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Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni 
dünya düzenine karşı, AB’nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını 
güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya 
başlamasıyla, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına 
kadar AB’yi “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline 
dayanan ekonomisine” dönüştürme hedefini belirlemişti. Ancak 
2008 yılında ABD’de meydana gelen ve AB’ye de hızla yayılan 
küresel mali kriz, bu projenin aksamasına neden olmuş ve strateji 
kapsamında belirlenen hedeflerden bir bakıma uzaklaşılmasına yol 
açtı. Bu tablo karşısında, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden 
yola çıkarak küresel mali sorunları ve borç krizleriyle oluşan yeni 
konjonktürü de dikkate alarak, Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştirdi. 
Buna göre, Avrupa Komisyonu, 2020 yılına kadar ekonomik ve so-
syal alanlarında önemli yasal ve teknik altyapı çalışmalara ön ayak 
olmanın yanı sıra AB’yi, bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, kaynakları 
verimli kullanan, çevreci ve daha rekabetçi, aynı zamanda yüksek 
istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir 
ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor. 

Bu yayında, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar öngördüğü 
önlemlerin ana hatları ve hedefleri hakkında bilgilere sunularak, 
söz konusu alanlarda önlemlerin alınmasına neden gereksinim 
duyulduğuna ışık tutmaya çalışılıyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi 
için ayrıca Lizbon Stratejisi’nin hedefleri ve sonuçlarına da 
kısaca değinilen bu yayında, Lizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 
Stratejisi’ne uzanan sürecin bir değerlendirilmesi yapılıyor. 

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu yayında, “Lizbon Stratejisi”nden “Avrupa 2020 Stratejisi”ne uzanan süreç değerlen-
dirmektedir. 2000 yılından beri, Avrupa Birliği önemli bir ekonomik ve sosyal yapılanma sü-
recine girmiş bulunmaktadır ve bu süreç çerçevesindeki reformların önümüzdeki yıllarda da 
devam etmesi söz konusudur. 

Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme olgusu ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, 
Avrupa Birliği kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma ge-
reksinimi duymaya başlamıştır. Bu doğrultuda belirlenen Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına ka-
dar Avrupa Birliği’ni “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan ekonomiye” 
dönüştürme hedefi ortaya koyulmuştur. Söz konusu yayınımızda, Lizbon Stratejisi kapsamın-
da öngörülen önlemleri ve hedef yıl olarak belirlenen 2010 yılı sonunda elde edilen sonuçları 
kısaca incelediğimizde, Avrupa Birliği’nin beklenen hedeflere ulaşamadığı anlaşılmaktadır. 
Yapılan tüm reformlar ve alınan tüm önlemlere rağmen, üye ülkeler arasındaki koordinasyo-
nun zayıf olması bu süreçte aksamalara neden olmuştur. Ayrıca, tüm dünyayı olduğu gibi Av-
rupa Birliği’ni de sarsan ekonomik kriz, Lizbon Stratejisi kapsamında öngörülen reformların 
hayata geçirilmesini zorlaştırmıştır. 

Lizbon Stratejisi’nden yola çıkarak ve mali kriz ile ekonomik bunalımla oluşan yeni küresel 
konjonktürü de dikkate alarak belirlenen Avrupa 2020 Stratejisi ile, önümüzdeki yıllar içinde 
Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal altyapılarında önemli değişiklikler öngörülmekte; 2020 
yılına kadar, Avrupa Birliği’nin, bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çev-
reci ve daha rekabetçi, aynı zamanda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumu 
destekleyen bir ekonomiye dönüşmesi hedeflenmektedir. 

Bu yayınımızda, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar öngördüğü önlemler ve belir-
lediği hedeflerin neler olduğu ve bu birkaç yıl içinde kaydedilen ilerlemeler değerlendiril-
mektedir. Bunun yanı sıra, yayında, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında farklı alanlarda ön-
görülen önlemlerin alınması hususuna neden bir gereksinim duyulduğuna da ışık tutulmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda, yayında, üç temel ayaktan (Akıllı Büyüme, Kapsayıcı Büyüme ve 
Sürdürülebilir Büyüme) oluşan Avrupa 2020 Stratejisi’nin altında yer alan girişimler hakkında 
bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu girişimler ise şunlardır: Akıllı Büyüme başlığı altında “Ye-
nilikçilik Birliği”, “Hareket Halindeki Gençlik” ve “Dijital Gündem”; Kapsayıcı Büyüme başlığı 
altında “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” ve “Yoksulluğa ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Av-
rupa Platformu”; Sürdürülebilir Büyüme başlığı altında ise “Küreselleşme Çağı için Entegre 
Sanayi Politikası” ve “Kaynakları Daha Verimli Kullanan Avrupa”.



10

GENEL TESPİTLER

Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedefleri ve önlemleri belirlendiğinde, Avrupa Birliği’nde göz-
lenen başlıca sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür:

- Uluslararası arenada rekabetin artması;
- Avrupa Birliği’ndeki nüfusun yaşlanmasıyla, ekonomik ve sosyal sorunların ortaya çık-

ması;
- Çevrenin kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların giderek endişe ve-

rici boyutlara ulaşması;
- Ar-Ge ve yenilikçiliye yönelik yatırımların yetersiz kalması;
- Yenilikçiliğe yönelik yatırımlar ve KOBİ’lerin gelişimi için mali kaynaklara erişimde zor-

luklar yaşanması;
- Yenilikçiliği teşvik edecek iş ortamının yeterince gelişmemiş olması;
- Avrupa Birliği’nde yeterince araştırmacı olmaması;
- Üye ülkeler ve bölgeler arasında ekonomik ve sosyal dengesizliklerin bulunması;
- Avrupa Birliği’nde okulu terk etme oranının yüksek olması;
- Avrupa Birliği’nde yüksek öğretim oranının düşük düzeyde kalması;
- Gençlerin, eğitim ve öğretim süreci boyunca ve iş gücü piyasasına girişlerinde birçok 

zorluklarla karşılaşmaları;
- Göçmenlerin topluma ve iş gücü piyasasına entegrasyonları sürecinde zorluklarla kar-

şılaşmaları;
- İş gücü piyasasındaki talep ve arz arasındaki dengenin sağlanılamaması;
- Avrupa Birliği’nde özellikle gençler arasındaki işsizlik oranın yükselmesi;
- Avrupa Birliği vatandaşlarının, kişilerin serbest dolaşımı hakkından yeterince faydalan-

mamaları;
- Tek Pazar’ın tam olarak tamamlanmamış olması;
- Tek dijital piyasanın oluşmamış olması;
- Avrupa ekonomisinde, hedeflenen bilgi toplumunun ihtiyaçlarına karşılık verebilecek 

nitelikli iş gücünün yeterince yetişmemiş olması;
- İnternete karşı güvensizliğin ve siber suçların artması; 
- Ekonomik kriz ile yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında kalan vatandaşların sayısı-

nın artış göstermesi;
- Ekonomik kriz ile çalışma koşullarının ve yaşam şartlarının kötüleşmesi;
- Enerji kaynakları ve ham maddelerin azalması;
- Ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığın (özellikle enerji alanında) artması.
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2020 HEDEFLERİ

Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar ulaşılması istenen hedefler ise şöyle:

İSTİHDAM
-  20 ila 64 yaş nüfusun yüzde 75’inin istihdam edilmesi;

AR-GE/YENİLİKÇİLİK
-  Avrupa Birliği’nin GSYİH’sinin yüzde 3’nün Ar-Ge ve yenilikçilik için ayrılması;

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ/ÇEVRE
-  Sera gazı salımlarının 1990 yılı seviyesine kıyasla en az yüzde 20 oranında azaltılması (di-

ğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de bu yönde girişimlerde bulundukları takdirde, 
bu oranının yüzde 30’a çıkarılabileceği de belirtilmiştir); 

-  Yenilenebilir enerjinin Avrupa Birliği’nin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 20’ye 
çıkarılması;

-  Enerji verimliliğinin yüzde 20 artırılması;

EĞİTİM
-  Okulu terk etme oranının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi;
-  Yüksek öğretime katılım oranının yüzde 40’a çıkarılması;

YOKSULLUK/SOSYAL DIŞLANMA
- Ulusal yoksulluk sınırında yaşayan Avrupalıların sayısını yüzde 25 oranında düşürerek, yak-

laşık 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılması.
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AVRUPA 2020 STRATEJİSİ’NDE ÖNGÖRÜLEN ÖNLEMLER

Akıllı Büyüme hedefi çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı bir 
ekonomiye dönüştürülmesi ve bunun için Birliğin eğitim, araştırma ve yenilikçilik alanlarında-
ki performansının güçlendirilmesi ve dijital toplumun oluşturulması istenmektedir. 

“Yenilikçilik Birliği” girişimi altında, örneğin,
- Yenilikçi fikirlerin mal ve hizmetlere dönüştürülerek istihdam yaratılması;
- Büyüme için araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine yönelik uygun koşulların oluştu-

rulması;
- Finans kaynaklarına erişimin kolaylaştırılmasına yönelik alınacak önlemlerin alınması  

hedefleniyor. 

“Hareket Halindeki Gençlik” girişimi altında, örneğin,
- Hayat boyu öğrenme sisteminin geliştirilmesi;
- Yüksek eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin artırılması;
- Öğrenim hareketliliğinin Avrupa Birliği çapında desteklenmesi;
- Genç nüfusun istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. 

“Dijital Gündem” girişimi kapsamında, 
- Tek bir dijital pazarın oluşturulması;
- Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin ve hizmetlerinin birlikte çalışabilirlik düzeylerinin 

artırılması;
- İnternet kullanımında güvenlik ve güvenilirliğin artırılması, daha hızlı İnternet erişimi ve 

bağlantısının sağlanması;
- Araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımların teşvik edilmesi; 
- Dijital beceri oranının yükseltilmesi ve çevrimiçi hizmetlerin geliştirilmesi;
- İklim değişikliği ve yaşlanan nüfus ile ortaya çıkan toplumsal sorunlara karşı bilgi ve ileti-

şim teknolojilerinin uygulanması hedefleniyor. 

Kapsayıcı Büyüme hedefi çerçevesinde, Birlik çapında özellikle genç, kadın ve yaşlılar 
için daha fazla istihdam imkânının yaratılması ve eğitim alanındaki yatırımların artırılmasının 
yanı sıra, iş gücü piyasasında ve sosyal yardım sisteminde reform çalışmalarının yürütülmesi 
öngörülmektedir. 

“Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” girişimi altında, örneğin,
- Daha iyi işleyen bir iş gücü piyasasının geliştirilmesi;
- Daha kalifiyeli bir iş gücünün oluşturulması;
- İş yeri çalışma ortamı koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. 
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“Yoksulluğa ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu” girişimi altında, örneğin,
- Sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadeleye yönelik önlemlerin alınması;
- Sosyal içermenin desteklenmesinde AB fonlarından daha iyi yararlanılması;
- İşbirlikçi bir yaklaşım ve sosyal ekonominin teşvik edilmesi hedefleniyor. 

Sürdürülebilir Büyüme hedefi çerçevesinde ise, Avrupa Birliği’nde kaynakları daha verim-
li kullanan, daha çevreci ve daha rekabetçi bir ekonominin temellerinin oluşturulması isten-
mektedir.

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi altında, örneğin;
- Sanayinin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi;
- Avrupa Tek Pazarı’nın güçlendirilmesi; 
- Yeni bir endüstriyel yenilikçilik politikasının geliştirilmesi; 
- Küreselleşmeden yararlanılması; 
- Sanayinin modernizasyonunun teşvik edilmesi;
- Sektör bazında önlemlerin alınması hedefleniyor.

“Kaynakları Daha Verimli Kullanan Avrupa” girişimi kapsamında örneğin;
- Avrupa Birliği’nin, kaynaklarını daha verimli kullanan bir ekonomiye dönüştürülmesi;
- Doğal sermayenin ve biyoçeşitliliğin korunması; 
- Sektörlerde kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edil-

mesi hedefleniyor.
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ÖNSÖZ

21’inci yüzyılın başında, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile 2010 yılına kadar Avrupa 
Birliği’ni “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan ekonomisine” dönüş-
türme hedefini belirlemiştir. Ancak 2008 yılında meydana gelen ve hızla yayılan küresel mali 
kriz, bu projenin aksamasına neden olmuş ve istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Bu durum 
karşısında Avrupa Komisyonu, yine Lizbon Stratejisi’nden yola çıkarak, küresel mali sorunları 
ve borç krizleriyle oluşan yeni konjonktürü de dikkate alarak, Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliş-
tirmiştir. Tıpkı Lizbon Stratejisi’nde olduğu gibi, Avrupa 2020 Stratejisi’yle de sürdürülebilir 
büyüme ilkesi temel alınarak, Avrupa Birliği’nin ekonomik bütünleşme sürecinin ileriye ta-
şınması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Avrupa Komisyonu, ekonomik, sosyal ve 
çevre alanlarında önemli reformları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu Strateji ile 
Avrupa Birliği’nin küresel krizden güçlü bir Birlik olarak çıkmasını sağlayacak bir yol haritası 
geliştirilmiştir.

2010-2020 yılları arasında, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği’nin belirlenen hedeflere 
ulaşabilmesi için önemli yasal ve teknik altyapı çalışmalarına ön ayak olması söz konusu-
dur. Avrupa Birliği’nin ekonomik bütünleşme yolunda gerçekleştirdiği gelişmelerin yakından 
takip edilmesi, AB Üye Devletleri kadar aday ülkeler açısından da önem taşımaktadır. Do-
layısıyla, hâlihazırda Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakere süreci kapsamında kendi yasal 
düzenlemelerini Avrupa Birliği’nin müktesebatıyla uyumlu hale getirme yükümlülüğü taşıyan 
Türkiye’nin, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında alınan önlemleri yakından izlemesi gerekmek-
tedir. Ancak Avrupa Birliği’nin girdiği bu süreci Türkiye’nin de yakından takip etmesi, sadece 
AB müktesebatına uyum sağlamak açısından değil, Türkiye’nin 2023 Vizyonu için belirlenen 
hedefleriyle de bütünleşmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu gerçeklerden hareketle, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2006 yılında yayımladığı “Avrupa 
Birliği’nin Lizbon Stratejisi” adlı yayından sonra, bu çalışma ile Avrupa 2020 Stratejisi’nin ana 
hatları ve hedefleri hakkındaki genel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, sürecin 
daha iyi anlaşılabilmesi ve bütünlüğün korunması için, çalışmamızda Lizbon Stratejisi’nin he-
defleri ve sonuçlarına da kısaca değinilmiştir.

Bu yayının hazırlanma sürecinde bana yol gösteren, önemli ve değerli tavsiyelerde bu-
lunan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Çiğdem Nas’a; yayın içeriğinin 
hazırlanmasında yardımcı olan İKV Proje Müdürü Çisel İleri’ye; araştırma ve çeviri alanlarında 
yardımcı olan eski İKV stajyerleri Pınar Özmen, Simge Aydın ve Mahir Korkmaz’a teşekkürle-
rimi sunuyorum.

İktisadi Kalkınma Vakfı olarak, bu çalışmanın, başta iş dünyası olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerine faydalı olmasını diliyoruz. 
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“Daha açık bir piyasaya sahip, daha iyi regüle edilmiş,
bilgiye yatırımın daha yoğun olduğu,

ekonomik ve sosyal uyumun desteklendiği bir Avrupa istiyorum.”

Avrupa Komisyon Başkanı José Manuel Durão Barroso, 29 Ocak 2005
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LİZBON STRATEJİSİ’NDEN
AVRUPA 2020 STRATEJİSİ’NE DOĞRU

 LİZBON STRATEJİSİ

23-24 Mart 2000 tarihlerinde Portekiz Dönem Başkanlığı sırasında yapılan Zirve’de, günün 
koşullarına uyum sağlamak amacıyla Lizbon Stratejisi’ni kabul eden Avrupa Birliği, ekonomi-
sini yeniden şekillendirecek önemli bir projeye imza atmıştır. Bu strateji kapsamında, Avrupa 
Birliği’nin 2010 yılına kadar “daha çok sayıda ve daha iyi iş ile, daha büyük bir toplumsal uz-
laşmayla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek bilgiye dayalı, dünyanın en 
rekabetçi ve dinamik ekonomisine” dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi’nin hedeflerini belirlemesinde, bazı dış ve iç etkenler 
önemli roller oynamıştır. Son yıllarda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve küreselleş-
me doğrultusunda oluşan yeni dünya düzenine Avrupa Birliği’nin ayak uydurmasının kaçı-
nılmaz olduğu gözlemlenmiştir. Rekabetin arttığı bu ortamda, Avrupa Birliği’nin, bir yandan 
teknolojik açıdan ABD ve Japonya’yı yakalaması, diğer yandan hızla ekonomileri gelişen Çin, 
Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelere karşı uluslararası arenada rekabet gücünü koruması 
gerekmektedir.

Bilindiği üzere ABD, 1990’lı yılların ortasında teknolojik evrim sürecine geçerek “yeni 
ekonomi”nin temellerini atması sonucunda, iş gücü verimliliğinde Avrupa Birliği’ne göre 
daha yüksek oranlar kaydetmeyi başarmıştır. Nitekim 2001 yılının verilerine bakıldığında, iş 
gücü verimliliği yıllık artış oranı Avro Alanı’nda yüzde 1,2 ile sınırlıyken, bu oran ABD’de 
yüzde 2,3 olmuştur1. Ayrıca, 2000 yılında yapılan bazı tespitler sonucunda2, Avrupa Birliği’nin 
özellikle ABD ve Japonya’ya karşı araştırma alanında yapısal olarak zayıf kaldığı gözlemlen-
miştir. Birliğin, 2000 yılında GSYİH’den araştırmaya ayırdığı pay yüzde 1,86 iken, bu oran 
ABD’de yüzde 2,69; Japonya’da yüzde 3,04’tür. Bu tespitlerin yanı sıra yüksek teknoloji ürün-
lerinde ticaret dengesinin Avrupa’da uzun süredir açık verdiği de dikkat çekmiştir. Durum 
böyle iken, Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı için öngördüğü başlıca eğilimlere yönelik hazır-
ladığı raporda3, Asya Bölgesi’nin güçlenerek dünyanın birinci üretici ve ihracatçısı konumuna 
geleceği belirtilmiştir. Raporda, özellikle Çin, Hindistan ve Güney Kore sayesinde Asya’nın 
yükselişiyle, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya arasında kurulan dengelerin değişeceği öne 
sürülmektedir. Bu ülkelerin yükselişinin, Avrupa Birliği’nin küresel ekonomik gücünü zayıflata-
cağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin bilgiye dayalı ekonomiye geçiş süresini 
hızlandırması da önem kazanmıştır. 

1 OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PDYGTH, Erişim Tarihi: 12.08.2013.
2 European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Econo-

mic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Towards a European Research Area”, COM (2000) 6 final, 
18.01.2000.

3 European Commission, “The World in 2025: Rising Asia and Socio-Ecological Transition”, 2009, http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf, Erişim Tarihi:12.08.2013.
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Diğer ülkelerin hızla büyüyen ekonomilerinin Avrupa Birliği üzerinde yarattığı baskıların 
yanı sıra, Avrupa Birliği’nde yaşlanan nüfusun artması sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve 
sosyal sorunlar da Birlik için büyük bir endişe konusudur.

Avrupa Birliği’nde ekonomik ve refah düzeyinin artmasıyla birlikte, vatandaşların ortalama 
ömür sürelerinin uzaması sağlanmıştır. Ancak bu olumlu gelişmelere paralel olarak doğum 
oranının azalması ve toplumun yaşlanması, Avrupa ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştır. Bir yandan emeklilik ve sağlık ile bakım harcamaları için talep artarken, diğer yan-
dan çalışan nüfus sayısının azalması, Avrupa Birliği’nde sosyal yardım sisteminin nasıl finanse 
edileceği endişesini yaratmaktadır. Avrupa Birliği’nde yaşlı nüfus bağımlılık oranı 1990 ve 
2010 yılları arasında yüzde 20,6’dan yüzde 25,9’a yükselmiştir. Bu sorunun en belirgin olduğu 
ülkeler Almanya (yüzde 31,4), İtalya (yüzde 30,8) ve Yunanistan’dır (yüzde 28,4). Yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre, 2025 yılında Avrupa Birliği’nin dünyadaki toplam yaşlı nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 30’una ev sahipliği yapması ve dünyadaki en yaşlı nüfus oranına sahip 
topluluğu olması beklenmektedir4.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı bir diğer çalışmada5, toplumun yaşlı kesimi için öngörü-
len uzun dönem kamu harcamalarının (emeklilik, sağlık ve bakım harcamaları gibi) Avrupa 
Birliği’nde, 2060 yılına kadar ortalama 4,75 puan ve Avro Alanı’nda ise 5 puan artacağı yö-
nünde tespitte bulunulmuştur. Bu demografik eğilimler, AB Üye Devletlerinin sosyal güvenlik 
sistemleri üzerinde ağır baskılar yaratmaktadır. Lizbon Stratejisi ile yaşlanan nüfusun getirdiği 
ekonomik ve sosyal yüklerinin üstesinden gelinmesi hedeflenmiştir (Tablo 2).

