlenmesi
için çevresel denetimlerle birlikte maliyet-fayda çalõşmalarõ yapõlacaktõr. AB enerji
piyasasõnõn liberalleştirilmesinin (bizim de desteklediğimiz) çevresel sorumluluklarla
dengelenmesini sağlamak için Komisyonun yeni bir Enerji Hizmetleri Yönetmeliği
hazõrlama kararõnõ memnuniyetli karşõlõyoruz.
ELDR, hayvan taşõma yönetmeliklerinin daha yüksek standartlarda olmasõ ve daha
katõ biçimde uygulanmasõ konusunda õsrarcõ olarak, hayvanlar üzerinde daha az test
yapõlmasõ için baskõ uygulayarak ve kedi ve köpek kürkü ticareti gibi etkinliklerin
arkasõndaki acõmasõzlõğa karşõ koyarak daha yüksek hayvan refahõ için mücadele
etmeye devam edecektir.
Avrupa'daki balõkçõlõk ve balõkçõlar için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak
Ortak Balõkçõlõk Politikasõ (CFP), tamamen balõk stoklarõnõn sürdürülebilir biçimde
kullanõlmasõna bağlõdõr. Balõk olmadan balõkçõ da olamaz. Bu nedenle ELDR, balõk
stoklarõnõn iyi durumda olmasõnõn CFP'nin başarõsõnõn doğrudan bir göstergesi
olduğunu vurgulamaya devam edecektir.
Balõkçõlõğõn, belirli hassas alanlara olan katkõsõ çok önemlidir. ELDR, bu balõkçõlõğadayalõ toplumlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõnõn yanõ sõra rekabet güçlerinin arttõrõlmasõ
ve balõkçõlõk sektöründe katma değer yaratacak yeni yöntemlerin geliştirilmesini
sağlayacak yeterli kaynağõn ayrõlmasõ gerektiğini düşünmektedir.
Balõk avlama miktarlarõ, stoklarõn sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyelere
düşürülmelidir. ELDR, avlanma kapasitesindeki hiçbir artõşõ desteklememektedir.
Aynõ zamanda balõkçõlarõn sõk sõk kotalar nedeniyle insanlarõn tüketimine tam uygun
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ölü balõklarõ yeniden denize atmalarõ, halk tarafõndan CFP'nin en büyük
yanlõşlarõndan biri olarak görülmektedir. Bu ziyan sorununa bir son vermek için
Birliğin mevcut tahsis sõnõrlarõ içinde kota esnekliğini arttõrmasõ, yunuslarõn ve deniz
kuşlarõnõn yanlõşlõkla yakalanmasõyla mücadele etmeyi de amaçlayan malzeme
seçimini geliştirecek programlara yatõrõm yapmasõ gerekmektedir.
CFP'nin daha geçerli olmasõnõ sağlamak için ELDR, karar verme mekanizmasõnda,
konuyla ilgili kişilerin katõlõmõnõn önemli ölçüde arttõrõlmasõ gerektiğini düşünmektedir.
Dünya balõk stoklarõnõn giderek azalõyor olmasõ hayati öneme sahip bir konudur.
ELDR bu nedenle AB'nin dünya çapõnda sürdürülebilir avlanmayõ desteklemesi ve
fazla kapasiteyi ihraç etmek için vergi verenlerin paralarõnõ kullanmamasõ gerektiği
konusunu savunmaya devam edecektir. AB, balõkçõlõk sektörüne ve bu sektörle ilgili
diğer kişilere, etkinlikleriyle ilgili tam sorumluluğu almalarõnda yardõmcõ olmalõdõr.
Balõkçõlõk, gelişmekte olan dünyanõn büyük bölümünde en önemli havansal protein
kaynağõdõr. AB ve balõkçõlõk yapan diğer önemli ülkeler, fazla avlanma kapasitesi
sorunlarõnõ, gelişmekte olan ülkelerin sularõnda avlanma haklarõ satõn alarak çözmeyi
denediler. ELDR, yerel balõkçõlõk sektörüne ya da o sulardaki deniz ortamõna zarar
verebileceğinden bu işlemin asla yapõlmamasõ gerektiğine inanmaktadõr. Son olarak
ELDR, balõkçõlõk anlaşmalarõnda, gerçek bir yerel geliştirme bölümünün ve güçlü
çevresel önlemlerin bulunmasõ gerektiğine inanmaktadõr.