Lizbon Stratejisi, bir bakıma, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal yapısını yeniden şekil-
lendirmeyi amaçlayan bir proje niteliğini taşımaktadır. Lizbon Stratejisi ile ekonomik, sosyal 
ve çevre alanlarında önemli reformların gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Avrupa Birliği’nin 
rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonomiye geçişini sağlamak için, Lizbon Strateji kapsamında ön-
görülen önlemler ile tüm vatandaşları için bilgi toplumunun geliştirilmesi, Avrupa Araştırma 
Alanı’nın oluşturulmasının hızlandırılması, girişimcilik ve özellikle KOBİ’ler için iyi bir ortam 
yaratılması, etkin ve bütünleştirilmiş mali piyasanın oluşturulması ve bazı piyasa alanlarının 
serbestleştirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik ve sosyal alanlarda alınacak önlemlere pa-

Tablo 1: GSYİH Büyüme Oranı (bir önceki yıla kıyasla, yüzde olarak)
2005 2010

AB-27 2,2 2,1
ABD 3,4 2,5
Brezilya 3,2 7,4
Çin 11,3 10,4
Hindistan 9,3 8,8
Japonya 1,3 4,7
Rusya 6,3 4

Kaynak: Eurostat

4 a.g.e.
5 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Dealing with the impact of an ageing population in 
the EU (2009 Ageing Report)”, COM (2009) 180 final, 29.04.2009.



21

ralel olarak, ayrıca Üye Devletlerin uygun makro ekonomik politikaları uygulamaları ve yürüt-
tükleri makro ekonomik politikalar arasında uyumun ve sürdürülebilir büyümenin sağlanma-
sına özen gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Tablo 2: Yaşlı Nüfus Bağımlılık Oranı (2010, yüzde olarak)
Almanya 31,4 İngiltere 24,9

İtalya 30,8 İspanya 24,7

Yunanistan 28,4 Macaristan 24,2

İsveç 27,7 Slovenya 23,8

Portekiz 26,7 Litvanya 23,3

Avusturya 26,1 Hollanda 22,8

Belçika 26 Çek Cumhuriyeti 21,6

AB-27 25,9 Romanya 21,4

Finlandiya 25,6 Malta 21,2

Fransa 25,6 Lüksemburg 20,4

Bulgaristan 25,4 Polonya 19

Estonya 25,2 GKRY 17,9

Letonya 25,2 Slovakya 16,9

Danimarka 24,9 İrlanda 16,8

Kaynak: Eurostat

Avrupa Birliği’nde bilimsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi için, özellikle kamu ve 
özel kesimlerin araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarını artırmaları ve yenilikçiliğe yö-
nelmelerinin teşvik edilmesi büyük önem teşkil etmektedir. Nitekim Avrupa Birliği, 2010 yılına 
kadar toplam GSYİH’sinden araştırma ve geliştirmeye ayırdığı payı yüzde 3 oranına yükselt-
meyi amaçlamıştır. Mart 2002’de Barselona’da düzenlenen AB Zirvesi’nde, araştırma ve ge-
liştirmeye yönelik yatırımların üçte ikisinin özel sektörden gelmesi yönünde karar alınmıştır. 
Tüm bu hedeflere paralel olarak, şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin araştırma, gelişim ve yeni-
likçiliğe teşvik edilmeleri için uygun yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olumlu şartların 
sağlanması da ön plana çıkmıştır. Ayrıca Lizbon Stratejisi ile Tek Pazar’ın tamamlanmasıyla, 
ticaretin ve Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi’nde belirlediği sosyal hedefler kapsamında, Av-
rupa sosyal modelinin modernleştirilmesi, sosyal dışlanma ile mücadele edilmesi ve insan 
kaynaklarına yatırım yapılması gibi hususlar, bu Stratejinin önemli bir parçasını oluşturmak-
tadır. İş gücünün eğitim ve beceri düzeyini artırarak ve daha aktif istihdam politikaları ile 
iş gücü piyasasına esneklik ve uyum getirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu önlemler ile 
ekonomideki yapısal değişikliklere uyum sağlayarak, bilgi toplumuna dönüşme sürecine 
destek sağlanılması amaçlanmaktadır. Bu geçişin gerçekleştirilmesi için özellikle bilgiye da-
yalı ekonominin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak için gerekli eğitim ve beceri düzeyinin 
temini ve geliştirilmesi gerekmektedir. Lizbon Stratejisi’nde göz önünde tutulan bir diğer 
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önemli husus da, bilgiye dayalı ekonomiye geçiş sonucunda ortaya çıkabilecek yapısal işsiz-
liği önlemektir. Bu nedenledir ki, Lizbon Stratejisi kapsamında sosyal güvenliğin modernleş-
tirilmesi, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve sosyal dışlanmayla mücadele edilmesine yönelik 
altyapı çalışmaları yürütülmesine önem verilmiştir. Tüm bu reformlar sonucunda, 2010 yılına 
kadar istihdam oranının yüzde 70’e çıkarılması, kadınlar için istihdam oranının yüzde 60’a ve 
yaşlılar için ise bu oranın yüzde 50’ye yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Lizbon Stratejisi’nin ana hatları ilk kez belirlendiğinde, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve 
sosyal yapısının yenilenmesi, öncelik olarak tanımlanmıştır. Ancak bu süre zarfında, iklim de-
ğişikliği ve küresel ısınma ile daha etkin mücadele edilmesinin giderek aciliyet kazanması 
üzerine, 15-16 Haziran 2001 tarihlerinde Göteborg’ta düzenlenen AB Zirvesi’nde, sürdürü-
lebilir kalkınma stratejisinin belirlenmesinin yanı sıra Lizbon Stratejisi’ne çevre boyutunun 
da eklenmesi yönünde karar alınmıştır. Böylelikle, çevre boyutunun da eklenmesiyle, Lizbon 
Stratejisi’nin kapsamı genişletilmiştir.

Lizbon Stratejisi’nin hedefleri arasında yer alan başlıca önlemler6 şöyledir:

Bilgi toplumunu gerçekleştirmek için,
- Elektronik iletişim için yasal çerçevenin belirlenmesi;
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması;
- e-Ticaret’in gelişmesi için gerekli koşulların oluşturulması;
- Mobil iletişim teknolojilerinde Avrupa Birliği’nin liderliğinin desteklenmesi;
- Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulması;
- GSYİH’de bilim ve araştırmaya ayrılan payın yüzde 3’e çıkarılması;
- Araştırmacılar için Avrupa Birliği’nin daha cazip hale getirilmesi;
- Yeni teknolojilerin gelişiminin teşvik edilmesi;
- Okul terk etme oranının yarıya indirilmesi;
- Eğitim ve öğretim sistemlerinin bilgi toplumunun ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştiril-

mesi;
- Herkes için hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi; 
- Hareketliliğin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması.

Tek Pazar’a geçişi tamamlamak için,
- AB mevzuatının, Üye Devletlerin ulusal mevzuatlarına aktarılmasının hızlandırılması;
- Avrupa Birliği’nde hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması;
- Gaz, elektrik piyasaları, posta hizmetleri, demir yolu ulaşımı ve hava sahası hizmetlerinin 

kademe kademe serbestleştirilmesi;
- Finans hizmetleri iç pazarının tamamlanması;
- Rekabet ve devlet yardımlarına ilişkin kuralların adil ve Birlik çapında benzer şekilde
 uygulanması;
- Devlet yardımlarının GSYİH’nin yüzde 1 oranına düşürülmesi;

6 Wim Kok, “Facing the challenge: the Lisbon Strategy for growth and employment”, Report from the High Level Group, 
Kasım 2004.
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- Kamu ihalelerine ilişkin kuralların güncelleştirilmesi;
- Şirket birleşmeleri ve şirketi kontrolünün ele geçirilmesine ilişkin kuralların tanımlanması.

Girişimciler için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik olarak;
- Düşük maliyetle finans kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması;
- İflasa ilişkin yasal düzenlemenin iyileştirilmesi;
- KOBİ’lerin ihtiyaçlarının ve özelliklerinin dikkate alınması;
- Sanayiye yönelik yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi;
- Sorumlu kurumsal yönetimin teşvik edilmesi;
- Avrupa Birliği ve ulusal düzeyde daha iyi bir düzenleme stratejisinin geliştirilmesi; 
- Şirketlerin kurulması için gerekli sürenin azaltılması ve masrafların düşürülmesi.

Daha güçlü sosyal uyum için kapsayıcı bir iş gücü piyasasının oluşumuna yönelik,
- 2010 yılına kadar istihdam oranının yüzde 70’e çıkarılması; kadınlar için istihdam oranının 

yüzde 60’a ve yaşlılar için bu oranının yüzde 50’ye çıkarılması;
- Şirketlerin uyum yeteneği, toplu sözleşme, maaş, iyileştirilmiş verimlilik, hayat boyu öğ-

renme, yeni teknolojiler ve esnek organizasyon üzerine çok yıllı stratejinin belirlenmesi; 
- Kadınların iş gücü piyasasına katılımının teşvik edilmesi;
- Vatandaşların sınır ötesi geçişlerinde sosyal güvenlik imkânlarından faydalanmalarının 

sağlanması;
- Geçici İstihdam Büro (Temporary Agency Work) Tüzüğü’nün kabul edilmesi; 
- Emeklilik planının sürdürülebilirliğinin sağlanması;
- Kapsayıcı sosyal program üzerinde anlaşmaya varılması.

Daha çevreci, sürdürülebilir bir gelecek hedefine yönelik olarak,
- Kyoto Protokolü’nün onaylanması ve Protokol kapsamında belirlenen hedeflerin gerçek-

leştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi;
- Temel enerji ihtiyaçlarının yüzde 12’sinin ve elektrik tüketiminin yüzde 22’sinin yenilenebi-

lir enerji kaynaklarından karşılanması;
- Artan trafik, ses, kirlilik ve kalabalık ile daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve sosyal 

ve ekonomik maliyetlerin karşılanması; 
- Belirli ağır yük kamyonlarının vergilendirilmesi sistemine (Eurovignette) ilişkin yasal çerçe-

venin geliştirilmesi;
- Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması;
- Enerji ve çevre alanında yeni düzenleyici çerçevenin tanımlanması.
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 LİZBON STRATEJİSİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avrupa Birliği, Lizbon Stratejisi ile ekonomik yapısını güçlendirecek ve dünya çapında 
rekabet gücünü artıracak önemli bir projeye imza atmıştır. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji, 
küreselleşen dünyada yaşlanan nüfus nedeniyle AB ekonomisinde azalan verimlilik oranı, 
rekabet gücünü kaybettiğini hissettirmeye başlamıştı. Ancak, Avrupa Komisyonu’nun Lizbon 
Stratejisi üzerine yaptığı değerlendirmelerde7 belirtildiği gibi, söz konusu stratejinin belir-
lediği çok yönlü hedefler ve eylem planları ile bu proje çok karışık bir yapıya dönüşmüştür. 
Ayrıca Lizbon Stratejisi kapsamında alınan önlemlerinin uygulama sorumluluğu konusunda, 
Avrupa Birliği ve Üye Devletler arasındaki görev paylaşımında bir belirsizliğin oluştuğu göz-
lemlenmiştir. Bir bakıma Lizbon Strateji’nin belirlediği geniş bir kapsamın, esasında AB yetki-
sinin dışında kalması nedeniyle, hedeflere ulaşma yönünde alınacak önlemler Üye Devletlerin 
kendi siyasi iradelerine bağımlı kalmıştır. Bu durum karşısında, Lizbon Stratejisi kapsamında 
açık koordinasyon yönteminin (open method coordination) uygulanması kararlaştırılmıştır. 
Buna göre, Üye Devletler ulusal yetki alanında kalan konularda gönüllü olarak iş birliğinde 
bulunmayı kabul etmiştir. Bunun yanı sıra, iyi örnek olan Üye Devletlerin tüm Birlik için re-
ferans olarak kabul edilmeleri öngörülmüştür. Ancak bazı Üye Devletlerin yeterince siyasi 
irade göstermemesi sonucunda, bu yöntemin arzu edildiği gibi etkili olmadığı; hatta süreci 
bir bakıma sekteye uğrattığı gözlemlenmiştir. Sonuç itibarıyla, Lizbon Strateji’nin gündemi, 
tüm olumlu iradeye rağmen, reform sürecindeki zayıf koordinasyon ve çakışan öncelikler gibi 
nedenlerle beklenen sonuçlara ulaşamamıştır.

Birliğin, 2005 yılında yayımlanan Lizbon Stratejisi Ara Dönem Değerlendirme Raporu’nda8 
dikkat çekildiği gibi, 2010 yılında Avrupa Birliği’nin “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi 
temeline dayanan ekonomisi” hedefini gerçekleştirmede zorlanacağı, daha o zamanlardan 
tespit edilmiştir. Buna göre, Lizbon Stratejisi’nin uygulama sürecine ilişkin eksiklikleri ve zayıf 
noktalarını değerlendiren ara dönem raporunun sonuçları göz önünde tutularak, Avrupalı 
yetkililerce, Lizbon Stratejisi’nin büyüme ve istihdama yönelik önceliklerine ağırlık verilme-
si gerektiğine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün temelinin 
yenilenip, büyüme potansiyelinin ve verimliliğinin güçlendirmesine yönelik olarak bilgiye, 
yenilikçiliğe ve insan sermayesine önem verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanı 
sıra Üye Devletler ve AB kurumları arasında ortaklığın daha sağlam esaslara dayandırılarak 
geliştirilmesi öngörülmüştür.

Avrupa Birliği’nin her ne kadar bir rekabet ve verimlilik sorunu olsa da, Lizbon Stratejisi’nin 
oluşturulduğu Zirve’nin sonuçlarından, Birliğin, esasında, sağlam bir makro ekonomik yapıya 
sahip olduğu kanaatinin hâkim olduğu görülmektedir. Bu noktada göz önünde tutulması ge-
reken husus, Lizbon Stratejisi belirlendiğinde küresel mali krizin belirtilerinin ortaya çıkmamış 
olmasıdır. Ancak, Lizbon sonrası ortaya çıkan ve hızla yayılan küresel mali krizin, Avrupa’nın 
ekonomik yapısının zayıflıklarını daha belirgin hale getirdiği inkâr edilemez. Ayrıca 2000 yılı 
sonrası meydana gelen ekonomik gelişmelerin, Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin reform 
sürecinin devam etmesi için uygun ortamı sağlamadığı da ayrı bir gerçektir. Ara dönem ön-
cesinde yaşanan bazı küresel gelişmeler sonucunda, Lizbon Strateji’nde belirlenen hedeflere 

7 European Commission, “Lisbon Strategy Evaluation Document”, SEC (2010) 114 final, 02.02. 2010.
8 Wim Kok, a.g.e.
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Tablo 3: Reel GSYİH Büyüme Hızı (bir önceki yıla kıyasla, yüzde olarak)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,2 3,4 3,2 0,4 -4,5 2,1 1,6 -0,4

Kaynak: Eurostat

doğru adım atılmasının zorlaştığına ilişkin işaretler alınmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin 
başında, 2000 yılında ABD’de meydana gelen “Dot.com balonu”nun sonucunda teknolo-
ji alanında faaliyet gösteren şirketlerin borsa endekslerinin düşmesi ve bu durumun bilgi 
ve iletişim teknolojileri ile ilgili şirketlere yapılan yatırımları olumsuz etkilemesi gelmiştir. Bu 
durumdan, ABD ve Avrupa Birliği’nin ekonomileri olumsuz yönde etkilenmiştir. Ekonomik 
bunalımda, özellikle araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımların artırılmasını zorlaştıran bir 
ortam oluşmuştur. Bunun yanı sıra, 11 Eylül 2001 terör saldırıları da uluslararası ortamı olum-
suz yönde etkilemiştir. Tüm bu gelişmelere ilaveten, çevre endişeleri, yükselen fiyatlar gibi 
pek çok etken Lizbon sürecinin aksamasına sebep olmuştur9.

Avrupa Birliği’nin 2010 yılına yönelik belirlediği hedefe ulaşmasını aksatan bir diğer 
önemli gelişme, 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan mali krizin Avrupa Birliği’nde hızla yayıl-
ması ve özellikle Avro Alanı’ndaki bazı Üye Devletlerin borç krizi yaşamalarıdır. Ekonomik 
kriz sonrası, Avrupa Birliği’nde GSYİH yüzde 4,4 oranında gerilemiştir. Dolayısıyla Lizbon 
Stratejisi’nin “daha çok sayıda ve daha iyi iş ile daha büyük bir toplumsal uzlaşmayla sür-
dürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek” bir ekonomik yapıyı geliştirme hedefi, 
Avrupa Birliği’ni de sarsan bu kriz sonucunda, Birliğin büyüme potansiyelinden istenildiği 
gibi yararlanılamaması ile sonuçlanmıştır. 

9 a.g.e.
10 European Commission, ”Lisbon Strategy Evoluation Document” SEC (2012) 114 final, 02.02.2010

Avrupa Birliği’nin girdiği bu ekonomik bunalım, Lizbon Stratejisi’nin istihdama yönelik 
hedeflerinin gerçekleştirilmesini engellemiştir. Her ne kadar, Avrupa Komisyonu’nun Lizbon 
Stratejisi’ne ilişkin değerlendirme raporunda10 küresel krizin Avrupa Birliği’ne yayılmadan 
önce yaklaşık 18 milyon yeni iş imkânının yaratıldığına dikkat çekilmişse de, söz konusu krizin 
Avrupa Birliği’ne sıçraması sonucunda işsizlik oranının yüzde 10’u geçmiş olduğu yadsına-
maz. 2012 yılı verilerine göre, işsizlik sorununun en belirgin olduğu ülkelerin başında, İspanya 
(yüzde 25), Yunanistan (yüzde 24,3), Portekiz (yüzde 15,9), Letonya (yüzde 14,9), İrlanda (yüz-
de 14,7), Slovakya (yüzde 14) ve Litvanya (yüzde 13,3) gelmektedir.



26

Tablo 4: Yıllık İşsizlik Oranı (yüzde olarak)
 2005 2008 2010 2012
AB-27 9 7,1 9,7 10,5

Almanya 11,3 7,5 7,1 5,5

Avusturya 5,2 3,8 4,4 4,3

Belçika 8,5 7 8,3 7,6

Bulgaristan 10,1 5,6 10,3 12,3

Çek Cumhuriyeti 7,9 4,4 7,3 7

Danimarka 4,8 3,4 7,5 7,5

Estonya 7,9 5,5 16,9 10,2

Finlandiya 8,4 6,4 8,4 7,7

Fransa 9,3 7,8 9,7 10,3

GKRY 5,3 3,7 6,3 11,9

Hollanda 5,3 3,1 4,5 5,3

İngiltere 4,8 5,6 7,8 7,9

İrlanda 4,4 6,4 13,9 14,7

İspanya 9,2 11,3 20,1 25

İsveç 7,7 6,2 8,6 8

İtalya 7,7 6,7 8,4 10,7

Letonya 9,6 8 19,8 14,9

Litvanya 8 5,3 18 13,3

Lüksemburg 4,6 4,9 4,6 5,1

Macaristan 7,2 7,8 11,2 10,9

Malta 7,3 6 6,9 6,5

Polonya 17,9 7,1 9,7 10,1

Portekiz 8,6 8,5 12 15,9

Romanya 7,2 5,8 7,3 7

Slovakya 16,4 9,6 14,5 14

Slovenya 6,5 4,4 7,3 8,9

Yunanistan 9,9 7,7 12,6 24,3

Kaynak: Eurostat
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ABD’de başlayan mali kriz, Avrupa Birliği’nde başta Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İtalya 
olmak üzere birçok Üye Devlete sıçramıştır. 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan ekonomik kriz, 
Avrupa Birliği’nin ekonomisini olumsuz yönde etkileyen mali sorunların ve borç krizlerinin 
ortaya çıkmasını bir bakıma tetiklemiştir.

Tablo 5: Kamu Borç/GSYİH Oranı (yüzde olarak)
2008 2009 2010 2011 2012

AB-27 62,5 74,6 80 82,5 85,3

Almanya 66,8 74,5 82,4 80,4 81,9

Avusturya 63,8 69,2 72 72,5 73,4

Belçika 89,2 95,7 95,5 97,8 99,6

Bulgaristan 13,7 14,6 16,2 16,3 18,5

Çek Cumhuriyeti 28,7 34,2 37,8 40,8 45,8

Danimarka 33,4 40,7 42,7 46,4 45,8

Estonya 4,5 7,2 6,7 6,2 10,1

Finlandiya 33,9 43,5 48,6 49 53

Fransa 68,2 79,2 82,2 85,8 90,2

GKRY 48,9 58,5 61,3 71,1 85,8

Hollanda 58,5 60,8 63,1 65,5 71,2

İngiltere 52,7 67,8 79,4 85,5 90

İrlanda 44,2 64,4 92,1 101,1 117,4

İspanya 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2

İsveç 38,8 42,6 39,4 38,4 38,2

İtalya 106,1 116,4 119,3 120,8 127

Letonya 19,8 36,9 44,4 41,9 40,7

Litvanya 15,5 29,3 37,9 38,5 40,7

Lüksemburg 14,4 15,3 19,2 18,3 20,8

Macaristan 73 79,8 81,8 81,4 79,2

Malta 60,9 66,4 67,4 70,3 72,1

Polonya 47,1 50,9 54,8 56,2 55,6

Portekiz 71,7 83,7 94 108,3 123,6

Romanya 13,4 23,6 30,5 34,7 37,8

Slovakya 27,9 35,6 41 43,3 52,1

Slovenya 22 35 38,6 46,9 54,1

Yunanistan 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9

Kaynak: Eurostat
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 Bu küresel ekonomik çalkantının Avrupa Birliği’ndeki olumsuz yankılarının yanı sıra, Av-
rupa Birliği’nin karşı karşıya geldiği bir başka büyük değişiklik ise, Birlikteki Üye Devlet sayı-
sının 15’ten 28’e çıkmasıdır11. Ayrıca Lizbon Stratejisi’nin kabul edilmesinden bu yana, Avro 
Alanı’ndaki üye sayısı da 12’den 16’ya yükselmiştir. 2004 ve 2007 yıllarında gerçekleşen ge-
nişleme dalgaları neticesinde, Avrupa Birliği’nin üye sayısının artmasıyla birlikte, Birlik içinde 
ekonomik ve sosyal yapılarda farklıklar da büyümüştür.

Avrupa Birliği’nin Kopenhag ekonomik kriterleri kapsamında, aday ülkelerin işleyen bir 
piyasa ekonomisine sahip olduklarını ve Birlik içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleri ile baş 
edebileceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Hâl böyle iken, bu iki büyük genişleme dalgası 
sonucunda, Avrupa Birliği yaşam standartlarındaki mevcut uçurumun arttığı gözlenmektedir. 
Bu durumda, Lizbon Stratejisi kapsamında Birlik içinde sosyal uyumun sağlanması hedefle-
nirken, ekonomik ve sosyal uyum sadece vatandaşlar ve bölgeler arasında değil, artık Üye 
Devletler arasında sağlanması gereken bir olgu haline gelmiştir. 

Tablo 6: Kişi Başına GSYİH, Satın Alma Gücü Standart Endeksi (AB-27=100)
2000 2010 2000 2010

AB-27 100 100 İspanya 97 101

Almanya 118 118 İsveç 128 123

Avusturya 131 125 İtalya 117 100

Belçika 126 118 Letonya 37 52

Bulgaristan 28 43 Litvanya 39 58

Çek Cumhuriyeti 68 80 Lüksemburg 245 283

Danimarka 132 124 Macaristan 55 64

Estonya 45 65 Malta 84 83

Finlandiya 117 116 Polonya 48 62

Fransa 115 107 Portekiz 81 81

GKRY 89 98 Romanya 26 44

Hollanda 134 134 Slovakya 50 74

İngiltere 119 114 Slovenya 80 87

İrlanda 132 127 Yunanistan 84 89

Kaynak: Eurostat

11 Ancak bu yayın, Hırvatistan’ın henüz Avrupa Birliği’ne katılımdan önce hazırlanmaya başlandığı için, yayında Avrupa 
Birliği 27 Üye Devlet ile değerlendirilmektedir. AB istatistikleri, Temmuz 2013 itibarıyla, AB üyesi olan Hırvatistan’ı henüz 
kapsamamaktadır.
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12 Japonya için kullanılan oran 2006 yılına aittir.  

 Tüm bu olumsuz konjonktürel gelişmelere rağmen, Lizbon Stratejisi ile Avrupa Birliği’nin, 
oluşan yeni dünya düzenine karşı ekonomisini yeniden yapılandırma ve Birliğin ekonomik ve 
sosyal yapısını güçlendirme çabası, rekabet gücünü artırması gerekliliğinden hareketle, bu 
yönde girişimlerde bulunması önemli bir başlangıçtır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, her 
ne kadar Lizbon Strateji’sinde öngörülen hedeflere Avrupa Birliği’nce tam olarak ulaşılmamış 
olsa da, Lizbon Stratejisi Birlik açısından önemli bir mihenk taşıdır.

Avrupa Birliği, 2010 yılına kadar toplam GSYİH’sinden bilim ve teknolojiye ayırdığı payı 
yüzde 3 oranına yükselterek, bir yandan rakipleri ile arasındaki farkı kapatmayı, diğer yandan 
da potansiyel rakiplerine karşı bilimsel ve teknolojik önderliği korumayı hedeflemekteydi. 
Ancak, 2010 yılı açısından öngörülen hedeflere ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Av-
rupa Birliği’nin bazı Üye Devletlerinde borç krizlerinin ve mali sorunların ortaya çıkmasıyla 
birlikte, Üye Devlet hükümetleri kemer sıkma politikaları uygulayarak önemli tasarruf girişi-
minde bulunmuştur. Kamu harcamalarının kısıtlandığı bu dönemde, GSYİH’den araştırma ve 
geliştirmeye yönelik ayrılan payların artırılmasının, hükümetler için bir öncelik olmaktan çık-
tığı aşikârdır. 2008 yılında Avrupa Birliği’nin toplam GSYİH’sinden araştırma ve geliştirmeye 
ayrılan pay yüzde 1,92 iken, bu oran ABD’de yüzde 2,79; Japonya’da yüzde 3,45’tir12. Avrupa 
Birliği genelinde, Lizbon Stratejisi’nde öngörülen hedeflere ulaşılamamasının yanı sıra Üye 
Devletler arasındaki bazı farklılıklar da devam etmektedir. Örneğin, Finlandiya ve İsveç, Liz-
bon Stratejisi’nde Avrupa Komisyonu tarafından, toplam GSYİH’den bilim ve teknolojiye ay-
rılan payın yüzde 3 olarak belirlenmesinden önce bu orandan daha yüksek bir orana ulaşmış 
bulunmaktaydı. Öte yandan, Birliğin güney ülkeleri (İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan), 
Lizbon Stratejisi’nde öngörülen hedeflerden halen çok uzakta kalmaktadır.
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Benzer bir tablo, 2010 yılına kadar, istihdam oranını yüzde 70’e çıkartma hedefine iliş-
kin sonuçlarda da gözlemlenmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, küresel krizin Avrupa 
Biriliği’ne yayılmasından önce yaklaşık 18 milyon yeni iş imkânının yaratılmış olduğu tespit 
edilmiştir. Ancak, küresel mali krizin Avrupa Birliği’ne yayılması sonucunda mali sorunların ve 
borç krizlerinin tetiklemesiyle, bazı Üye Devletler maaş ve memur kadrolarının dondurulması 

Tablo 7: GSYİH’den Ar-Ge’ye Ayrılan Pay (yüzde olarak)
2000 2005 2010

Finlandiya - 3,48 3,9

İsveç - 3,56 3,39

Danimarka 2,24 2,46 3

Almanya 2,47 2,51 2,8

Avusturya 1,93 2,46 2,79

Fransa 2,15 2,11 2,24

Slovenya 1,38 1,44 2,1

AB-27 1,85 1,82 2,1

Belçika 1,97 1,83 2,01

Hollanda 1,94 1,9 1,86

İrlanda 1,11 1,25 1,77

İngiltere 1,79 1,72 1,69

Lüksemburg 1,65 1,56 1,62

Estonya 0,6 0,93 1,59

Portekiz 0,73 0,78 1,51

Çek Cumhuriyeti 1,17 1,35 1,4

İspanya 0,91 1,12 1,4

İtalya 1,04 1,09 1,26

Macaristan 0,81 0,94 1,17

Litvanya 0,59 0,75 0,79

Yunanistan - 0,6 -

Polonya 0,64 0,57 0,74

Slovakya 0,65 0,51 0,66 

Malta - 0,55 0,63

Letonya 0,45 0,56 0,6

Bulgaristan 0,51 0,46 0,6

GKRY 0,25 0,41 0,5

Romanya 0,37 0,41 0,46

Kaynak: Eurostat
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Tablo 8: İstihdam Oranı (yüzde olarak)
2000 2005 2010

Danimarka 78 78 75,8

İsveç 77,7 78,1 78,1

Hollanda 74,3 75,1 76,8

İngiltere 74 75,2 73,6

Portekiz 73,5 72,3 70,5

GKRY 72,3 74,4 75

Finlandiya 71,6 73 73

Avusturya 71,4 71,7 74,9

Çek Cumhuriyeti 71 70,7 70,4

İrlanda 70,4 72,6 64,6

Romanya 69,1 63,6 63,3

Almanya 68,8 69,4 74,9

Slovenya 68,5 71,1 70,3

Fransa 67,8 69,4 69,2

Lüksemburg 67,4 69 70,7

Estonya 67,4 72 66,7

AB-27 66,6 68 68,5

Belçika 65,8 66,5 67,6

Litvanya 65,6 70,6 64,4

Letonya 63,5 70,3 65

Slovakya 63,5 64,5 64,6

Yunanistan 61,9 64,6 64

Macaristan 61,2 62,2 60,4

Polonya 61 58,3 64,6

İspanya 60,7 67,2 62,5

İtalya 57,4 61,6 61,1

Malta 57,2 57,9 60,1

Bulgaristan 55,3 61,9 65,4

Kaynak: Eurostat

ya da daha az iş güvencesinin sağlanması gibi sıkı önlemler almıştır. Bu da istihdam piyasasını 
olumsuz yönde etkilemiş ve küresel mali krizin Avrupa Birliği’ne sıçraması sonucunda, işsizlik 
oranı neredeyse yüzde 10’u geçmiştir. İşsizliğin arttığı bir dönemde, Üye Devletlerin, öngö-
rüldüğü şekilde 2010 yılına kadar istihdam oranını yüzde 70’e çıkartma hedefine ulaşmaları, 
tabiatıyla mümkün olmamıştır. 2010 yılı verilerine göre istihdam oranı Avrupa Birliği’nde yüz-
de 64,1 iken, bu oran ABD’de yüzde 70,5 ve Japonya’da yüzde 74,7’dir. İrlanda ve İspanya 
gibi borç kriz ile mücadele eden Üye Devletlerdeki istihdam oranında, birkaç yıl zarfında 
düşüş kaydedildiği de dikkat çekicidir.
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Her şeye rağmen, Lizbon Stratejisi ile belirlenen hedeflere Avrupa Birliği’nce ve çoğu 
Üye Devlet tarafından ulaşılamamışsa da, genel tabloya bakıldığında, Lizbon Stratejisi’nin 
Avrupa Birliği’nin ekonomik yapısının güçlendirilmesi yönünde önemli altyapı değişiklikleri-
ne ön ayak olduğu görülmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi’ni değerlendirme 
raporunda, Strateji ile Avrupa Birliği’nde araştırma ve yenilikçiliğe önem verilmesinin, be-
şeri sermayeye yönelik yatırımın artırılmasının, istihdam piyasalarının modernleştirilmesinin, 
başta KOBİ’ler için iş ortamının iyileştirilmesinin, enerji ve iklim konularına odaklanılmasının 
sağlanması için adımlar atıldığı ve bu alanlarda önemli yapısal reform girişimlerinin gerçek-
leştirildiği kaydedilmiştir. Ancak söz konusu değerlendirme raporunda, Avrupa Birliği’nde 
krizin yayılmasına sebebiyet veren hususlar üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu kapsamda, 
özellikle finansal pazarlarda güçlü bir denetim ve risk analiz sisteminin geliştirilmemesi büyük 
engel teşkil etmiştir. Bir diğer önemli eleştiri konusu da, Üye Devletlerin özellikle İstikrar ve 
Büyüme Paktı çerçevesinde kendi makro ekonomik göstergeleri ve gidişatlarını iyi izlememe-
leri hususudur. Örneğin kamu açığı yüzde 3’ü geçen Üye Devletlere karşı İstikrar ve Büyüme 
Paktı’nda gerekli önlemlerin alınmaması ve bu bağlamda yaptırımların uygulanmaması, Av-
rupa ekonomik yapısını krizlere karşı daha kırılgan yapmıştır.

 AVRUPA 2020 STRATEJİSİ’NE DOĞRU
Sunuşumuzun başında da belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden yola 

çıkarak ve mali kriz ile ekonomik bunalımla oluşan yeni küresel konjonktürü dikkate alarak, 
akıllı, çevreci ve kapsayıcı büyüme için “Avrupa 2020” adlı yeni bir stratejiye önayak olmuştur. 
AB Konseyi tarafından 17 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen bu yeni strateji ile, Avrupa’nın 
bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çevreci ve daha rekabetçi, aynı za-
manda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir ekonomiye 
dönüşmesi hedeflenmektedir. 2010 yılına kadar Avrupalı yetkililerin koydukları hedeflere 
ulaşamayan Avrupa Birliği, oluşan yeni şartlar ışığında benzer hedefler ile yeni bir Strateji 
oluşturmaya karar vermiştir. Bir bakıma, Avrupa 2020 Stratejisi ile Avrupa Komisyonu, ortaya 
çıkan yeni koşulları da dikkate alarak, Lizbon Stratejisi’nin eksiklerini gidermeyi ve kapatmayı 
amaçlamaktadır. Buna ilaveten, Lizbon Stratejisi’nden çıkarılan dersler ışığında, Avrupa 2020 
Stratejisi ile üye ülkelerin arasındaki mevcut ekonomik yapı farklıklarının göz önünde bulun-
durulmasının önemine dikkat edilmektedir. Bu yeni süreçte, üye ülkelerin çabaları belirleyici 
olacaktır.

Lizbon Stratejisi ile Avrupa Birliği’nin yeni ekonomik düzene uyum sağlaması hedefle-
nirken, on yıl ardından gelen Avrupa 2020 Stratejisi ile küresel ekonomik ve mali krizin üste-
sinden gelinmesi ve Avrupa Birliği içinde bazı üye ülkelerin yaşadıkları borç krizleri ve mali 
sorunların atlatılması hedeflenmektedir. Ancak kriz öncesinde de Avrupa Birliği’nin düşük ve-
rimlik oranı, yüksek işsizlik oranı, yaşlanan bir nüfus toplumunun getirdiği ekonomik ve sosyal 
yükler gibi yapısal zayıflıkları endişe vermekteydi. Avrupa Birliği’nce, bir yandan Birliğin zayıf 
noktalarını güçlendirecek önlemler alınması gerekirken, diğer yandan sürekli değişen eko-
nomik ortamda küresel ekonomik aktör olma gayretinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.
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Şekil 1: Avrupa 2020 Stratejisi’nin Yedi Girişimi

Akıllı Büyüme Sürdürülebilir
Büyüme

Kapsayıcı
 Büyüme

Yenilikçilik
Birliği

Hareket  
Halinde Gençlik

Dijital Gündem

Küreselleşme 
Çağı İçin  

Entegre Sanayi
Politikası

Kaynakları
Daha Verimli

Kullanan
Avrupa

Yeni Beceriler
ve İşler İçin

Gündem

Yoksulluğa
Karşı Avrupa

Platformu

 AVRUPA 2020 STRATEJİSİ 
Avrupa 2020 Stratejisi, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme olarak belirlenen üç te-

mel ayaktan oluşmaktadır. Avrupa Komisyonu, akıllı büyüme kapsamında, Avrupa Birliği’ni 
bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye dönüştürmeyi; sürdürülebilir büyüme kapsamın-
da, kaynakları daha verimli kullanan, daha çevreci ve daha rekabetçi bir ekonominin temel-
lerini atmayı; kapsayıcı büyüme kapsamında ise Avrupa Birliği’ni sosyal ve bölgesel uyumu 
sağlamış yüksek istihdamlı bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu’nun tasarladığı Avrupa 2020 Stratejisi’nin başarısını değerlendirmek 
için 2020 yılına kadar ulaşılması gereken beş hedef belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla şunlardır:
- İstihdam alanında, 20 ila 64 yaş nüfusun yüzde 75’inin istihdam edilmesi;
- Araştırma ve geliştirme alanında, Avrupa Birliği’nin GSYİH’sinin yüzde 3’nün Ar-Ge için 

ayrılması;
- Çevre ve iklim değişikliği alanlarında, sera gazı salımlarının 1990 yılı seviyesine kıyasla en 

az yüzde 20 oranında azaltılması (diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de bu yönde 
girişimlerde bulundukları takdirde, bu oranının yüzde 30’a çıkarılabileceği de belirtilmiş-
tir), yenilenebilir enerjinin Avrupa Birliği’nin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 
20’ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin yüzde 20 artırılması;

- Eğitim alanında, okulu terk etme oranının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi ve yüksek 
öğretime katılım oranının yüzde 40’a çıkarılması;

- Yoksulluk ve sosyal dışlanma alanında, ulusal yoksulluk sınırında yaşayan Avrupalıların sayı-
sını yüzde 25 oranında düşürerek, yaklaşık 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılması. 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında Avrupa Birliği için belirlenen bu hedefler, Üye Devlet-
ler arasındaki farklı şartlar ve konumlar dikkate alınarak, farklı ulusal hedeflere dönüştürül-
müştür13.

Üç ayaklı büyüme stratejisinde belirlenen bu hedeflere ulaşmak için, Avrupa Komisyonu, 
alacağı önlemleri Yedi Girişim (flagship) Çerçevesi altında saptamıştır.

13 Ek Tablo (Sf. 142) bölümünde, bu konuya ilişkin daha detaylı bilgiler bulunmaktadır.
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AKILLI BÜYÜMEYE DOĞRU14

Avrupa Komisyonu, Akıllı Büyüme kapsamında, Avrupa Birliği’ni bilgiye ve yenilikçiliğe 
dayalı bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bunun anlamı da, Avrupa Birliği’nin 
eğitim, araştırma ve yenilikçilik alanlarındaki performansının güçlendirilmesi ve dijital toplu-
mun oluşturulmasıdır. Akıllı Büyüme stratejisi ayağında üç girişim belirlenmiştir. Bunlar sıra-
sıyla; “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket Halinde Gençlik” ve “Dijital Gündem”dir.

Avrupa Birliği’nin, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirlediği hedefler arasında, araş-
tırma ve geliştirme alanında Birliğin GSYİH’sinin yüzde 3’ünün Ar-Ge için ayrılması; istihdam 
alanında 20 ila 64 yaş arası nüfusun yüzde 75’inin istihdam edilmesi ve eğitim alanında eğiti-
mi terk oranının yüzde 10 dolaylarına düşürülmesi ve yüksek öğretime katılım oranının yüzde 
40’a çıkarılması, Akıllı Büyüme hedeflerinin altına girmektedir.

14 Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_
en.htm, Erişim Tarihi: 02.10.2013.
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 YENİLİKÇİLİK BİRLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Avrupa Birliği’nin akıllı bir büyüme sergilemesinde, yenilikçiliğin teşvik edilmesinin önem-
li bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Avrupa 2020 Stratejisi altında “Yenilikçilik Birliği”15 gi-
rişimi kapsamında, yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülerek istihdam yaratması, 
büyüme için araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine yönelik uygun koşulların oluşturul-
ması ve özellikle finans kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bir başka 
ifadeyle, yenilikçi fikirleri yüksek katma değer sağlayacak ürün, hizmet ve yeni iş modellerine 
dönüştürmek için gerekli altyapının, yatırım koşullarının ve mali desteklerin sağlanması ön-
celik teşkil etmektedir. Avrupa Komisyonu, Birlik çapında malların, hizmetlerin, sermayenin 
ve insanların serbest dolaşımının sağlanması kadar bilginin de serbest dolaşımının teşvik 
edilmesine önem vermektedir.

Küresel mali ve ekonomik krizin ardından birçok Üye Devlette yaşanan borç krizleri nede-
niyle bütçeye kısıtlamalar getirilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği çapında, büyümenin anahtarının 
yenilikçiliğin teşvik edilmesi olduğu sık sık dile getirilmektedir. Ayrıca bazı uluslararası ve top-
lumsal sorunlarla (örneğin iklim değişikliği, enerji ve kaynak kıtlığı, yaşlanan nüfus) daha iyi 
baş edilmesi için yenilikçilik alanında yatırım yapılması şarttır. Böylelikle Avrupa Komisyonu, 
iklim değişikliği, enerji ve kaynak verimliliği, sağlık ve demografik değişiklikler gibi sorunlar-
da Ar-Ge ve yenilikçilik politikalarından daha fazla faydalanma gereği duymaktadır.

Bu gereksinimler doğrultusunda Avrupa Komisyonu, araştırma ve geliştirme alanında, 
2020 yılına kadar Avrupa Birliği’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki oranını yüzde 3’e yük-
seltmeyi hedeflemektedir. Lizbon Stratejisi kapsamında, aynı hedef 2010 yılı için belirlenmiş 
olmasına rağmen, Avrupa Birliği Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki oranını yüzde 1,86’dan 
(2000 yılı) yüzde 2’ye yükseltilebilmiştir (2010 yılı). Sonuç itibarıyla, Lizbon Stratejisi kapsa-
mında belirlenen hedefin çok altında kalınmıştır. Ayrıca bu konuda dikkat çeken bir önemli 
husus, araştırma ve geliştirme alanında yapılan yatırımlarda Avrupa Birliği çapında homojen 
bir tablonun bulunmamasıdır. Günümüzde bir tek Finlandiya, İsveç ve Danimarka’nın yüzde 
3 hedefine ulaştıkları gözlenmektedir.