AB BÜTÇESİ - PARANIN KARŞILIĞINI VERMEK
AB vergi mükelleflerini yetkilendirme
Avrupa Parlamentosu, AB bütçesi üzerinde önemli bir güce sahiptir. Yapõsal kaynak
ayõrma, idari harcamalar, iç politikalar, dõş eylemler ve AB'ye başvurmuş ülkelere
verilen giriş öncesi yardõmlar üzerinde son söz söyleme yetkisi vardõr. Ancak Ortak
Tarõm Politikasõ ve Ortak Balõkçõlõk Politikasõna bağlõ harcamalarda, Üye Ülkelerden
gelirin toplanmasõ için ayrõlan kaynaklarda ve AB'nin kalkõnma bütçesinin büyük
bölümü üzerinde hala ulusal maliye bakanlarõ son sözü söyleme yetkisine sahiptir.
Bugün bu miktar toplam AB bütçesinin %45'ine, yani neredeyse yarõsõna
ulaşmaktadõr. ELDR, tüm bütçe yetkisini AB vergi mükelleflerini yani Avrupa'daki oy
sahiplerini en doğrudan temsil eden AB kurumu olarak Avrupa Parlamentosuna
aktarmayõ istemektedir. Böylece Parlamento Üyeleri, AB'nin tüm harcamalarõnda,
Maliye bakanlarõ konseyiyle aynõ güce sahip olacaktõr. Bütçenin gelir tarafõyla ilgili
olarak, ELDR Avrupa Parlamentosunun kendi kaynaklarõna karar vermede tam
olarak yer almasõnõ istemektedir. ELDR, AB kurumlarõnõn, gelir arttõrõcõ güçlere sahip
olmasõnõ önermemektedir. Aynõ zamanda ELDR, Avrupa Parlamentosunun bütçe
üzerindeki mevcut gücünde herhangi bir sõnõrlamayõ reddetmektedir.
Paranõn karşõlõğõnõ vermek ve yolsuzlukla mücadele
ELDR, AB harcama önceliklerinin, vatandaşlarõn öncelikleriyle uyuştuğundan emin
olunmasõnõn yanõ sõra AB bütçesinin mali açõdan yönetilmesi için Avrupa Denetçiler
Divanõndan olumlu bir dõş denetim sağlamak amacõyla AB vergi mükelleflerinin
parasõnõn, sürekli ve sõkõ biçimde denetlenen harcamalarla etkin biçimde
kullanõldõğõndan da emin olunmasõnõ istemektedir. Bu bağlamda ELDR, geçtiğimiz 8
yõl boyunca AB bütçesinin olumlu bir denetlemenin reddedilmiş olmasõnõn kabul
edilemez olduğunu düşünmektedir. Bunun sonucunda ELDR, Komisyona ve
Denetçiler Divanõna, Parlamentoya, sektör sektör, ölçülebilir performans
göstergelerine sahip çok daha açõk bir mali yönetim analizi sunmalarõ ve Topluluğun
mali çõkarlarõnõ koruma sorumluluğunu yerine getirmeyen Üye Ülkelerin isimlerini
vermeleri ve bu ülkeleri kõnamalarõ için baskõ yapmaya devam edecektir.
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Üye ülkeler, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler tarafõndan uygulanan tüm AB bütçe
ödemeleri üzerinde, özellikle AB bütçesinin %80'ini oluşturan ve daha çok Üye
Ülkeler, bölgeler ve yerel yönetimler tarafõndan ortak yönetilen tarõmsal ve yapõsal
kaynak desteği üzerinde sõkõ denetimler yapma sorumluluklarõnõ yerine
getirilmelidirler. ELDR, tarõmsal sektörde, ulusal ve bölgesel yönetimlerin, iyi mali
uygulamanõn elde edilmesinde pay sahibi olmalarõnõ sağlamak için kaynaklarõ AB
tarafõndan sağlanan projelere, ulusal, bölgesel ve yerel bütçelerden daha fazla
oranda kaynak aktarõlmasõ sayesinde bunun başarõlabileceğine inanmaktadõr.