15 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union”, 
COM (2010) 546 final, 06.10.2010.
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Grafik 1: GSYİH’den Ar-Ge’ye Ayrılan Pay (yüzde olarak, 2010) 
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ABD ve Japonya ile kıyaslandığında, araştırma alanında Avrupa’nın yapısal olarak zayıf 
kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli göstergesi, Avrupa Birliği’nin hâlâ araştırma için 
yeterince mali kaynak ayıramamasıdır. Örneğin 2009 yılı verilerine göre Avrupa Birliği’nin 
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki oranı yüzde 2,01 ile sınırlı kalırken, bu oran ABD’de yüzde 
2,77 ve Japonya’da yüzde 3,44’tür16. Avrupa Birliği’nde Ar-Ge yatırımları, ABD ve Japonya 
gibi önemli ekonomik rakiplerine kıyasla yetersiz kalmaktadır. Hızla değişen küresel ortamda 
Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırması gerekmektedir. Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği 
arasındaki kamu ve özel sektör toplam Ar-Ge harcamalarında önemli farklar bulunmakta-
dır. Örneğin, 2009 yılın verilere göre, özel sektörün Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı 

16 Japonya ve ABD için belirtilen oran 2008 yılına aittir; Eurostat, “Europe in Figures: Eurostat Yearbook”, 2012.s.579.

Kaynak: Eurostat
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Avrupa Birliği için yüzde 1,21 iken ABD için bu oran yüzde 2,01’dir. Kamu sektörünün Ar-Ge 
harcamalarının GSYİH’deki payı Avrupa Birliği için yüzde 0,27 iken bu oran ABD için yüzde 
0,29’dur17. Avrupa Birliği’nin yapısal olarak zayıf kalmasının bir diğer göstergesi, araştırmacı 
sayısının ABD ve Japonya’ya göre oldukça geride kalmasıdır. Ayrıca yüksek teknoloji ürünle-
rinde ticaret dengesinin Avrupa’da uzun süredir açık verdiği de dikkat çekmektedir.

Avrupa Birliği’nde bu alanda karşılaşılan sorunların başında, yenilikçiliğe yönelik yatı-
rımların teşvik edilmesi için mali kaynak ve desteklere erişimdeki zorluklar gelmektedir. Bu 
kapsamda özellikle AB Çerçeve Programı gibi araştırmaya yönelik programlara başvuru sü-
recinin basitleştirilmesi ve bunlara erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bazı alanlarda 
yürütülen projelerin çok boyutlu ve masraflı olmaları, bu tür projelerin bir tek ülke tarafından 
yürütülmesini güçleştirmektedir. Nitekim çevrenin kirlenmesi, küresel ısınma, ozon tabakası-
nın incelmesi gibi birden çok ülkeyi ilgilendiren sorunlarla ilgili projelerin Birlik çapında yü-
rütülmesi, daha verimli sonuçlar verecektir. Ayrıca sağlık konusunda herkesin yararına olacak 
araştırmaların (AIDS, kanser gibi) çok sayıda ortakla müşterek üstlenilmesinin getirisi de daha 
yüksek olacaktır. Diğer taraftan, başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin yenilikçiliğe yönelik 
yatırımlarının teşvik edilmesi için gerekli ortam koşullarının oluşturulamadığı bir gerçektedir. 
Şirketlerin bu alanda yatırım yapmalarını caydıran etkenlerin başında mali kaynaklara erişi-
minin zayıf, fikri mülkiyet haklarının maliyetlerinin yüksek ve kamu alımlarının yeterince dışa 
açık olmaması gibi hususlar gelmektedir. Tüm bunlar, fikirlerin, pazara ulaşabilecek mal veya 
hizmete dönüşmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Yenilikçilik 
Birliği” girişimi altında, özellikle KOBİ’ler için mali kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması, ye-
nilikçiliğe yönelik yatırımların teşvik edilmesi için uygun bir yasal çerçevenin oluşturulması ve 
standartların geliştirilmesi gibi önlemlerin alınması olguları yatmaktadır.

Dikkati çeken bir diğer husus, ulusal, bölgesel ve Avrupa çapında yürütülen araştırma ça-
lışmaları arasındaki kopukluğun, mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını engelleme-
sidir. Bu alanda iş birliklerinin güçlendirilerek, maliyet tekrarlarının önlenmesi gerekmektedir. 
Bütçe kısıtlamasının yaşandığı bir dönemde bunun önüne geçilmesi daha da önem kazan-
maktadır. Hem ulusal hem de Birlik düzeyinde yürütülen araştırmaların arasında eş güdüm 
sağlanırken, aynı zamanda araştırmacıların kendileri arasındaki iş birliğinin de desteklenmesi 
gerekmektedir.

Yenilikçiliğin gelişmesi için, bunu sağlayacak yüksek eğitimli araştırmacılara ihtiyaç ol-
duğu inkâr edilemez. Bu gerçek göz önünde tutularak, Avrupa 2020 Stratejisi’nde eğitim 
sisteminin modernleştirilmesine ve reforma tabi tutulmasına önem verilmektedir. Bu süreçte, 
iş dünyasının eğitim müfredatının belirlenmesinde katkıda bulunmasına özen gösterilmesi 
şart olmuştur. Ayrıca, Birlik düzeyinde yeterince araştırmacı bulunmadığı gerçeği, Avrupa 
Birliği’nin, araştırmacılar için cazip hale getirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Bir anlamda, 
Avrupa Birliği’nin beyin göçünü engellemesi ve hatta tersine çevirmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle, araştırmacıları daha fazla teşvik etmek için AB Programları kapsamında çeşitli fonlar 
ile destek verilmesi önem teşkil etmektedir.

17 Eurostat, “Europe in Figures: Eurostat Yearbook”, 2012, s.580.
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İKİNCİ BÖLÜM: “YENİLİKÇİLİK BİRLİĞİ” GİRİŞİMİ EYLEM PLANI

Avrupa Komisyonu, yenilikçiliğe yönelik bir Birlik oluşturmak için altı farklı alanda toplam 
34 önlemin alınması taahhüdünde bulunmuştur.

A. Bilgi Temelinin Güçlendirilmesi ve Parçalanmanın Giderilmesi

› Eğitim ve becerilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

Eylem 1 Üye Devletlerin ulusal Ar-Ge hedeflerine ulaşmak için yeterli sayıda araştırmacı 
yetiştirmesi ve kamu araştırma kuruluşlarına cazip çalışma koşulları getirilmesi;

Eylem 2 a) Avrupa Komisyonu tarafından, üniversitelerin faaliyetlerini kıyaslayabilmek için 
bağımsız ve çok yönlü bir sıralama/derecelendirme sisteminin geliştirilmesinin 
desteklenmesi;

 b) Avrupa Komisyonu tarafından, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki iş birliğini 
artırmaya yönelik olarak kurulacak “Bilgi İttifakları” (Knowledge Alliances) çerçe-
vesinde üniversitelerin müfredatlarında yenilikçi becerilerin geliştirilmesinin ve bu 
alandaki boşluğu kapatmak için yeni bir müfredatın  oluşturulmasının sağlanması;

Eylem 3 Avrupa Komisyonu tarafından yenilikçilik ve rekabetçilik için e-Becerilerin geliştiril-
mesi ve teşvik edilmesi amacına yönelik olarak kapsamlı bir çerçeve sunulması. 

› Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulması 

Bu konuda kısaca bir hatırlatmada bulunmak gerekirse, Avrupa Araştırma Alanı, 
Avrupa’nın teknolojik rakipleri karşısında rekabet gücünü ve istihdamını artırmak, yenilikçi ve 
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla ve Avrupa Birliği’nin 2010 yılında dünyanın 
en büyük bilgiye dayalı ekonomisi ve toplumu olma hedefi doğrultusunda oluşturulmuştur.  
Temel hedefleri, Birliğin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini iyileştirme ve 
var olan kapasitesini bütünleştirme olarak tanımlanmıştır. 

Eylem 4 Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Araştırma Alanı’nın çerçevesi geliştirilerek, 
hareketliliğin ve sınır ötesi iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlaya-
cak önlemlerin belirlenmesi; bu kapsamda alınması öngörülen önlemlerin başın-
da,
- Doktora eğitiminin kalitesinin artırılması, araştırmacılar arasında cinsiyet den-

gesinin sağlanması ve araştırmacılar için cazip çalışma koşullarının oluşturulma-
sı;

- Araştırmacıların ülkeler ve sektörler arası hareketliliğinin teşvik edilmesi (buna 
yönelik olarak, kamu ve özel araştırma kuruluşlarında istihdam yaratılması ve 
Avrupa emeklilik ek fonunun oluşturulması için kolaylıkların sağlanması);

- Araştırma sonuçlarının paylaşılması, yayınlara ve verilere erişimin açık olması 
yer almaktadır.

Eylem 5 Üye Devletlerin, Avrupa Komisyonu ile birlikte Araştırma Altyapıları Avrupa 
Strateji Forumu’nda (European Strategy Forum for Research Infrastructure-
ESFRI) belirlenmiş öncelikli Avrupa araştırma altyapılarının yüzde 60’ının 2015 
yılına kadar bitirilmesini veya altyapıların yapımının başlatılmasını sağlamaları.
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Araştırma Altyapıları Avrupa Strateji Forumu, Avrupa’nın bilimsel entegrasyonunu 
geliştirmek ve bu alanda uluslararası etkisini artırmak için kullanılan stratejik bir araçtır. 
Yüksek kalitede araştırma altyapısına erişimleri sağlayarak, Avrupalı bilim insanlarının ça-
lışmalarının desteklenmesi ve Avrupa’nın dünya çapındaki araştırmacılar için daha cazi-
beli bir hale getirilmesi hedefleri arasında yer almaktadır.

› Avrupa Birliği’nin mali kaynak sağladığı araçların Yenilikçilik Birliği’nin önceliklerine  
odaklanması

Eylem 6 Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yürüttüğü programlarının 
Avrupa 2020 Stratejisi’nin ve özellikle “Yenilikçilik Birliği”nin hedeflerine ve 
önceliklerine odaklanması (buna yönelik olarak, özellikle toplumsal sorunlara 
daha fazla odaklanılması, Programa erişiminin kolaylaştırılması ve finansal araç-
ların daha verimli hale getirilmesi);

Eylem 7 Avrupa Komisyonu tarafından, özellikle yüksek büyüme potansiyeli gösteren 
KOBİ’lerin, Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yürüttüğü prog-
ramlara erişimlerinin kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin katılımlarını daha çok teşvik 
eden araştırma ve yenilikçilik programlarının tasarlanması;

Eylem 8 a) Avrupa Komisyonu tarafından, Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research 
Center-JRC) desteği ile politika oluşturma sürecinde bilim altyapısının güçlen-
dirilmesi;

 b) “İleri Görüş Etkinlikleri için Avrupa Forumu”nun (European Forum on For-
ward Looking Activities) oluşturulmasıyla, kamu ve özel sektör paydaşlarının 
mevcut çalışmaları ve verileri bir araya getirilmesi.

Avrupa Komisyonu bünyesinde bir Genel Müdürlük olan Ortak Araştırma Merkezi’ni, 
Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik araştırma laboratuvarı olarak tanımlamak müm-
kündür. Bu laboratuvarda, Avrupa Birliği’nin politikalarını geliştirmek, uygulamak ve izle-
mek için bilimsel tavsiye ve teknik bilgi üretilmektedir.

Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir büyümesi-
ni sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, üye ülkelerin yenilikçi kapasitelerini güçlendir-
mek, yarının girişimcilerini yaratmak ve onları gelecekteki yenilikçi atılımlar için hazırla-
mak amacıyla oluşturulan bir kuruluştur. Söz konusu Enstitü, yenilik sürecini desteklemek 
amacıyla yenilik ve mükemmellik merkezleri arasındaki iş birliğini önemli ölçüde güçlen-
dirmektedir.

 
› Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün (European Institute of Innovation and 

Technology-EIT) Avrupa’daki yenilikçilik yönetişiminde bir model olarak teşvik edilmesi

Eylem 9 Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün etki alanlarının genişletilmesi ve 
Stratejik Yenilikçilik Gündemi’nin belirlemesi.
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B. İyi Fikirlerin Pazara Taşınması

› Yenilikçi firmalar için finansmana erişimin güçlendirilmesi

Eylem 10 Avrupa Komisyonu’nun önerileri temel alınarak, özel sektörde mali kaynakların 
artırılması ve piyasadaki boşlukları giderilecek şekilde araştırma ve yenilikçi-
lik alanında yatırımlar yapılması; bu yönde Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım 
Bankası, özel yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların iş birliğinde aşağıda belir-
tilen alanlarda çalışmaların yürütülmesi;

 - Bilgi transferi ve yeni kurulmuş işletmelere yatırımlar;
 - AB ve küresel pazarlarda hızlı büyüme kaydeden firmalardaki risk sermayesi 
  yatırımları;
 - Ar-Ge ve yenilikçilik projelerindeki risk paylaşımının finansmanı;
 - Hızlı büyüyen ve yenilikçilik projeleri gerçekleştiren KOBİ’lere yönelik krediler.
Eylem 11 Komisyon tarafından üye ülkelerde kurulmuş olan risk sermayesi fonlarının Av-

rupa Birliği’nde serbestçe işleyebilmesinin ve yatırım yapabilmesinin (gerekirse 
yeni bir yasal düzenlemeye giderek) güvence altına alınması; bu yönde, ülkele-
rin ulusal yasal düzenlemelerinden doğan farklı vergi uygulamalarının ortadan 
kaldırılması için çalışmalar yapılması.

Eylem 12 Avrupa Komisyonu tarafından yenilikçi firmaların sınır ötesi uygun yatırımcılarla 
eşleştirmelerinin sağlanılması ve küçük/yenilikçi şirketlerin karşılaştığı mali so-
runlara çözümler bulunması;

Eylem 13 Avrupa Komisyonu tarafından devlet yardımlarının Ar-Ge çerçevesinin bir ara-
dönem rapor kapsamında değerlendirilmesi ve hangi tür yenilikçilik faaliyet-
lerin desteklenebileceği, ülkelerin karşılaştığı sorunların giderilmesinde hangi 
yüksek teknolojilerin kullanılabileceği hususlarının belirlenmesi.

C. Yenilikçi Tek Pazarın Oluşturulması

Eylem 14 Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından AB patenti, patentin dil bi-
limsel düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların tek bir sistem ile çözümüne ilişkin  
gerekli adımların atılması; 

Eylem 15 Avrupa Birliği ve Üye Devletler tarafından eko-yenilikçilik ve Avrupa Yenilikçilik 
Ortaklıkları (European Innovation Partnership) gibi alanlar başta olmak üzere, 
düzenleyici çerçeve ile ilgili izleme prosedürünün başlatılması; 

Eylem 16  Avrupa Komisyonu’nun özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan stan-
dardizasyona ilişkin AB bildirimi sunumunun ve ilgili yasa teklifi ile standartla-
rın hazırlanma sürecinin hızlandırılması ve modernleştirilmesi; çok hızlı hareket 
eden küresel pazarda birlikte işlerliği mümkün hale getirecek yenilikçiliğin des-
teklenmesi; 

Eylem 17 Üye Devletler ve yerel idarelerin yenilikçi ürün ve hizmetlerin kamu alımlarında 
kullanılması için özel bütçeler ayırmaları ve bu bütçeler ile kamu hizmetlerinin 
etkinliğini ve kalitesini artıran yenilikler için Avrupa Birliği çapında yılda en az 10 
milyar avro değerinde bir kamu alımı pazarı oluşturulması. Bu bağlamda, Avrupa 
Komisyonu’nun bu satın almaların ayrımcı olmayan, dürüst bir ortamda gerçek-
leşmesi ve KOBİ erişiminin desteklenmeleri konusunda sözleşmeye taraf yöneti-
cilere yol gösterici bir rol üstlenmesi;
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Eylem 18 Avrupa Komisyonu tarafından yenilikçilik sayesinde çevrenin korunmasına iliş-
kin hedeflere ulaşabilmek için “Eko-Yenilikçilik” eylem planı sunulması.

 Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları, Avrupa Birliği’nde toplumsal faydalara odaklanarak 
ilgili sektör ve piyasaların hızla gelişmelerini desteklemektedir. Bu kapsamda, Avrupa 
Birliği, ulusal ve bölgesel düzeydeki tüm ilgili paydaşları bir araya getirerek araştırma ve 
geliştirme çalışmaları desteklemekte, pilot projelerde yapılan yatırımların koordinasyo-
nunu sağlamakta ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmektedir.

D. Avrupa’nın Yaratıcı Potansiyelinin Teşvik Edilmesi

Eylem 19 a) Avrupa Komisyonu tarafından bir Avrupa Tasarım Liderliği Kurulu (European 
Design Leadership Board) kurulması ve bu kurulun Avrupa Birliği çapında ya 
da ulusal programlar oluşturarak “Avrupa Tasarım Mükemmeliyeti” etiketini 
geliştirerek tasarımının yenilikçilik politikalarındaki rolünün güçlendirilmesinin 
sağlaması;

 b) Avrupa Komisyonu tarafından kurulacak olan Avrupa Yaratıcı Endüstriler Bir-
liği ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi ve yenilikçiliğin diğer 
sektörler tarafından kullanımının teşvik edilmesi; 

Eylem 20 Avrupa Komisyonu’nun kamu tarafından desteklenmiş, finanse edilmiş olan ça-
lışmaların sonuçlarının halkın erişimine açık olmasını sağlaması; bu kapsamda, 
özellikle AB Çerçeve Programları tarafından desteklenen projelerin yayınlarının 
erişime açılması ve akıllı araştırma bilgi hizmetlerinin geliştirilmesinin destek-
lenmesi; 

Eylem 21 Avrupa Komisyonu tarafından, AB Çerçeve Programları kapsamında ve diğer 
araştırma programlarında araştırma ve bilgi transferi alanlarında etkili bir iş bir-
liğinin sağlanması (örneğin, paydaşlarla iş birliğinde konsorsiyum anlaşmaları-
na örnek model geliştirilmesi);

Eylem 22 Avrupa Komisyonu’nun, Üye Devletler ve paydaşların iş birliğiyle patent ve li-
sanslama için bir Avrupa bilgi pazarı oluşturulmasına yönelik öneriler sunması; 

Eylem 23 Avrupa Komisyonu tarafından, fikri mülkiyet haklarının rekabeti engelleyici 
amaçlarla kullanılmasının önlenmesi için Rekabet Politikası’nın rolünün ince-
lenmesi.

E. Sosyal ve Bölgesel Uyumun Sağlanılması

› Yenilikçiliğin faydalarının tüm Birlik içinde yayılması

Eylem 24 Üye Devletlerin mevcut Avrupa Birliği’nin yapısal fonlarından desteklenen 
araştırma ve yenilikçilik projelerini, insanların ihtiyaç duydukları becerilerini ka-
zanmalarına, ulusal sistemlerin performanslarının iyileştirilmesine, daha akıllı 
uzmanlaşma stratejilerinin ve ulus ötesi projelerin uygulanmasına yönelik ge-
liştirilmeleri;

Eylem 25 2013 sonrası yürürlüğe girecek Yapısal Fon programlarının, yenilikçiliğe odak-
lanacak şekilde tasarlanması.
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› Sosyal faydaların artırılması

Eylem 26 Avrupa Sosyal Yenilikçilik Pilot Projesi kapsamında, Avrupa Komisyonu tara-
fından sosyal girişimcilere, kamuya ve üçüncü sektöre yönelik bir uzmanlık 
merkezi ve bir ağ görevi görecek bir “sanal merkez” kurulması. Avrupa Sosyal 
Fonu (European Social Fund) ile sosyal yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve sosyal 
yenilikçiliğin, yeni nesil Avrupa Sosyal Fon programlarında ele  alınması öngö-
rülmektedir. 

Eylem 27 Avrupa Komisyonu’nun, kamu sektöründeki yenilikçilik ve sosyal yenilikçilik ko-
nularındaki araştırma programını desteklemesi, kamu sektöründeki yenilikçiliği 
ölçmek ve kıyaslamak için Avrupa Kamu Sektörü Yenilikçilik Skor Tahtası’nı ge-
liştirmesi;

Eylem 28 Avrupa Komisyonu’nun, sosyal ortaklara danışarak, bilgiye dayalı ekonomiden  
tüm mesleklerin ve sektörlerin nasıl daha iyi faydalanabilecekleri konusunun 
tartışılmasını sağlaması.

Avrupa Sosyal Fonu ile, Avrupa’da istihdamın desteklenmesi, AB vatandaşlarının 
daha iyi meslekler edinmeleri ve daha adil iş imkânlarına kavuşabilmeleri amaçlanmakta-
dır. Bu fon ile, söz konusu hedefler doğrultusunda, yıllık 10 milyar avro değerinde finans-
man ile Avrupa’da yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte istihdama yönelik projelere kaynak 
sağlanarak Avrupa’nın insan sermayesine yatırım yapılmaktadır.

F. Büyük Yenilikler için Tüm Güçlerin Birleştirilmesi: Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları

Eylem 29 AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Üye Devletler, sanayi temsilcileri ve diğer 
paydaşların yenilikçilik ortaklığı kavramını desteklemeleri ve bunun gerçekle-
şebilmesi için yerine getirecekleri taahhütlerini belirlemeleri. 

G. Politikalara Dışarıdan Kaldıraç Etkisi 

Eylem 30 Avrupa Birliği ve Üye Devletler tarafından önde gelen akademisyen, araştır-
macı ve yenilikçilerin Avrupa’da kalmaları ve çalışmalarının sağlanması; Avrupa 
Birliği dışından gelen ve yüksek becerilere sahip üçüncü ülke vatandaşlarının 
Avrupa’da kalmalarının teşvik edilmesi; 

Eylem 31 Avrupa Birliği ve Üye Devletlerin üçüncü ülkelerle olan bilimsel alandaki iş bir-
liklerini ortak bir konu olarak ele almaları ve özellikle pazara erişim, standardi-
zasyon, fikri mülkiyet hakları, kamu ihalelerine katılım gibi konularda küresel 
yaklaşımlara ve toplumsal sorunlara çözümler bulabilmek için ortak yaklaşımlar 
geliştirmeleri; 

Eylem 32 Avrupa Birliği’nin, uluslararası ortaklarıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapı-
larını da kapsayacak şekilde tüm uluslararası araştırma altyapılarının geliştiril-
mesi hususunda bir anlaşmaya varması.
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H. Tüm Bunların Gerçekleşmesi için;

› Araştırmacı ve yenilikçi sistemlerin yeniden düzenlenmesi

Eylem 33 Üye Devletlerin, kendi değerlendirmelerini yapmaları ve Ulusal Reform Program-
ları çerçevesinde karşılaştıkları sorunları ve kritik reformları tespit etmeleri;

› İlerlemenin ölçülmesi

Eylem 34 a) Avrupa Komisyonu tarafından hızlı gelişen yenilikçi firmaların ekonomideki 
oranını ölçen bir göstergenin geliştirilmesi için gerekli çalışmanın başlatılması; 

 b) Yenilikçilik performanslarındaki genel gelişmenin Araştırma ve Yenilikçilik Birli-
ği Skor Tahtası kullanılarak ölçülmesi. 

Daha detaylı bilgi için, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm İnter-
net adresi ziyaret edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Avrupa 2020 Stratejisi ile başlatılan ve bir bakıma Lizbon Stratejisi’nden sonra devam edi-
len reform süreci kapsamında alınan önlemleri değerlendirmek için henüz erkendir. Şimdiye 
kadar alınmış olan önlemler ve getirilen düzenlemelerin etkileri, ancak uzun vadede sonuç 
verecek niteliktedir. Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar toplam 
GSYİH’sinden bilim ve teknolojiye ayırdığı payı yüzde 3 oranına çıkarmayı öngörmüştü. Ancak 
2010 ve 2012 yılları arasında, bu alanda Avrupa Birliği çok az ilerleme kaydetmiştir. GSYİH’den 
Ar-Ge ayrılan pay, sadece 0,05 puan artmıştır (Tablo 9). 

 Avrupa Komisyonu, “Yenilikçilik Birliği” girişiminde kaydedilen gelişmeleri daha iyi ta-
kip etmek için bu gelişmeleri ölçen ve değerlendiren yıllık raporlar yayımlamaktadır. Avrupa 
Komisyonu’nun son değerlendirmelerine göre18, 2012 yılında araştırma ve yenilikçiliğe verilen 
önemin arttığı gözlenmektedir. Bu alanda somut adımların atıldığı ve yeni önerilerin de geti-
rilmeye devam edilmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. “Yenilikçilik Birliği”nin altında öngörülen 
eylemlerin yüzde 80’inden fazlasında adımlar atılmıştır. Ancak öngörülen 34 eylemden sadece 
birinde, henüz bir adım atılamamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından bilgiye dayalı ekonomiden 
tüm mesleklerin ve sektörlerin nasıl faydalanabilecekleri konusunda sosyal ortaklara danışılma-
sına (Eylem 28) ilişkin girişimde, henüz bir adım atılmamıştır. 

18 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, “State of Innovation Union 2012: Accelerating change”, COM 
(2012) 149 final, 21.03.2013. 
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Tablo 9 : GSYİH’den Ar-Ge’ye Ayrılan Pay (yüzde olarak)
2010 2011 2012

Finlandiya 3,9 3,8 3,55

İsveç 3,39 3,39 3,41

Danimarka 3 2,98 2,99

Almanya 2,8 2,89 2,92

Avusturya 2,79 2,77 2,84

Fransa 2,24 2,25 2,26

Slovenya 2,1 2,47 2,8

Belçika 2,1 2,21 2,24

AB-27 2,01 2,05 2,06

Hollanda 1,86 2,03 2,16

İngiltere 1,77 1,78 1,72

İrlanda 1,69 1,66 1,72

Estonya 1,62 2,37 2,18

Portekiz 1,59 1,52 1,5

Lüksemburg 1,51   -   -

Çek Cumhuriyeti 1,4 1,64 1,88

İspanya 1,4 1,36 1,3

İtalya 1,26 1,25 1,27

Macaristan 1,17 1,22 1,3

Litvanya 0,79 0,91 0,9

Yunanistan   - 0,67 0,69

Polonya 0,74 0,76 0,9

Malta 0,66  0,72 0,84

Slovakya 0,63 0,68 0,82

Letonya 0,6 0,7 0,66

Bulgaristan 0,6 0,57 0,64

GKRY 0,5 0,5 0,47

Romanya 0,46 0,5 0,42

Kaynak: Eurostat
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Ayrıca, söz konusu değerlendirme raporunda, Avrupa Komisyonu, 34 eylem arasında beş 
eylemin ertelendiğini açıklamıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Üye Devletlerin ulusal Ar-Ge hedeflerine ulaşmak için yeterli sayıda araştırmacı yetiştir-
mesi ve kamu araştırma kuruluşlarına cazip çalışma koşulları getirilmesi (Eylem 1);

- Avrupa Komisyon tarafından Üye Devletlerde kurulmuş olan risk sermayesi fonlarının Av-
rupa Birliği’nde serbestçe işleyebilmesinin ve yatırım yapabilmesinin güvence altına alın-
ması (Eylem 11);

- Üye Devletlerin yenilikçi ürün ve hizmetleri kamu alımlarında kullanmak üzere özel bütçe-
ler ayırmaları (Eylem 17);

- Avrupa Komisyonu tarafından, Üye Devletler ve paydaşların iş birliğiyle patent ve lisans-
lama için bir Avrupa bilgi pazarının oluşturulması (Eylem 22);

- Avrupa Komisyonu tarafından hızlı gelişen yenilikçi firmaların ekonomideki oranını ölçen  
bir göstergenin geliştirilmesi (Eylem 34).

Bu son eyleme ilişkin yayımlanan rapordan sonra, Avrupa Komisyonu, 13 Eylül 2013 ta-
rihinde, yenilikçiliği ölçmek için yeni bir gösterge (indicator of innovation output) oluştur-
muştur. Söz konusu gösterge ile yenilikçilik sektörlerinde oluşan fikirlerin hangilerinin daha 
fazla istihdam yaratarak ve Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırarak piyasaya ulaştıkları 
ölçülmektedir. Bu göstergede teknolojik yenilikçilik (başvurulan patent sayısı), bilgi ağırlıklı 
ürünlerin ve hizmetlerin rekabet gücü (orta ve yüksek orta teknoloji ürünlerinin toplam ticaret 
dengesine katkısı), bilgi yoğun eylemlerde istihdam (toplam istihdam oranındaki payı) ve 
hızla gelişen sektörlerdeki istihdam dikkate alınmaktadır. Oluşturulan yeni göstergeye göre 
en iyi performans gösteren Üye Devletlerin başında İsveç, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg 
gelirken, performansı en düşük ülkelerin arasında ise Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve Por-
tekiz yer almaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Komisyonu’nun genel değerlendirmesi, “Yenilikçilik Bir-
liği” girişimi kapsamında iyi bir ilerleme kaydedildiği yönünde olmuştur. Nitekim, Avrupa 
Komisyonu’nun çabaları, araştırma, yenilikçilik ve eğitime yönelik yatırımların artırılmasında 
yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, örneğin 2014 yılında Yedinci Çerçeve Programı’nın yerine ge-
çecek olan “Ufuk 2020” (Horizon 2020) Programı, “Yenilikçilik Birliği” girişimi altında belirle-
nen taahhütler ve önceliklere odaklanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa Komisyonu’nun, özellikle tek bir patent sisteminin geliştiril-
mesi yönünde önemli çabalar sarf ettiği gözlenmektedir. Bu konuda, üye ülkelerin isteksizlik-
lerine rağmen Avrupa Komisyonu’nun, süreci aksatmadan alternatif çözümler sunmaya gay-
ret ettiği söylenebilir. Nitekim 2012 yılında, İtalya ve İspanya dışında Avrupa Birliği’nin tüm 
Üye Devletleri ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nde tek patent sisteminin ve Avrupa 
Patent Mahkemesi’nin oluşturulmasına onay vermiştir.
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Bu son bir, iki yıl zarfında en çok ilerleme kaydedilen alanlardan biri, pek çok üye ülkenin 
araştırma ve yenilikçiliği teşvik etmek adına mali desteklerini artırma ve yatırım koşullarını 
iyileştirme konusunda önemli girişimlerde bulunmasıdır. Alınan önlemler arasında örneğin, 
2011 yılında araştırma ve geliştirme için vergi teşvikleri (Belçika), KOBİ’lere yönelik çeşitli des-
tekler (Polonya) sayılabilir. Ayrıca 2012 yılı içinde risk sermayedarlarının yeni kurulan şirketler 
ve KOBİ’lere daha kolay sermaye sağlamaları için “Avrupa Risk Sermayesi Fonu” (European 
Venture Capital Fund)19 etiketini getiren bir tüzük kabul edilmiştir. Buna ilaveten, Avrupa 
Komisyonu’nun sunduğu Risk Paylaşım Aracı (Risk Sharing Instrument)20 ile bankaların yeni-
likçi KOBİ’lere daha fazla kredi imkânı sağlamaları teşvik edilmektedir.

Değerlendirme raporunda da değinildiği gibi, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin pazara taşın-
masını sağlayacak koşulların iyileştirilmesi yönünde olumlu adımlar atılmıştır. Örneğin bu 
kapsamda, Avrupa Birliği’nin kamu alımlarını düzenleyen mevzuatının yenilikçi ürünleri ve 
hizmetlerin pazara daha kolay erişebilmeleri saylayacak şekilde günceleştirilmesi de öneril-
mektedir.

Bir diğer önemli ve somut adım, Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları21 kapsamında, 2011 yılın-
da “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma” adlı bir pilot projenin başlatılmasıdır. Bu kapsamda, özellikle 
yaşlanan nüfusa yönelik olarak AB vatandaşlarının sağlık ve yaşam kalitelerinin yükseltilme-
si hedeflenmektedir. Bu amaçla, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Üye Devletler, sanayi 
temsilcileri ve diğer paydaşlar bu süreci desteklemek için iş birliğinde bulunmaktadır. Bu 
pilot projenin başarısını takiben, Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları, “Tarımsal Sürdürülebilirlik-
Verimlilik”, “Ham maddeler”, “Su” ve “Küçük Şehirler ve Topluluklar” alanlarında da projeler 
yürütmeye başlamıştır.

Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılına ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, Avrupa 
Araştırma Alanı oluşturma hedefi doğrultusunda önemli girişimlerde bulunulduğu belirtil-
miştir. Bu kapsamda, örneğin, doktora adaylarının daha iyi eğitilmeleri ve farklı ülkelerde ça-
lışırken daha kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla Avrupa Komisyonu, “Avrupa’da Yenilikçi 
Doktora Eğitimine İlişkin İlkeler”i sunmuştur. Ayrıca sektör ve ülkeler arası kariyer yapılarının 
daha kıyaslanabilir hale getirilmesi ile akademi, sanayi ve diğer çalışma alanları arasında ha-
reketliğin kolaylaştırılması için yine Avrupa Komisyonu, “Araştırma Kariyerine Yönelik Avrupa 
Çerçevesi”ni belirlemiştir. Bu alanda yapılan bir diğer önemli girişim olarak, Avrupa fonla-
rından araştırmacılar için ek emeklilik fonu oluşturmak isteyen üniversiteler veya kurumlara 
bir kılavuz sunulması ve araştırmacıların işe alım sürecinin açık ve şeffaf hale getirilmesi için 
somut adımlar atılmaya başlanmasını kaydedebiliriz. Bu yıl içinde başlatılan “ERA Chairs Ini-
tiative” pilot projesi ile, başarılı akademisyenlerin Avrupa’da az gelişmiş bölgelerindeki üni-
versite ve araştırma kurumlarına çekilmesi için destek sağlanmaktadır.

19 Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital/index_en.htm, Erişim Tarihi: 
02.10.2013.

20 Daha detaylı bilgi için: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm, Erişim Tarihi: 02.10.2013.
21 Bkz. Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları, s.42.
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Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı son değerlendir-
me raporunda ve Avrupa Araştırma Alanı’na ilişkin yayımladığı 2013 İlerleme Raporu’nda22, 
Avrupa Birliği’nin 2014 yılında Avrupa Araştırma Alanı’nı tamamlama taahhüdüne ulaşma-
sının mümkün olmadığını belirtilmektedir. Araştırma ve yenilikçilik alanında üye ülkelerin 
gösterdiği performanslar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Üye ülkelerin bu alanda 
kaydettiği ilerlemenin farklı seviyelerde olduğu gözlenmektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu, 
2013 yılına ilişkin yayımladığı Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası’nda23, ekonomik krize rağmen 
Avrupa Birliği’nin yenilikçilik performansının iyileştiğine, ancak üye ülkeler -özellikle kuzey ve 
güney ülkeleri- arasındaki performans farkının büyüdüğüne dikkat çekmiştir. İsveç, Alman-
ya, Danimarka ve Finlandiya’nın performansları, Birlik ortalamasının yüzde 20 üstündeyken, 
Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Letonya gibi ülkelerin performansı Birlik ortalamasının al-
tında kalmaktadır. Durum böyle iken, yenilikçilik performans alanında Avrupa Birliği, ABD, 
Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalmakta; Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney 
Afrika’nın uluslararası arenada gösterdikleri hızlı gelişmeye karşın Avrupa Birliği’nin rekabet 
gücünü koruması gerekmektedir. Bu nedenle üye ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendiril-
mesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi, büyük önem teşkil etmektedir. 

22 European Commission, Report from the Commission to the Council and the European Parliament, “European Research 
Area Progress Report 2013”, COM (2013) 637 final, 20.09.2013.

23 European Commission, “Innovation Union Scoreboard 2013”, 2013.
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 HAREKET HALINDEKİ GENÇLİK

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Günümüzde gençler, eğitim ve öğretim süreci boyunca ve iş gücü pazarına girişlerinde 
birçok zorluklarla karşılaşmaktadır. Küresel ekonomik krizin Avrupa Birliği’ne sıçraması so-
nucunda gençlerin karşı karşıya geldikleri zorlukların daha da çoğaldığı bir gerçektir. Bunun 
en belirgin göstergesi, Avrupa Birliği çapında gençler arasındaki işsizliğin yüksek oranlara 
ulaşmasıdır. Küresel kriz ABD’de başlamadan önce, 2007 yılında Avrupa Birliği’nin genelinde 
gençler arası işsizlik oranı yüzde 17,5’tir. Oysa, Temmuz 2013’te, yine Birlik çapında, işsiz ko-
numda olan gençlerin sayısı 5,5 milyona ulaşmış ve böylece genç işsizlik oranı yüzde 23,4’e 
yükselmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi’nin kabul edildiği yılda üye ülkelerdeki işsizlik oranları in-
celendiğinde, durumun en ciddi olduğu ülkenin İspanya (yüzde 41,6) olduğu görülmektedir. 
Bu ülkeyi yüksek oranla takip eden diğer ülkeler Letonya (yüzde 37,2), Litvanya (yüzde 35,3), 
Slovakya (yüzde 33,9), Estonya (yüzde 32,9) ve Yunanistan’dır (yüzde 32,9). Genç işsizlik ora-
nının en düşük olduğu ülkeler ise Hollanda (yüzde 8,7), Avusturya (yüzde 8,8) ve Almanya’dır 
(yüzde 9,9).

Tablo 10: Genç İşsizlik Oranı (2010, yüzde olarak)
İspanya 41,6 Romanya 22,1

Letonya 37,2 Finlandiya 21,4

Litvanya 35,3 Bulgaristan 21,8

Slovakya 33,9 AB-27 21,1

Estonya 32,9 İngiltere 19,6

Yunanistan 32,9 Çek Cumhuriyeti 18,3

İtalya 27,8 GKRY 16,6

Portekiz 27,7 Lüksemburg 15,8

İrlanda 27,6 Slovenya 14,7

Macaristan 26,6 Danimarka 14,0

İsveç 24,8 Malta 13,1

Polonya 23,7 Almanya 9,9

Fransa 23,7 Avusturya 8,8

Belçika 22,4 Hollanda 8,7

Kaynak: Eurostat

 Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, istihdam oranının 2020 yılına kadar yüzde 75’e çıkar-
tılması hedeflendiği göz önünde tutulduğunda, genç işsizlik oranını düşürmek için gençlerin 
iş gücü pazarına geçiş şartlarının iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. 



50

Gençlerin iş gücü pazarına daha kolay girmelerini sağlamak için, onların, bilgi toplumuna 
dönüşen istihdam pazarının ihtiyaç duyduğu beceri ve eğitimle donanmaları önem arz et-
mektedir. Avrupa Birliği’nin bilgi toplumuna dönüşme hedefiyle birlikte, bir yandan gençle-
rin yüksek eğitim almış olmaları, diğer yandan hızla değişen ortama çabuk uyum sağlayabil-
meleri ve yenilikçiliğe yatkın olmaları beklenmektedir. Avrupa Birliği’nde, halen bu ihtiyaçlara 
karşılık verebilecek nitelikli iş gücünün yeterince yetiştirilemediği gözlemlenmektedir. Avru-
pa 2020 Stratejisi kabul edildiğinde, Avrupa Birliği’nde yüksek öğretim oranı yüzde 33,5’ti. Bu 
oranın ABD’de yüzde 40 ve Japonya’da yüzde 50’nin üstünde olduğu göz önünde tutulursa, 
Avrupa Birliği’nin bu alanda geride kaldığı inkâr edilemez. Bu nedenle, Avrupa 2020 Stratejisi 
kapsamında, eğitim alanında, yüksek öğretim oranının yüzde 40’a çıkartılması hedeflenmiştir.

Avrupa Birliği’nde, eğitim sürecindeki çocukların okul terk oranının (yüzde 13,9) yüksek 
olması da bir diğer önemli endişe konusudur. Bu alanda en kötü performansı sergileyen 
ülkelerin başında Portekiz (yüzde 28,7), İspanya (yüzde 28,4) ve Malta (yüzde 24,8) gelmek-
tedir. Bununla birlikte, Avrupalı öğrencilerin yaklaşık yüzde 25’inin okuma yeteneklerinin çok 
zayıf olduğu gözlenmektedir24. Okuldan erken ayrılma, gençlerin işsiz kalma riskini ve sosyal 
dışlanma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, okul terk 
oranının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi hedeflenmektedir.

Tablo 11: Yüksek Öğretim Oranı (2010, yüzde olarak)
İrlanda 50,1 Slovenya 34,8

Lüksemburg 46,1 AB-27 33,5

Finlandiya 45,7 Letonya 32,3

GKRY 45,3 Almanya 29,8

İsveç 45,3 Yunanistan 28,4

Belçika 44,4 Bulgaristan 27,7

Litvanya 43,8 Macaristan 25,7

Fransa 43,5 Avusturya 23,5

İngiltere 43 Portekiz 23,5

Hollanda 41,4 Slovakya 22,1

Danimarka 41,2 Malta 21,5

İspanya 40,6 Çek Cumhuriyeti 20,4

Estonya 40 İtalya 19,8

Polonya 35,3 Romanya 18,1

Kaynak: Eurostat

24 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Youth on the move”, COM (2010) 477 final, 15.09.2010.