Liberallere göre ahlaksõzlõklar topluma büyük zarar vermektedir. Yolsuzluklara karşõ
mücadelede ELDR, AB'nin anti-yolsuzluk hizmetinin, Avrupa Komisyonundan tam
bağõmsõzlõk almasõ ve Avrupa Birliğinin mali çõkarlarõnõ korumak için ulusal müfettişler
ve kamu savcõlarõyla yakõn ve etkili biçimde hareket etmesi sağlanarak
güçlendirilmesi için çalõşmalarõnõ devam ettirecektir. Bu durum, yolsuzluk
araştõrmalarõnõn AB seviyesinde yönetilmesini ve davalarõn ulusal mahkemelerde
yürütülmesini sağlamak için Avrupa kamu savcõlõğõ olanağõnõn yerleştirilmesini
içermelidir.
ELDR, genişlemiş bir Avrupa Birliğinde hem mali denetimin hem de yolsuzluklara
karşõ mücadelenin güçlendirilmesinin çok gerekli olduğunu düşünmektedir.
Avrupa Parlamentosu: Kendi evini düzene koyma
Avrupa Parlamentosunun kendi bütçesini şeffaf biçimde ve mantõklõ mali yönetim
uygulamalarõyla tam uyumlu biçimde yönetmesi çok önemlidir. Bu açõdan ELDR,
Üyeler açõsõndan daha şeffaf bir ödenek sisteminin kullanõlmasõ, Yardõmcõlar
açõsõndan ise daha açõk sözleşme kurallarõ ve düzgün sosyal güvenlik korumasõnõn
sağlanmasõ için Konseyin ve Parlamentonun, Üyeler ve Parlamento yardõmcõlarõ için
ortak bir yasa çõkartmasõnõ sağlamak konusunda kararlõdõr. Ayrõca Avrupa
Parlamentosu, Brüksel ve Strazburg arasõnda her ay taşõnõlmasõna artõk bir son
verilmesi için tek bir oturum yeri belirlemelidir.
Komisyon reformu
ELDR, özellikle yeni İç Denetim Hizmetinin kurulmasõ, her bir departmanõn kendi mali
kontrol ve bütçe uygulamalarõ hakkõnda yõllõk raporlar yayõnlamasõ, üst düzey devlet
görevlilerinin düzenli biçimde rotasyonu ve üst düzey görevli atamalarõnda daha fazla
şeffaflõk, muhasebe reformlarõ, memurlar için çalõşma yöntemi kurallarõnõn ve ihbar
etme anahatlarõnõn yürürlüğe konmasõ, maaş düzenlerinin, terfi ve eşit fõrsatlarla ilgili
kurallarõn ve kurum içindeki güncelliğini yitirmiş ayrõcalõklarõn ciddi biçimde elden
geçirilmesi yoluyla daha iyi mali ve personel yönetimi sistemlerinin uygulanmasõ
sayesinde Komisyon içinde etkili bir iç reform sağlanmasõ konusunda kararlõdõr.
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SONUÇ
ELDR, AB kurumlarõnda reformlar yapmak konusunda kararlõdõr ve AB'yi daha
demokratik, daha şeffaf, daha etkili ve vatandaşlarõna karşõ daha sorumlu ve daha
ulaşõlabilir yapmak için çalõşmalarõnõ sürdürecektir.
İç AB politikasõyla ilgili olarak, tüm vatandaşlarõna açõk ve iç pazarõ tamamlayarak, bu
sayede tüm AB vatandaşlarõna yaşama, çalõşma ve seyahat, mal ve hizmet tüketme
ve AB içinde istedikleri yere yatõrõm yapma özgürlüğü tanõyarak vatandaşlarõnõn
günlük yaşantõsõnõ geliştirmek için sağlam adõmlar atan bir Avrupa yaratma
çabalarõmõzõ sürdüreceğiz. ELDR'nin AB vizyonu, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
destekleyen, haksõzlõklarõ ve ayrõmcõlõğõ ortadan kaldõrmak konusunda kararlõ,
bireysel özgürlükleri ve fõrsatlarõ en üst düzeye çõkartan, kültürel çeşitliliği geliştirilen
ve tüm Üye Ülkelerde insan haklarõnõ savunan bir Avrupa'dõr.