51

Tablo 12: Okul Terk Etme Oranı (2010, yüzde olarak)
Portekiz 28,7 Estonya 11,6

İspanya 28,4 İrlanda 11,5

Malta 24,8 Danimarka 11

İtalya 18,8 Macaristan 10,5

Romanya 18,4 Finlandiya 10,3

İngiltere 14,9 Hollanda 10

AB-27 13,9 Avusturya 8,3

Bulgaristan 13,9 Litvanya 8,1

Yunanistan 13,7 Lüksemburg 7,1

Letonya 13,3 İsveç 6,5

GKRY 12,7 Polonya 5,4

Fransa 12,6 Slovenya 5

Almanya 11,9 Çek Cumhuriyeti 4,9

Belçika 11,9 Slovakya 4,7

Kaynak: Eurostat

Avrupa 2020 Stratejisi altında yer alan “Hareket Halindeki Gençlik” girişiminin en önemli 
amaçları arasında, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının kalitesinin yükseltilmesi ve ulus-
lararası açıdan cazip kurumlar haline getirilmesi; eğitim ve öğretim sisteminin tüm seviye-
lerinde şartların iyileştirilmesi (örneğin eşit imkânlar) gelmektedir. Bu bağlamda, öğrenci-
lere ve stajyerlere dolaşım imkânlarının sağlanılması, gençlere yurt dışında eğitim ve staj 
imkânlarının verilmesi, yine gençler için işe alım sürecinin kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi, iş 
gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre gençlerin daha iyi donatılması ve özellikle bilgiye dayalı 
ekonomiye yönelik e-Becerilerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

“Hareket Halindeki Gençlik” kapsamında alınan önlemler ile özellikle Avrupa Birliği’nde 
oluşturulan bilgiye dayalı ekonomide gençlerin daha başarılı olmaları ve istihdam olanakları-
nın artırılması için gerekli altyapı imkânların sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ön-
celikle eğitim ve öğretim sistemine yönelik yatırımların artırılması ve eğitime ayrılan fonların 
farklı kaynaklardan sağlanması önem teşkil etmektedir. Ayrıca, genç işsizlik oranını azaltmaya 
yönelik çıraklık, staj ve diğer iş deneyimleri yoluyla gençlerin iş piyasasına dâhil edilmeleri ve 
Avrupa Birliği içinde hareketliliğin teşvik edilmesi yoluyla gençler için iş fırsatların artırılması 
öngörülmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM: “HAREKET HALİNDEKİ GENÇLİK” GİRİŞİMİ EYLEM PLANI

Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Hareket Halindeki Gençlik” girişimi kapsamında dört ana 
hedef belirlenmiştir. Bunlar, hayat boyu öğrenme sisteminin geliştirilmesi, yüksek eğitim ve 
öğretimin kalite ve verimliliğinin artırılması, öğrenim hareketliliğinin Avrupa Birliği çapında 
desteklenmesi ve genç nüfusun istihdam olanaklarının geliştirilmesidir. 

A. Öğrencilerin Temel Yetenekler ile Donatılması için Modern Eğitim ve Öğretim Sis-
temlerinin Geliştirilmesi

Bu konuda yapılacak çalışmaların başında okul terk oranının düşürülmesi; genç nüfusun 
eğitim, öğretim ve kariyer olanakları konusunda bilgilendirilmesi; bilgi ekonomisi ve toplumu 
için temel becerilerin geliştirilmesi; hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi; mesleki eğitim 
öğretim politikasının geliştirilmesi ve gençler için staj imkânlarının artırılması yer almaktadır25.

 Temel eylemler

- Okul terk oranını düşürmek için Konsey Tavsiyesi sunulması; bu kapsamda oku-
lu terk etmeye iten sebeplerin tespit edilerek, önlemlerin ve çarelerin belirlen-
mesi hedeflenmektedir.

- Okuryazarlık oranının artırılması için tavsiyeler öne sürecek bir üst düzey uzman 
heyeti oluşturulması;

- Mesleki eğitim ve öğretim (Vocational education and training-VET) programla-
rının çekiciliğinin ve kalitesinin artırılması;

 a) Çıraklık, staj ve diğer iş deneyimleri için kaliteli bir çerçeve oluşturulması ve 
bu alanlarda mevcut yasal ve idari engellerin kaldırılması;

 b) Başta şirketler düzeyinde olmak üzere üst düzey stajlara erişim ve katılımın 
teşvik edilmesi;

- Gayri resmi öğrenimin tanınmasına dair Konsey Tavsiyesi hazırlanması.

B. Bilgiye Dayalı Ekonomi için Yüksek Eğitimin Daha Çekici Kılınması

Son yıllarda yüksek beceri gerektiren iş kollarının artması sonucunda, yüksek eğitime katı-
lacak gençlerin sayısının artmasının gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Avrupa 2020 Stratejisi’nin 
hedeflerine göre, yüksek eğitime katılımın yüzde 40’a ulaşması için, GSYİH’nin yüzde 2’sinin 
modern üniversite sistemine tahsis edilmesi gerektiği belirlenmiştir26. Bu alanda Avrupa Bir-
liği düzeyinde yapılacak reformlarla, yüksek kalitede bir eğitimin hedeflenmesi zorunludur. 

 Temel eylemler

 Yüksek eğitiminde reform gerçekleştirilmesi ve eğitimin modernleştirilmesi, yüksek eği-
timin çerçevesini yeniden düzenleyen bir tebliğin sunulması; bu kapsamda, özellikle me-
zunların istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi, akademi ve sanayi arasında hareket-
liliğin teşvik edilmesi, eğitim ve araştırma kurumların performansları hakkındaki bilgiye 
erişimin kolaylaştırılması, şeffaflığın artırılması, Avrupa Birliği’ndeki yüksek eğitimin daha 
cazip hale getirilmesi, dezavantajlı gruplara daha iyi imkânların sunulması (örneğin daha 
kolay erişim, finansal destek) gibi önlemler öncelik taşımaktadır. 

25 a.g.e.
26 a.g.e.
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- Avrupa Komisyonu tarafından, üniversitelerin performanslarının karşılaştırılabilme-
si için bağımsız ve çok yönlü bir değerlendirme/sıralama sisteminin geliştirmesi;

- Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün (European Institute of Innovati-
on and Technology-EIT)27 Avrupa’nın çok kutuplu yenilikçilik yapısındaki rolünü 
belirleyecek Stratejik Yenilikçilik Gündemi’nin oluşturulması. 

C. Gençler için Sınır Ötesi Öğrenme ve İstihdam Gelişiminin Desteklenmesi

› Öğrenme hareketliliğinin teşvik edilmesi

Öğrenme hareketliliği genç insanların gelecekteki istihdamını güçlendirebilecek ve onla-
rın donanımlarını artırabilecek bir yol teşkil etmektedir. Bu hareketlilik, aynı zamanda, eğitim/
öğretim sistemlerinin ve kurumlarının yeniliklere açık, daha Avrupalı ve uluslararası olmaları, 
daha kolay erişilir ve daha verimli hale getirilmeler açısındani önem taşımaktadır. Bu kapsam-
da, Avrupa Komisyonu, eğitimde hareketlilik imkânlarını genişletmeyi ve engelleri kaldırmayı 
amaçlamaktadır. 

 Temel eylemler

- Hareket Halindeki Gençlik (Youth on the Move) isimli bir İnternet sitesi kuru-
larak, AB öğrenme hareketlilik olanakları konusunda bilgilere (AB Programla-
rı, burs imkânları, Avrupa Birliği çapında eğitim ve öğretim programları, staj 
imkânları) erişimin sağlanılması;

- a) Ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası düzeyde genç nüfusun öğrenim hareketli-
liğini zorlaştıran engelleri ele alacak bir Konsey tavsiyesi taslağının hazırlanması;

 b) Yasal ve teknik engellerin kaldırılmasında Üye Devletlerin kaydettikleri ilerle-
meleri takip etmeyi kolaylaştıracak Hareketlilik Skor Raporu’nun (Mobility Sco-
reboard) düzenli olarak yayımlanması;

- Tüm gençlere (öğrenci, stajyer, çırak, araştırmacı, gönüllü) indirim ve yararlar 
sağlayarak, hareketliliği kolaylaştıracak ve bütünleşme sürecini hızlandıracak 
bir Hareket Halinde Gençlik kartının (Youth on the move card) çıkartılması;

- Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın hareket halinde olan öğrenciler ile ilgili hüküm-
lerinin yer aldığı açıklayıcı bir kılavuzun yayımlanması;

- Kişilerin hayat boyu elde ettikleri yeteneklerin şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şe-
kilde yer aldığı bir Avrupa Yetenek Pasaportu’nun (European Skills Passport) 
önerilmesi.

› İstihdam hareketliliğinin teşvik edilmesi

Ekonomik sorunlar olmasına rağmen, Avrupa Birliği’nde halen istihdam açıklarının bulun-
duğu gözlenmektedir. Bunun nedeni, Avrupa Birliği çapında çalışma hareketliliğini engelle-
yici unsurların varlığıdır. Söz konusu engellerin kaldırılmasının, iş gücü piyasasındaki talep ve 
arz dengesini sağlayacağı düşünülmektedir. Gelecekte ortaya çıkabilecek iş gücü açığı ve 
beyin göçü tehditlerine karşı, Avrupa Birliği’nde nitelikli kişilerin yetiştirilmesi, Birlik içinde 
hareketliliğe ilişkin prosedürlerinin kolaylaştırılması ve vatandaşların bu imkânlar hakkında 

27 Bkz. Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü, s.40.
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daha iyi bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca becerilerini geliştirmeleri için gençlerin iş 
yeri deneyimini erken kazanmalarının önemi göz önünde tutularak, iş gücü piyasasına daha 
kolay ve daha hızlı entegre olmaları sağlanmalıdır.

 Temel eylemler

- “İlk EURES İşiniz” (Your first EURES job) isimli bir pilot proje oluşturularak, 
gençlerin AB üye ülkelerinde iş bulmalarının ve hareketliliklerinin desteklen-
mesi;

- Gençler ile iş ve meslek danışmanlarına, Avrupa’da açık bulunan pozisyonla-
rı ve bu pozisyonlar için aranan nitellikleri gösteren bir Avrupa Açık Pozisyon 
Gözetimi’nin (European Vacancy Monitor) oluşturulması;

- Çalışanların serbest dolaşımına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatının uygulanması-
nın denetlenmesi.

 

D. Genç Nüfusun İstihdamı için Bir Çerçevenin Oluşturulması

Avrupa Birliği ve üye ülkeler düzeyinde, gençler arasındaki işsizliği azaltacak önlemlerin 
alınmasının, Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer alan yüzde 75 istihdam hedefine katkı sağlayacağı 
bir gerçektir. Buna göre, üye ülkelerde yürütülen istihdam politikaları kapsamında, özellikle 
güvenceli esneklik (flexisecurity) alanına giren ilkelerin belirlenmesi açısından, Avrupa düze-
yinde gerçek bir koordinasyonun sağlanması önem teşkil etmektedir.

› İlk işin bulunmasında ve kariyere başlanmasında destek verilmesi

- Kamu İstihdam Hizmetleri (Public Employment Service) ve diğer iş piyasası kuruluşları, 
eğitim ve öğretim kurumları, kariyer merkezleri ve sendikaların iş birliği içinde gençlere iş 
olanakları ve istihdam ile ilgili bilgi vermeleri; 

- İş hayatına yeni başlayanların istihdam edilmeleri için teşvik mekanizmalarının getirilmesi;
- Avrupa Komisyonu tarafından, istihdam piyasasını etkileyen faktörler üzerine kapsamlı bir 

analizin yapılması. 

› Risk taşıyan gençlere destek verilmesi

- Avrupa’da 20 ile 24 yaşları arasındaki genç nüfusun yüzde 15’inin hem eğitim hem de iş 
hayatının dışında kaldıklarının tespit edilmesi üzerine, bu gençlerin iş gücü piyasasına ya  
da eğitim hayatına (yeniden) kazandırılması için onlara yol gösterilmesi;

- Engelli ya da hastalığı olan gençlere iş imkânları sağlanarak, gelecekteki olası sosyal dış-
lanmadan korunmaları için çalışmaların yürütülmesi.

EURES, Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı’dır. EURES kapsamında, ülkeleri dışında, 
özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışmak isteyen gençlere iş arama, işe alın-
ma, finansal destek gibi konularda bilgi ve tavsiyelerde bulunacak danışmanlık hizmeti 
oluşturulmaktadır.
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› Gençlere uygun sosyal güvenlik ağlarının temin edilmesi 

Gençlerin iş ya da eğitim hayatına aktif katılımını sağlamak için yeterli gelir desteği ve 
çeşitli hizmetlere erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi önem teşkil et-
mektedir.

› Genç girişimcilerin ve serbest meslek çalışanlarının desteklenmeleri 

Serbest meslek sahibi gençlerin yetenekleri doğrultusunda bir iş kurmalarına olanak sağ-
lanması, önem teşkil etmektedir. Bu kategorideki gençlere kamu ve özel sektörler tarafından 
girişimcilik faaliyetleri için destek imkânlarının artırılması gerekmektedir.

 Temel eylemler

- Kamu harcamalardaki kısıtlamalar göz önünde tutularak, Avrupa Komisyonu’nun 
üye ülkeler ile iş birliği halinde işe yerleştirme, eğitim programları, ücret ayarla-
maları ve sosyal güvenlik konularında en etkili önlemleri belirlemesi;

- İş, eğitim ya da öğrenim sahibi olmayan gençlerin durumlarının düzenli olarak  
izlenmesi;

- AB Progress Programı desteği ile, Avrupa Kamu İstihdam Hizmetleri için genç-
lerle iletişimi kolaylaştıracak yeni bir Karşılıklı Öğrenme Programı’nın (Mutual 
Learning Programme) oluşturulması;

- Avrupa Birliği’nin stratejik ortakları ile Avrupa arasında, gençlerin istihdamı ko-
nusunda iki taraflı ve bölgesel siyasi diyalogun geliştirilmesi;

- Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı (European Progress Micro-Finance Faci-
lity) sayesinde potansiyel genç girişimcilere finansal destek sağlayacak işletme-
lerin geliştirmelerine olanak tanınması;

Söz konusu konularla ilgili olarak, Avrupa 2020 ve Avrupa İstihdam Stratejileri kapsamın-
da Üye Devletler tarafından ayrıca üstlenilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:
- Gençlik Güvenliği/Garantisi (Youth Garantee) kapsamında, tüm gençlerin okuldan  ayrıl-

dıktan sonraki dört ay içinde iş sahibi olmalarının ya da eğitimlerine devam edebilecekle-
rinin güvence altına alınmasının sağlanması;

- Bu bağlamda, kişilerin önüne çıkabilecek yasal ve idari engellerin tespit edilmesi ve orta-
dan kaldırılması;

- Hedeflenen sosyal yardım hakları ve önlemler arasındaki dengenin kurulması ve buna 
bağlı olarak özellikle savunmasız olan gençlerin sosyal korunma sistemi dışında kalma-
malarına özen gösterilmesi;

- Bölünmüş iş gücü piyasalarında, açık sonlu bir “Tek Sözleşme”nin (single contract)  oluş-
turulması ve buna ek olarak tüm çalışanların korunma, eğitime erişim ve kariyer rehberliği 
haklarının güvence altına alınması.

2007-2013 yıllarını kapsayan Progress Programı, Avrupa Birliği’nin istihdam, sosyal 
içerme ve koruma, çalışma koşulları, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele alanlarını 
kapsamaktadır. 

Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı ile küçük ölçekli şirketlerin kurulması veya/ve 
geliştirilmesi için mikro kredi imkânları sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik girişimcilere 
25 bin avroya kadar kredi verilmektedir.
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E. Avrupa Birliği Programlarının Finansal Kaynaklarından Faydalanılması

“Hareket Halindeki Gençlik” hedeflerini destekleyen Erasmus ve Leonardo da Vinci gibi 
programlara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, öğretmenler, eğit-
menler ve gençlik ile ilgili çalışma yapan kişilerin hareketliliğini artırıcı çalışmalar da yapma-
lıdır. Komisyonun, özellikle Erasmus iş hareketliliğini artırma çalışmaları yaparak, girişimcilik 
faaliyetlerini desteklemesi önemlidir.

 Temel eylemler
- Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler tarafından gençlerin istihdamını destekle-

me yönünde Avrupa Sosyal Fonu’nun28 kapsamının genişletilmesi ve bu fon ile 
ilgili bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi;

- Üye Devletlerin, Avrupa Sosyal Fonu’nun Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında 
gençlere yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda desteklerini ortaya koyma-
ları;

- Avrupa Komisyonu tarafından, AB Programlarının hareketliliği ve eğitimin des-
teklenmesini ön plana koyacak şekilde yeniden ele alınması ve bunlarla ilgili 
diğer paydaşlarla temasların yürütülmesi;

- Sınır ötesi öğrenci hareketliliğini desteklemek ve genç nüfusun yüksek eğitime 
erişimini kolaylaştırmak için Avrupa Birliği’nde geçerli olacak öğrenci kredisi 
oluşturma imkânlarının değerlendirilmesi;

- Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte yurt dışında eği-
tim görmek ya da çalışmak isteyen öğrencileri desteklemek için “Avrupa Öğ-
renci Kredi Kolaylığı”nı oluşturma konusunu incelemesi. 

F. Düzenlemeleri Gözlemleme ve Raporlama

Avrupa Komisyon ve Üye Devletler tarafından tüm bu çalışmaların takibinin yapılması.

G. Bilgi Kampanyası

Avrupa Komisyonu tarafından, “Hareket Halindeki Gençlik” girişimi hakkında bilinirliğini 
artırmak ve desteklemek için bir kampanya başlatılması.

28 Bkz. Avrupa Sosyal Fonu, s.43.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Her ne kadar Avrupa 2020 Stratejisi’nin altında eğitim hedeflerine yönelik kaydedilen 
ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için henüz erken olsa da, “Hareket Halinde Gençlik” 
girişimi kapsamında öngörülen önlemlerden bazılarında somut adımlar atıldığını gözlemle-
mek mümkündür. Bunların en önemlileri şu şekildedir:

- Avrupa Komisyonu, 15 Eylül 2010 tarihinde, Avrupa Birliği’nde hareket halinde olan  
gençlerin haklarına ilişkin kapsamlı bir kılavuz yayımlamıştır. 

  Daha detaylı bilgil için, http://ec.europa.eu/education/yom/wpguidance_en.pdf İnternet 
adresi ziyaret edilebilir.

- Avrupa Komisyonu tarafından öngörüldüğü gibi, “İlk EURES İşiniz” (Your first EURES job) 
isimli pilot proje başlatılmıştır. Bu proje ile gençlerin Avrupa Birliği içinde başka Üye Dev-
letlerde iş bulmalarına destek olunması hedeflenmektedir. Bunun için, 18 ila 30 yaşların-
daki gençlerin işe alınma sürecine ilişkin bilgi ve destek verilmesinin yanı sıra eğitimleri 
için mali katkı sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu pilot proje, Almanya, İspanya, 
Danimarka ve İtalya’daki seçilmiş istihdam hizmetleri ile yürütülmektedir.

 Daha detaylı bilgi için, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en İnternet adresi ziya-
ret edilebilir.

- Avrupa çapında eğitim imkânları için, PLOTEUS (a Portal on Learning Opportunities 
Throughout Europe) isimli bir İnternet sitesi kurularak, Avrupa Birliği’nde eğitim ve iş 
olanaklarına ilişkin gerekli bilgiler AB gençlerine sunulmaktadır. 

  Daha detaylı bilgi için, http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en İnternet ad-
resi ziyaret edilebilir.

- Avrupa Komisyonu ile Avrupa Yatırım Bankası’nın desteği ve Avrupa Yatırım Fonları tarafın-
dan idare edilen Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı, 2010 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı ile genç girişimcilere küçük işletme kurmala-
rı ve geliştirmeleri için 25 bin avronun altında kredi sağlayarak, finansal destek verilmektedir. 

  Bu kredi uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi için, 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=836 İnternet adresi ziyaret edilebilir.
- Avrupa Komisyonu, 5 Aralık 2012 tarihinde, Avrupa Birliği’ndeki gençler arasındaki yük-

sek işsizlik ile mücadele etmek üzere bir dizi önlemi kapsayan bir paket açıklamıştır29. 
Bu paket ile gençlerin iş gücü piyasasına erişimleri ve okuldan iş gücü piyasasına 
geçişlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu paket kapsamında, Üye Devletlere-
Gençlik Güvenliği/Garantisi (Youth Garantee) kapsamında, kendi ülkelerinde nasıl uy-
gulamaya gidebileceği konusunda öneriler getirilmiştir30. Bu öneriler altı ana başlıktan 
oluşmaktadır ve şöyle sıralanabilir:
- Paydaşlar ile güçlü ortaklıkların oluşturulması;
- Gençlerin işten ya da eğitimden uzak olmamalarını sağlayacak önlemlerin erkenden 

alınması;
- Gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonlarını sağlayacak destek önlemlerin alınması;

29 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Moving Youth in the Employment”, COM (2012) 727 
final, 05.12.2012.

30 European Commission, Proposal for a Council Recommendation, “On Establishing a Youth Guarantee”, COM (2012) 
729 final, 05.12.2012
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- Alan ile ilgili olarak AB fonlarından sonuna kadar faydalanılması;
- Gençlik güvenliği sisteminin düzenli olarak gözden geçirilip değerlendirilmesi;
- Sistemin en kısa zamanda uygulanması.