ELDR, Birlik politikalarõnõn uygulanmasõnda bölgesel ve yerel yönetimlerinin rolünün
tam olarak tanõnmasõnõn sağlanmasõ konusunda kararlõdõr ve ülkelerinin iç
örgütlenmesine uygun olarak sahip olduklarõ yetkilerle ilgili alanlarda bu yönetimlere
ya da bunlarõ temsil eden kurumlara danõşõlmasõ gerektiğini düşünmektedir.
Güvenli ve sağlõklõ gõda, verimli tarõmsal alanlar ve yüksek çevresel ve hayvan refahõ
standartlarõna ulaşõlmasõnõ sağlayacak bütünleşik ve piyasaya odaklõ bir Gõda ve
Tarõm Politikasõ haline dönüştürmek için Ortak Tarõm Politikasõnda kapsamlõ bir
reform yapõlmasõ konusunda kararlõyõz.
İltica için başvuran kişilere makul davranõlmasõnõ, aynõ zamanda bu kişilerin yasalara
ve içinde bulunduklarõ toplumun geleneklerine saygõ göstermelerini sağlayacak bir
ortak yönetilen iltica sistemi kurularak yasadõşõ göçün engellenmesini istiyoruz.
Uluslararasõ terörizm ve organize suçlarla ortak mücadele konusunda tamamen
kararlõ olmamõza karşõn, kişisel özgürlüklerin erozyona uğratõlmasõna da her zaman
karşõ çõkacağõz.
ELDR, Avrupa Birliğinin, demokrasi, barõş, istikrar, kadõn-erkek eşitliği, piyasa
ekonomisi ve serbest dolaşõm ilkelerine dayanan genişleme sürecinin devam etmesi
konusunda kararlõdõr. Yeni üye ülkelere eşit şekilde davranõlmasõ ve geçici
düzenlemelerin minimum düzeyde tutulmasõ gerektiğini düşünüyoruz.
Dõş dünya ile ilişkilerimizde, yeni genişlemiş Avrupa Birliğine komşu ülkelerle daha
yakõn bir işbirliğinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararasõ
Suç Mahkemesi'nin, dünya çapõnda insan haklarõnõn desteklenmesi ve
savunulmasõnda en iyi araç olduğunu savunmaya devam edeceğiz.
Güvenlik ve savunma konusunda, Avrupa'nõn uluslararasõ yasalar ve BM kararlarõna
saygõ göstererek dünya çapõnda daha büyük sorumluluklar üstlenmesini sağlamak
için NATO ile yakõn işbirliği içinde geliştirilecek etkili bir AB Ortak Dõş ve Güvenlik
Politikasõ'nõn belirlenmesi için çalõşmalarõmõzõ sürdüreceğiz.
Serbest ticareti ve AB pazarlarõnõn, gelişmekte olan dünyadan ihracata açõk olmasõ
gerektiğini savunuyoruz. Bu arada kamu yardõmlarõnõn, gõda, sağlõk, eğitim, özel
girişimlerin oluşturulmasõna ve fõrsat eşitliği, iyi yönetim ve insan haklarõnõn
savunulmasõna odaklanmasõ gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yardõmlarõn gerçekten
işleyecek kalkõnma işbirliği yöntemlerini temel almasõ, etkili olmasõ ve gelişmekte olan
ülkelerin dünya pazarlarõyla rekabet etme imkanlarõna katkõda bulunmasõ gerektiğine
inanõyoruz.
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ELDR, çevresel sürdürülebilirlik alanõnda AB'nin oynadõğõ önemli rolü anlamaktadõr
ve tüm vatandaşlarõn, toplumun ve ekonominin parçalarõnõn, gelecek kuşaklar için
çevremizin korunmasõ alanõnda adil bir sorumluluk paylaşõmõnõ kabul etmelerini
sağlama çabalarõnõ desteklemeyi sürdürecektir. Aynõ zamanda sürdürülebilir
kalkõnmayla ilgili uluslararasõ gündemin belirlenmesinde AB'nin lider rolünü
üstlenmesi için baskõlarõmõzõ devam ettireceğiz.
2004 yõlõnda Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ELDR adaylarõna oy vererek,
kanõtlanmõş ilerleme reformlarõ geçmişine sahip, vatandaşlarõna ve dünyaya açõk bir
genişlemiş AB'nin yaratõlmasõ konusunda kararlõ bir partiye oy vereceksiniz.
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