- Avrupa Komisyonu, 2 Temmuz 2013 tarihinde, Çıraklık için Avrupa İttifakı (European Al-
liance for Apprenticeships) girişimini başlatmıştır. Bu girişim ile eğitim ve iş gücü piya-
sasında yer alan paydaşlar arasında kapsamlı bir iş birliği sağlanarak ve Avrupa Birliği 
çapında çıraklığın kalitesinin yükseltilerek, gençler arasındaki işsizlik sorunu ile mücadele 
edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Avrupa ticaret odası temsilcileri ve işverenler, 
hem gençler hem işverenler için çıraklığın avantajları hakkında farkındalık sağlaması, ken-
di kurumlarında bu deneyimin ve buna ilişkin iyi örneklerin yaygınlaştırması31 ve iş gücü 
piyasasının ihtiyaçlarına göre becerilerinin geliştirilmesi için çıraklığın kalitesini artırmak 
yönünde taahhütte bulundu. Tüm bu taahhütleri yerine getirirken, eğitim kuruluşları ile iş 
birliğinin sağlanmasına önem verilmektedir.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Hareket Halindeki Gençlik” girişimi kapsamında yapılan somut 
adımlara rağmen, işsizlik oranının geçtiğimiz son birkaç yılda yüzde 23’e yükseldiği gözlemlen-
mektedir. Avrupa Birliği’nde mali krizden en çok etkilenen ülkelerden Yunanistan (yüzde 55,3) 
ve İspanya’da (yüzde 53,2) gençler arası işsizlik sorunu endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu 
son birkaç yılda bu iki ülkeyi takiben, gençler arası işsizliğin Bulgaristan, İrlanda, İtalya, Portekiz 
ve GKRY’de de önemli derecede arttığı gözlenmektedir. Mali krizden olumsuz etkilenen bu 
ülkelerde, gençlerin iş gücü piyasasına erişimleri zorlaşmaktadır. Bu zaman sürecinde, Baltık 
ülkelerinin genç işsizlik sorunuyla daha iyi mücadele edebildikleri dikkat çekmektedir. Söz ko-
nusu ülkeler, ekonomik kriz yönetiminde iyi birer performans sergilemiştir. 

Tablo 13: Genç İşsizlik Oranı (2012, yüzde olarak)
Yunanistan 55,3 AB-27 23

İspanya 53,2 Romanya 22,7

Portekiz 37,7 İngiltere 21

İtalya 35,3 Estonya 20,9

Slovakya 34 Slovenya 20,6

İrlanda 30,4 Belçika 19,8

Letonya 28,5 Çek Cumhuriyeti 19,5

Bulgaristan 28,1 Finlandiya 19

Macaristan 28,1 Lüksemburg 18

GKRY 27,8 Malta 14,2

Litvanya 26,7 Danimarka 14,1

Polonya 26,5 Hollanda 9,5

Fransa 24,7 Avusturya 8,7

İsveç 23,7 Almanya 8,1

Kaynak: Eurostat

31 European Commission, “Launch of European Alliance for Apprenticeships”, IP/13/634, 02.08.2013.
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 “Hareket Halindeki Gençlik” girişimi kapsamında, geçtiğimiz son iki yıl içinde, Avrupa 
Birliği genelinde yüksek öğretim oranının 0,3 puan artması; okulu terk etme oranının ise 1,2 
puan düşmesi yönünde başarı sağlanmıştır. Ancak Üye Devletler arasında bu alandaki per-
formansta önemli farklılıklar gözlenmektedir. Yüksek öğretim alanında, kuzey ülkelerinin yanı 
sıra GKRY de ulusal hedeflerine ulaşırken, Slovakya, Romanya, Malta, Çek Cumhuriyeti, İtal-
ya ve Bulgaristan geride kalmaktadır. Diğer yandan, özellikle Portekiz, Malta ve İspanya’da 
gençlerin okul terk etme eğilimleri baş göstermektedir. Bu ülkelerin, eğitim alanında yaptık-
ları reformları hızlandırmaları, büyük önem arz etmektedir.

Tablo 14: “Hareket Halindeki Gençlik” Girişiminin Hedefleri (2012, yüzde olarak)
Yüksek Öğretim Oranı Okul Terk Etme Oranı 

AB-27 35,8 12,8

Almanya 31,9 10,5

Avusturya 26,3 7,6

Belçika 43,9 12

Bulgaristan 26,9 12,5

Çek Cumhuriyeti 25,6 5,5

Danimarka 43 9,1

Estonya 39,1 10,5

Finlandiya 45,8 8,9

Fransa 43,6 11,6

GKRY 49,9 11,4

Hollanda 42,3 8,8

İngiltere 47,1 13,5

İrlanda 51,1 9,7

İspanya 40,1 24,9

İsveç 47,9 7,5

İtalya 21,7 17,6

Letonya 37 10,5

Litvanya 48,7 6,5

Lüksemburg 49,6 8,1

Macaristan 29,9 11,5

Malta 22,4 22,6

Polonya 39,1 5,7

Portekiz 27,2 20,8

Romanya 21,8 17,4

Slovakya 23,7 5,3

Slovenya 39,2 4,4

Yunanistan 30,9 11,4
Kaynak: Eurostat
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 DİJİTAL GÜNDEM

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Önceki yıllarda, Lizbon Stratejisi çerçevesinde belirlenen “2010: Büyüme ve İstihdam için 
Avrupa Bilgi Toplumu” Stratejisi kapsamında oluşturulan yeni altyapılar ve uygulamaya giren 
yeni mevzuat ile Avrupa Birliği ekonomisinin rekabet gücü ve toplumun refah düzeyi, önemli 
derece artmış bulunmaktadır. Söz konusu strateji çerçevesinde yürütülen politikalar ve alınan 
önlemler sonucunda, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yayılmasıyla birlikte 
ekonominin tüm sektörleri ve toplumun tüm kesimi olumlu yönde etkilenmiştir. Ancak tüm bu 
olumlu gelişmelere rağmen, Avrupa Birliği’nin 2010 yılında ulaşmak istediği noktaya geleme-
diği gözlenmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği, bilgi ve iletişim teknolojilerini ön plana koya-
rak “Dijital Gündem” başlığı ile bir eylem planı oluşturmuştur. 18-20 Nisan 2010 tarihlerinde 
gerçekleştirilen AB Telekomünikasyon Bakanları toplantısında, Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda 
dijital alanda temellerini atan “Granada Deklarasyonu” kabul edilmiştir.

Söz konusu deklarasyon, esasında Avrupa 2020 Stratejisi’nin öngördüğü hedeflere 
ulaşılmasına yönelik tamamlayıcı niteliktedir. Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu ve Medya 
Politikası’na yön veren eylem planının önceliğini, dijital alanda tespit edilen engellerin kaldı-
rılması oluşturmaktadır. Bu engeller şu şekilde sıralanmaktadır:
- Yüksek hızlı İnternet ağlarında yatırım eksikliği;
- Tek dijital piyasanın olmaması;
- Dijital becerinin yetersiz kalması;
- Yükselen sağlık masrafları;
- Yaşlanan nüfus ve iklim değişikliği gibi toplumsal sorunlara karşı verilen tepkilerin bir bü-

tünlük sergilememesi;
- İnternete karşı güvensizliğin ve siber suçların artması;
- Araştırma ve yenilikçiliğin yetersiz kalması;
- Cihazlar ve sistemler arasında birlikte işlerliğin eksik olması32. 

İKİNCİ BÖLÜM: “DİJİTAL GÜNDEM” GİRİŞİMİ EYLEM PLANI

Avrupa 2020 Strateji’nin altında yer alan “Dijital Gündem”i hayata geçirmenin önündeki 
engellerin kaldırılması amacıyla, “Granada Deklarasyonu”nda oluşturulan eylem planında, 
yedi öncelikli alan tespit edilmiştir33. Bu yedi öncelik, tek bir dijital pazarın oluşturulması, 
Bilgi ve İletişim Teknoloji ürünlerinin ve hizmetlerinin birlikte çalışabilirlik düzeylerinin artı-
rılması, İnternet kullanımında güvenlik ve güvenilirliğin artırılması, daha hızlı İnternet erişimi 
ve bağlantısının sağlanması, araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımların teşvik edilmesi, 
dijital beceri oranının yükseltilmesi, çevrimiçi hizmetlerin geliştirilmesi ve iklim değişikliği 
ve yaşlanan nüfus ile ortaya çıkan toplumsal sorunlara karşı bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
uygulanmasıdır. Bu hedeflere yönelik olarak Avrupa Komisyonu, toplam 101 farklı önlemin 
alınmasına ilişkin taahhütlerde bulunmuştur.

32 European Commission, “Telecoms: Kroes to urge support for Digital Agenda at informal meeting of EU Telecoms 
Minister, 18-20 Nisan 2010, Granada”, MEMO/10/132, 16.04.2010.

33 European Commission, “Digital Agenda for Europe: Key initiatives”, MEMO/10/200, 19.05.2010.
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A. Tek Bir Dijital Pazarın Oluşturulması

Avrupa vatandaşlarının, ticari hizmetlere, kültürel faaliyetlere ve eğlence etkinliklerine 
sınır ötesinden bile kolayca erişebilmeleri beklenirken, Birlikteki dijital pazarlar arasında 
bu alanda hala engellerin bulunduğu gözlenmektedir. Bunun en çarpıcı örneği, ABD ile kı-
yaslandığında, Avrupa Birliği’nde ABD’nin aksine dört kat daha az müzik indirilmesidir. Bö-
lünmüş pazarların yanı sıra Avrupa Birliği’ndeki mevcut yasal çerçeve, tek bir dijital paza-
rın oluşmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, öncelikli olarak lisanslama işlemlerinin 
kolaylaştırması öngörülmektedir. Bu çalışmaların, özellikle müzik indirme örneğinde önemli 
bir adım teşkil edeceği düşünülmektedir. Tek bir dijital pazarın oluşması için düzenleyici en-
gellerin kaldırılmasıyla birlikte, elektronik ödemelerin ve faturalamaların da kolaylaştırılması 
hedeflenmektedir. Hâlihazırda, AB vatandaşlarından kendi ülkeleri dışında bir başka üye ül-
kelerden İnternet aracılığıyla alışveriş yapanların oranının düşük olduğu dikkat çekmektedir. 
Bu durum, bazı teknik veya yasal nedenlere dayanmaktadır. Elektronik ortamlarda işlemleri 
teşvik etmek için elektronik imza kullanımına ve veri güvenliğine ilişkin uygulanan kuralların 
daha güvenilir hale dönüştürülmesi için adımlar atılması gerekmektedir. Vatandaşların hak-
larının güçlendirilmesi ve buna göre onların İnternet ortamında kendilerini daha güvende 
hissetmelerini sağlamak, büyük önem teşkil etmektedir.

Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Çevrimiçi çalışmalar için Avrupa Birliği’nde ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılması;
- Sahipsiz ve baskısı tükenmiş çalışmaların korunması;
- Tekrar kullanım için kamu verilerinin paylaşılması;
- Avrupa’nın çevrimiçi içerik pazarını genişletmek için alınabilecek ilave önlemlerin paydaş-

lar tarafından tespit edilmesi;
- Yaratıcı içeriğin yayılmasının kolaylaştırılması;
- Çevrimiçi fikri mülkiyet haklarının korunması;
- Tek Avrupa Ödeme ve e-Fatura (Single European Payment and eInvoicing) sistemine 

geçiş için bir tarih belirlenmesi;
- e-İmza Yönergesi’nin gözden geçirilmesi;
- e-Ticaret Yönergesi’nin günceleştirilmesi;
- Tek dijital pazarın oluşması için Üye Devletlerin gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaları;
- Üye Devletler tarafından KDV Yönergesi’nin ulusal mevzuata aktarılması;
- AB veri koruma kurallarının gözden geçirilmesi;
- Tüketici Hakları Yönergesi’nin tamamlanması;
- Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’ne (Alternative Dispute Settlement) ilişkin imkânların 

araştırılması;
- Toplu dava imkânı için ilgili taraflara danışılması;
- AB çevrimiçi haklarına ilişkin ilkelerin belirlenmesi;
- AB güven duyulan markalar için çevrimiçi paydaş platformunun oluşturulması;
- Telefon numaralandırma sisteminin uyumlaştırılması;
- Radyo Spektrum Politikası planının geliştirilmesi;
- Avrupa dışı telekomünikasyon pazarlarının maliyetlerinin araştırılması.



62

B. Bilgi ve İletişim Teknoloji Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Birlikte Çalışabilirlik Düzeyinin 
Artırılması 

Dijital Gündem kapsamında, cihazlar, sistemler ve ağlar arasında birlikte işlerlik olgusu-
nun yetersiz kalmasına karşı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin uygulanmasında yeni standart-
ların tanımlanması için yeni yasal düzenlemelerin belirlenmesinin gerektiği tespit edilmiştir. 
Bu durumda, özellikle kamu kurumları arasında iş birliğinin artırılması önem arz etmektedir. 
Yeni standartların oluşmasının, başta e-Devlet olmak üzere kamu hizmetlerini daha etkin hale 
getireceği düşünülmektedir.

Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin birlikte çalışabilirliği için bir mevzuatın önerilmesi; 
- Standart belirleme kurallarının tanıtılması;
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne ilişkin standardizasyonun ve kamu ihaleleri hakkında reh-

berlik hizmetinin sağlanması;
- Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Strateji ve Çerçevesi’nin (European Interoperability Strategy 

and Framework) kabul edilmesi;
- Piyasanın önde gelen ekonomik aktörlerinin bilgilerini lisanslamaları halinde oluşacak et-

kilerin analiz edilmesi;
- Üye Devletler tarafından Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi’nin uygulanması;
- Üye Devletler tarafından Malmö ve Granada Deklarasyonları’nda öngörülen önlemlerin  

uygulanması.

C. İnternet Kullanımında Güvenlik ve Güvenilirliğin Artırılması

İnternet kullanımının hızla yayılmasıyla birlikte, bir yandan topluma ve ekonomiye birçok 
fayda sağlanırken, diğer yandan İnternete ilişkin siber suçların yükselmesiyle bazı sakıncalı 
durumların ve tehditlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi zorlaşmıştır. Bu bağlamda, ki-
şisel verilerin korunması vatandaşlar için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Avrupa 
Birliği’nde, kişisel verilerin korunması olgusunun temel hak olarak kabul edildiği unutulma-
malıdır. Bu nedenle, Dijital Gündem’in öngördüğü hedefler arasında, siber saldırılara çabuk 
karşılık verebilecek bir yanıt sistemi/mekanizmasının geliştirmesi ve kişisel verilerin korunma-
sına yönelik daha güçlü yasal düzenlemelerin oluşturulması yer almaktadır.

İnternet ortamdaki bir başka endişe kaynağı ise, çocukların ve gençlerin bu teknolojilerin 
kullanımında karşılaşabilecekleri tehlikelerin artmış olmasıdır. Avrupa vatandaşları, kendileri-
nin ve çocuklarının güvenliği sağlanmadığı sürece, İnternet üzerinde faaliyetlerde bulunmak-
ta ya da işlemler gerçekleştirmekte çekimser davranmaktadır. Bu duruma karşı öngörülen 
önlemler, çocukların ve ebeveynlerin karşılaştıkları yasa dışı içerikli siteleri ihbar edebilecek-
leri şikâyet hatlarının yaygınlaştırılması ve tüm AB üye ülkelerinin okullarında nasıl güvenli 
bir şekilde İnternet kullanılacağına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi olarak 
sıralanmaktadır. 

Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Ağ ve Bilgi Güvenliği Politikaları’nın güçlendirilmesi;
- Bilgi sistemlerine yönelik yapılan siber saldırılarla mücadele edilmesi;
- Avrupa Siber Suç Platformu’nun oluşturulması;
- Avrupa Siber Suç Merkezi’nin oluşturulmasının faydalarının analiz edilmesi;
- Uluslararası arenada siber suça karşı mücadelenin güçlendirilmesi;
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- Avrupa Birliği çapında siber güvenliğine ilişkin hazırlıkların desteklenmesi;
- Güvenlik ihlal bildirimlerinin genişletilmesi imkânlarının incelenmesi;
- Gizliğe ilişkin telekom kurallarının uygulanmasına rehberlik edilmesi;
- Çevrimiçi yasa dışı içerik bildirilmesinin desteklenmesi ve çocukların çevrimiçi güvenliği  

için farkındalık yaratacak kampanyaların düzenlenmesi;
- Çevrimiçi hizmetlerin kullanımında öz düzenlemelerin güçlendirilmesi; 
- Üye Devletler tarafından Avrupa’da Acil Bilgisayar Müdahale Ekipleri’nin (pan-European  

Computer Emergency Response Teams) kurulması; 
- Üye Devletlerin siber saldırı simülasyonları yürütmeleri;
- Üye Devletlerin zararlı içerikli sitelere karşın uyarı hatlarını kullanmaları;
- Üye Devletlerin ulusal uyarı platformları oluşturmaları.

D. Daha Hızlı İnternet Erişimi ve Bağlantısının Sağlanması

Ekonomiyi güçlendirmek ve yeni istihdam imkânları yaratmak amacıyla, Avrupa vatandaş-
ları için teknolojilerin kullanımında gerekli güvenli çerçevenin oluşturulmasının yanı sıra hızlı 
İnternet erişimi de büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği’nin, vatandaşlarına daha geniş 
kapsamlı ve rekabetçi fiyatlarda hızlı İnternet erişiminin sağlaması gerekmektedir. Avrupa 
Birliği’nin hedefi, tüm vatandaşların 2013 yılına kadar temel genişbantı temin etmeleri ve 
2020 yılına kadar da saniye başına 30 megabit (megabit per second-Mbps) veya daha yüksek 
hızda genişbant erişimine sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra Avrupa’daki hane 
halklarının yüzde 50’sinin 100 Mbps’ten daha yüksek İnternet erişimine abone olmaları he-
deflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için, yeni nesil erişim ağlarının (next generation access-
NGA) gelişiminin hızlandırılması ve evrensel genişbant kapsamının sağlanması gerekmekte-
dir. Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Avrupa Komisyonu, bu alandaki yatırımları 
teşvik etmek amacıyla, kredi miktarını artırmayı hedeflemektedir.

Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- AB genişbantına ilişkin bir tebliğin kabul edilmesi;
- Daha hızlı genişbant için finansal destek sağlanması;
- Avrupa Radyo Spektrum Politikası’nın uygulanması;
- Yeni nesil erişim ağlarının yayılmasının hızlandırılması;
- Üye Devletlerin ulusal genişbanta ilişkin eylem planlarını oluşturmaları;
- Üye Devletler tarafından genişbant yatırımlarının kolaylaştırılması;
- Yüksek hızlı ağların sunulmasında yapısal fonların kullanılması;
- Üye Devletlerin Avrupa Spektrum Politika Programı’nın uygulamaları. 

E. Araştırma ve Geliştirme Alanında Yatırımların Teşvik Edilmesi

Avrupa Birliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik yatırımların artırılmasına önem ver-
mektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği özellikle kamu ve özel sektör arasında ortak çalışmaların 
yürütülmesini desteklemektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği KOBİ’lere ve genç araştırmacılara daha 
fazla fon sağlamayı ve imkânlarını geliştirmeyi öngörmektedir. Avrupa Komisyonu’nun önem 
verdiği bir başka husus, desteklediği araştırmaların özellikle pazara dönük nitelikli olmalarıdır.

Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik araştırmalar için özel yatırımların teşvik edilmesi;
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- Koordinasyonun güçlendirilmesi ve kaynakların tek bir havuzda toplanması;
- Avrupa Birliği çapında Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik araştırma kaynaklarına  

daha kolay ve hızlı erişilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi;
- Ortak Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne yönelik araştırma altyapılarına ve yenilikçilik küme-

lerine finansal destek sağlanılması;
- Yeni nesil ağ tabanlı uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi;
- Üye Devletlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında araştırma ve geliştirmedeki kamu-

harcamalarını iki katına çıkarmaları;
- Üye Devletlerin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and 

Innovation Programme) ile finanse edilen büyük ölçekli pilot projelere dâhil olmaları. 

F. Dijital Beceri Oranının Artırılması ve Online Hizmetlerin Geliştirilmesi

Avrupa vatandaşlarının yarısından fazlası İnterneti her gün kullanırken, yüzde 30’unun 
hiç İnternet kullanmadığı tespit edilmiştir. İnternet kullanmayanların büyük çoğunluğu yaş-
lı, düşük gelirle çalışan, işsiz ve eğitim düzeyi düşük kişilerden oluşmaktadır. Oysa Avrupa 
Birliği’nin bir bilgi toplumuna dönüşme yolunda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
güncel işlerin (iş başvurusu, devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri, alışveriş gibi) git gide daha 
fazla oranda çevrimiçi yürütülmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu’nun, 
kimsenin bilgi toplumunun dışında kalmamasını ve herkesin bu teknoloji devriminin bir par-
çası olmasını sağlaması önem taşımaktadır. Avrupa Komisyonu, bu dijital uçurumu kapatma-
ya yönelik çalışmalarını hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, Avrupa Sosyal Fonu34 
kapsamında dijital becerilerin öncelikler arasına alınması için özen gösterileceği açıklanmıştır. 
Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, bilgiye dayalı ekonomi yolunda istihdam piyasasında bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanında nitelikli çalışan eksikliğinin üstesinden gelmesi gerekmektedir.

 Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Dijital okuryazarlığın ve becerilerin Avrupa Sosyal Fonu’nun öncelikleri arasına getirilmesi;
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin uygulayıcı ve kullanıcılarının yeteneklerini tespit etmeyi 

sağlayacak araçların geliştirilmesi; 
- Dijital okuryazarlığın ve becerilerin “Yeni İşler için Yeni Beceriler” girişiminin öncelikleri 

arasına getirilmesi;
- Kadınların Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne daha fazla katılımının teşvik edilmesi; 
- Yeni medya teknolojileriyle çevrimiçi tüketici eğitim aracının geliştirilmesi;
- Avrupa Birliği çapında dijital okuryazarlık becerilerinin ölçülmesine ilişkin göstergelerin 

belirlenmesi;
- Mevzuata ilişkin yapılan tüm değişikliklere erişimin, sürekli olarak değerlendirilmesi;
- 2015 yılına kadar kamu sektörünün İnternet sayfalarına erişiminin tamamen sağlanmış olması;
- Engellilerin dijital erişiminin sağlanması için bir Mutabakat Zaptı’nın hazırlanması;
- Üye Devletlerin uzun vadeli becerileri ve dijital okuryazarlığa yönelik politikaları teşvik 

etmeleri;
- Üye Devletlerin Telekom Çerçevesi ve Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’ndeki 

engellilere yönelik hükümleri uygulamaları;
- Üye Devletlerin e-Öğrenimi ulusal politikalarına dâhil etmeleri. 

34 Bkz. Avrupa Sosyal Fonu, s.43.
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G. İklim Değişikliği, Yaşlanan Nüfus ile Ortaya Çıkan Toplumsal ve Çevreye Dayalı So-
runlara Karşı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Uygulanması

Yaşlanan nüfus ve iklim değişikliği gibi toplumsal ve çevresel sorunlar karşısında Avrupa 
Birliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni geliştirerek, hem enerji tüketimini azaltmayı hem de 
yaşlanan nüfusa gerekli destekleri sağlamayı öngörmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Komis-
yonu tarafından öngörülen önlemler arasında, hastaların çevrimiçi olarak Avrupa Birliği’nin 
herhangi bir yerinde tıbbi kayıtlarına ulaşılmasının sağlanması yer almaktadır.

 Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün enerji ve iklim değişikliği tedbirlerine uygun olup 

olmadığına ilişkin değerlendirmenin yapılması;
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ve sera gazı salımı yapan sektörler arasındaki iş birli-

ğinin teşvik edilmesi;
- Akıllı şebekelerin katkısının değerlendirilmesi ve birlikte çalışabilirlik için asgari şartların 

belirlenmesi;
- Katı Hal Aydınlanma (Solid State Lighting) üzerine Yeşil Kitap’ın hazırlanması;
- Üye Devletlerin akıllı sayaçlar için ek işlevler üzerine anlaşmaları;
- Üye Devletlerin aydınlatma için yapılan kamu alımları için toplam maliyeti göz önünde 

tutmaları;
- Avrupa vatandaşlarının kendi sağlığına ilişkin bilgilere güvenli erişiminin sağlanması;
- Hastanın bilgilerine ilişkin asgari ortak bir setin belirlenmesi için bir önerinin sunulması;
- Avrupa Birliği çapında e-Sağlık alanında birlikte çalışılabilir testlerin, sertifikasyonların ve 

standartların belirlenmesi;
- Yaşlı ve engellilerin bağımsızca yaşayabilmelerini destekleyen “the Ambient Assisted Li-

ving-AAL” Ortak Programı’nın desteklenmesi;
- Avrupa dijital kütüphanesini finanse etmek için sürdürülebilir bir modelin önerilmesi;
- Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi için önerilerin sunulması;
- Avrupa sinemasının dijitalleştirilmesini teşvik etmek için bir tavsiye kararının hazırlanması;
- Kültürel çeşitlilik üzerine Görsel-İşitsel Medya Hizmet Yönergesi’nin uygulanması;
- e-Kimliğin karşılıklı tanınmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin bir karar 

sunması;
- Tek Pazar’da sınır ötesi e-Devlet hizmetlerinin teşvik edilmesi;
- Çevresel Bilgi Yönergesi’ne kamusal erişimin gözden geçirilmesi;
- Sınır ötesi e-Çevre Hizmetleri’nin uygulanması;
- Avrupa Birliği’nde e-İhale kapasitesinin birleşmesine yönelik Beyaz Kitap’ın yayınlanması;
- 2011 ila 2015 yıllarını kapsayan e-Komisyon eylem planının oluşturulması ve uygulanması;
- Üye Devletlerin, e-Devlet hizmetlerinde birlikte çalışabilirliği sağlamaları;
- Üye Devletlerce, e-Devlet merkezleri için belirlenen Tek Temas Noktası’nın tam işler ol-

ması;
- Üye Devletlerin, sınır ötesi temel kamu hizmetleri konusunda ortak bir liste üzerinde an-

laşmaları;
- Birlikte çalışabilirlik ve hızlı standardizasyon desteğiyle sunulan Akıllı Ulaşım Sistemi 

Yönergesi’nin uygulanması;
- Hava Trafik Yönetim Çözümleri’ne (Air Traffic Management Solution) yönelik stratejinin 

kabul edilmesi;
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- e-Denizcilik hizmetlerinin sunumu için bir Yönerge’nin önerilmesi;
- Demir yolu yolcu hizmetlerine ilişkin telematik uygulamaların teknik özelliklerinin belirlen-

mesi için bir Yönergenin önerilmesi;
- Üye Devletlerin, Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi’nin (European Rail Traffic Mana-

gement System) tüm yükümlüklerini yerine getirmeleri.

H. Uluslararası Alanda Yürütülecek Faaliyetler

2020 Stratejisi’nin “Dijital Gündem” girişimi altında Avrupa Birliği’nin aldığı önemler ulus-
lararası bir boyut da taşımaktadır.

 Bu alanda öngörülen eylemler şu şekilde sıralanabilir:
- İnternet yönetişiminin uluslararası hale getirilmesinin teşvik edilmesi;
- İnternet Yönetişim Forumu’nun desteklenmesi;
- Fikri mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde uluslararası ticaret şartlarının iyileştirilme-

si; 
- Bilgi Teknolojileri’ne ilişkin Anlaşmanın güncelleştirilmesi;
- Ses ve veri dolaşımında kalıcı çözümlerin bulunması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Avrupa Komisyonu, Avrupa 2020 Stratejisi’nde önemli bir pencere oluşturan “Dijital 
Gündem”e ilişkin yıllık değerlendirme raporları yayımlamaktadır. Avrupa Komisyonu, son de-
ğerlendirme raporunu 12 Haziran 2013 tarihinde sunmuştur35. Raporda, Dijital Gündem kap-
samında belirlenen 101 eylemden 61’inin tamamlanmış olduğu, 32’sinin üzerinde çalışıldığı 
ve 8’inin de ertelenmiş veya ertelenebilir konumda olduğu açıklandı. Bir önceki yıl ise, söz 
konusu eylemlerden 34’ünün tamamlandığı, 52’si üzerinde çalışıldığı ve 15’inin de ertelenmiş 
veya ertelenebilir konumda olduğu göz önünde tutulursa, bir yıl içinde önemli gelişmeler 
kaydedildiği anlaşılmaktadır.

Avrupa Komisyonu, “Dijital Gündem” girişimi altında kaydedilen ilerlemeleri daha iyi takip 
edebilmek ve denetleyebilmek adına, bazı performans göstergeleri belirlemiştir. Söz konusu 
değerlendirme raporunda, Avrupa Komisyonu, bu performans göstergelerine göre, Haziran 
2012 ile Mayıs 2013 döneminde kaydedilen ilerleme ve gelişmelere yer vermiştir.

Bu doğrultuda,
• Performans Göstergesi: 2013 yılına kadar AB vatandaşlarının temel genişbant temin 

etmeleri;
Avrupa vatandaşların yüzde 95,5’i sabit genişbant erişim imkânına sahiptir. Tüm Avrupa 

Birliği’nde vatandaşlar, şehirlerde temel genişbanta erişebilirken, on Üye Devlette kırsal böl-
gelerdeki vatandaşların yüzde 80’ininden daha azı genişbant erişim imkânına sahiptir.

• Performans Göstergesi: 2020 yılına kadar saniye başına 30 megabit (megabit per 

35 European Commission, “Digital Agenda Scoreboard  2013”, SWD (2013) 217 final, 12.06.2013.
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second-Mbps) veya daha yüksek hızlı genişbant erişimine sahip olmalarının yanı sıra, Av-
rupa’daki hane halklarının yüzde 50’sinin 100 Mbps’ten daha yüksek İnternet erişimine 
abone olmaları hedeflenmektedir;

Yüksek hızlı genişbant erişim kapsamı genişlemektedir. Şöyle ki; yüksek hızlı genişbant 
(30 Mbps’in üstünde) erişimine sahip olan AB hane halkının oranı geçen sene yüzde 49 iken 
bu sene bu oran yüzde 54’e yükselmiştir. AB hane halkının sadece yüzde 3,4’ü 100 Mbps’ten 
daha yüksek İnternet erişimine abonedir.

• Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar, AB vatandaşlarının yüzde 50’sinin alışve-
rişlerini İnternet üzerinden yapmaları ve yüzde 20’sinin bir başka Üye Devlete kayıtlı bir 
İnternet sitesinden alışveriş yapmaları;

İnternet ortamında yapılan alışverişlerin ulusal düzeyle sınırlı kaldığı gözlenmektedir. AB 
vatandaşları arasında İnternet kullanıcılarının yüzde 45’i çevrimiçi alışveriş yapmaktadır. An-
cak yalnızca yüzde 11’inin başka bir üye ülkeye kayıtlı bir İnternet sitesinden alışveriş yaptığı 
dikkat çekmektedir. Bu durumun özellikle dil engeline ve aşırı bürokrasiye dayandığı belir-
tilmiştir. 

• Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar, KOBİ’lerin yüzde 33’ünün çevrimiçi satış 
yapmaları;

KOBİ’lerin elektronik ticaret kullanım oranlarının çok düşük düzeyde kaldığı gözlenmek-
tedir. Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen satışlarda KOBİ’lerin e-Ticaret payı yüzde 13 ile sı-
nırlıdır. Raporda, çoğu Üye Devletin bu hedefe ulaşamayacağı yönünde görüş belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonu, 11 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği’nde e-Ticaret işlemlerini artır-
mayı hedefleyen eylem planını sunmuştur. Bu yeni eylem planı kapsamında, Avrupa Komis-
yonu, 2015 yılına kadar çevrimiçi perakende satış oranını ve İnternet sektörünün GSYİH’deki 
payını iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı 
yeni e-Ticaret eylem planında beş önceliğe ağırlık verilmiştir36.
- Avrupa Birliği içinde tüketicilerin çeşitli çevrimiçi hizmetlere ve ürünlere erişimlerinin ko-

laylaştırılması ve bunun için yasal düzenlemelerin geliştirilmesi;
- Operatörlerin e-Ticaret alanında uygulanan kurallar hakkında daha iyi bilgilenmeleri ve 

tüketicilerin korunması;
- Güvenilir ve etkin ödeme ve teslimat sistemlerinin geliştirilmesi;
- Yasa dışı içerikler ile daha etkin mücadele edilmesinin yanı sıra anlaşmazlıkların çözülmesi 

için daha etkin mekanizmaların geliştirilmesi;
- Yüksek hızlı ağların ve ileri teknolojik çözümlerin geliştirilmesi.

36 European Commission, Commission Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and 
Social Committee, the Committee of the Regions, “A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for 
e-Commerce and online services”, COM (2011) 942 final, 11.01.2012.
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• Performans Göstergesi: Telefon dolaşım ücretlerindeki farkın, 2015 yılına kadar sıfıra 
yaklaştırılması;

Avrupa Komisyonu’nun yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda, cep telefonu dolaşım 
ücretleri 2012 yılında yüzde 4,8 oranında düşmüştür. 1 Temmuz 2012 tarihinde cep telefonu 
uluslararası dolaşımına ilişkin yeni düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi, bu olumlu gelişme-
lere önemli katkı sağlamıştır. Ancak, Avrupa Birliği’nde dolaşım ücretleri önemli derecede 
düşürülmesine rağmen, uygulanan ücretler halen yüksek bulunmaktadır. 

• Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar, AB vatandaşlarından düzenli olarak İnter-
net kullananların oranının yüzde 60’tan yüzde 75’e ve sosyal yönden dezavantajlı kişilerin 
İnternete erişme oranının yüzde 41’den yüzde 60’a çıkarılmasının yanı sıra hiç İnternet 
kullanmayan vatandaş oranının yüzde 30’tan yüzde 15’e düşürülmesi;

AB vatandaşlarının yüzde 70’inin düzenli olarak İnternet kullandığı tespit edilmiştir. Ra-
porda, sosyal yönden dezavantajlı kişilerin İnternet erişimlerinde önemli gelişmeler kayde-
dildiğine dikkat çekilmiştir. Bu oran 2012 yılında yüzde 54’e ulaşmıştır. Ancak hiç İnternet 
kullanmayan vatandaş oranı sadece yüzde 22 seviyesine düşmüştür. İnternetin en yaygın 
olduğu ülkelerin başında Kuzey Avrupa ülkeleri gelmektedir. Avrupa Komisyonu’nun ya-
yımladığı değerlendirme raporlarında, Romanya’nın durumuna özellikle dikkat çekilmiştir. 
Romanya’da hiç İnternet kullanmayan vatandaş sayısının düzenli olarak kullananları geçtiği 
gözlenmektedir. 

Kaynak: Eurostat

Grafik 2: İnternet Kullanımı
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Tablo 15: AB Vatandaşlarının e-Devlet Hizmetlerinden Faydalanma Oranı (yüzde olarak)
2008 2011 2012

AB-27 36 41 44
Almanya 44 50 51
Avusturya 51 51 53

Belçika 26 47 50

Bulgaristan 10 25 27

Çek Cumhuriyeti 19 42 30

Danimarka 49 81 83

Estonya 37 53 55

Finlandiya 62 68 70

Fransa 48 57 61

GKRY 18 29 30

Hollanda 61 62 67

İngiltere 40 40 43

İrlanda 34 44 49

İspanya 32 39 45

İsveç 59 74 78

İtalya 20 22 19

Letonya 20 41 47

Litvanya 22 30 37

Lüksemburg 60 60 61

Macaristan 29 38 42

Malta 25 37 41

Polonya 22 28 32

Portekiz 19 37 39

Romanya - 7 31

Slovakya 40 48 42

Slovenya 35 46 48

Yunanistan 13 27 34
Kaynak: Eurostat

 • Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar AB vatandaşlarının yüzde 50’sinin e-Devlet 
hizmetlerinden faydalanmaları; 

Avrupa Birliği çapında, kamu kurumlarının hizmetlerinden yararlanmak için İnternet kul-
lanan vatandaşların payı yüzde 44’e ulaşmıştır. Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi borç krizi 
ve finansal sorunlar yaşayan üye ülkelerde İnternet ortamında sunulan kamu hizmetlerinin ve 
bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların sayısında önemli artışlar gözlenmektedir. Bu bağ-
lamda, Avrupa Komisyonu, e-Devlet hizmetlerinin gelişerek bu ülkelerde yapısal reformlara 
önemli katkılar sağladığını belirtmiştir. Romanya’da da vatandaşların e-Devlet hizmetlerin-
den faydalanma oranının önemli derecede artığı gözlenmektedir. 
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• Performans Göstergesi: 2015 yılına kadar, Üye Devletlerin kamu sektörü İnternet say-
falarına erişimin tamamen sağlanmış olması; 

Raporda, AB Üye Devletlerinin hangi kamu hizmetlerinin İnternet üzerinden sağlanabi-
leceğine ilişkin bir liste hazırlama aşamasında oldukları ve bu konudaki temasların devam 
ettiği belirtilmiştir.

• Performans Göstergesi: 2020 yılına kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde araştırma 
ve geliştirme için ayrılan kamu yatırımlarının 11 milyar avroya çıkarılması; 

Araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmasına 
rağmen, söz konusu harcamalara ilişkin kamu yatırımını 2020 itibarıyla ikiye katlamak için 
gereken yüzde 5,5’lik yıllık büyüme oranının oldukça altında kalındığı tespit edilmiştir. 2011 
yılında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde araştırma ve geliştirme için ayrılan harcamaların sa-
dece yüzde 1,8 oranında artığı gözlenmiştir. 

• Performans Göstergesi: 2020 yılına kadar aydınlatma için enerji kullanımının yüzde 20 
düşürülmesi;

Raporda, Avrupa Birliği çapında, aydınlatma için enerji kullanımının düşürülmesinde hızlı 
gelişmeler kaydedildiği açıklanmıştır. Avrupa Birliği’nin aydınlatma piyasasında yarı iletken 
aydınlatma (Solid State Lighting-SSL) ürünlerinin pazardaki payı, 2009 yılında yüzde 1,7’den 
2012 yılında yüzde 14,4’e ulaşmıştır. 

• Dijital beceriler
Raporda, Avrupa’daki iş gücünün yarısının dijital becerilere sahip olmadıkları tespit edil-

miştir. Avrupa Komisyonu, bilgiye dayalı ekonomi yolunda istihdam piyasasında Bilgi ve İle-
tişim Teknolojileri alanında nitelikli çalışanların eksikliğinin giderilmesi gerektiği hususuna 
önem vermektedir. Bu alanda, Avrupa Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. 

• Diğer önemli gelişmeler 
Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Üye Devletler arasında elektronik ortamda yapılan işlemleri 

kolaylaştırmak ve daha güvenilir kılmak amacıyla, 4 Haziran 2012 tarihinde, elektronik Tanım-
lama (e-Identification) ve elektronik imzaya yönelik yeni bir tüzük sunmuştur37. Bu yeni Tüzük 
ile Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin ulusal e-Tanımlama sistemlerinde karşılıklı tanıma ilke-
sini uygulamalarını önermektedir. Böylelikle, vatandaşlar ve iş yerleri kendi ulusal elektronik 
tanımlama sistemini kullanarak diğer Üye Devletlerde sunulan kamu hizmetlerinden (kamu 
alımları, sosyal hizmetler, vergi beyannameleri) de yararlanabilecektir. Bu yeni düzenleme ile 
ayrıca, Avrupa elektronik tanımlama sisteminin oluşturulması da hedeflenmektedir. Nitekim 
söz konusu düzenleme ile Üye Devletler, Pan-Avrupa elektronik tanımlama sistemine dâhil 
olmak istediklerini belirttikleri takdirde, sadece kendi vatandaşlarının eriştikleri kamu hiz-
metlerinin aynısından diğer AB vatandaşları da faydalanabilecektir. Bu yeni düzenleme ile 
özellikle yurt dışında okuyacak öğrenciler, başka bir üye ülkeye taşınacak vatandaşlar, yurt 
dışında sağlık hizmeti görecek hastalar, yurt dışında iş yapacak şirketler ve çalışanların yanı 
sıra hükümetler için de birçok kolaylık sağlanması beklenmektedir.

37 European Commission, “Digital Agenda: new Regulation to enable cross-border electronic signatures and to get more 
value out of electronic identification in Digital Single Market”, IP/12/558, 04.06.2012.
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Avrupa Komisyonu’nun sunduğu taslakta, elektronik imzalar için mevcut kuralların uyum-
laştırılmasıyla ortak kuralların belirlenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle elektronik imzaların 
sınır ötesi kullanımlarında karşılanan teknik engellerin kaldırılması ve bu alandaki mevcut 
düzenlemenin geliştirilmesi beklenmektedir. Bilindiği üzere, 30 Kasım 1999 tarihinde kabul 
edilen 1999/93/EC sayılı “Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi” başlıklı Yönerge ile 
elektronik imzanın Avrupa Birliği düzeyinde tanınmasını sağlayacak yasal çerçeve oluşturula-
rak, ıslak imzanın yanı sıra elektronik imzanın da hukuki geçerliliğinin tanınması sağlanmıştır. 
Ancak 1999 yılında kabul edilen bu yönergeye rağmen, Avrupa Birliği çapında bazı teknik 
farklılıkların bulunması nedeniyle, elektronik imza kullanımının ve uygulamaların beklenildiği 
ölçüde yaygınlaşmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle, bu yeni düzenleme ile belirlenecek yeni 
kurallar sayesinde, Avrupa Birliği düzeyinde elektronik imzaların karşılıklı tanınması ve birlikte 
çalışabilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bir diğer önemli gelişme de, Avrupa Komisyonu’nun, 28 Mart 2012 tarihinde Lahey’de 
bulunan Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL bünyesinde Avrupa Siber Suç Merkezi’nin (Europe-
an Cybercrime Center) kurulmasını önermesidir38. Nitekim 11 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
faaliyet göstermeye başlayan Merkezin, tüm Üye Devletlerin siber suçlarla mücadelelerinde 
destek sağlaması ve siber suçlara ilişkin bilgilendirme çalışmaları düzenlemesi öngörülmüş-
tür. Merkezin diğer görevleri arasında organize suç gruplarının İnternet üzerindeki yürüttük-
leri yasa dışı faaliyetlerin (özellikle kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar) yanı 
sıra İnternet üzerindeki çocuk istismarı ve çocuk pornografisi ile mücadele de yer almaktadır. 
Tüm bunların yanında, bu yeni güvenlik merkezi, Birlik çapında yürütülen ortak soruşturma-
larda birçok teknik, analitik ve adli destek vermektedir. Yeni güvenlik merkezinin bütçesine, 
ilk aşamada yıllık 3,6 milyon avro tahsis edilmesinin ve yaklaşık 50 uzmanın istihdam edilme-
sinin öngörüldüğü açıklanmıştır. 

Avrupa Siber Suç Merkezi’nin kurulmasının yanı sıra, Avrupa Birliği çapında siber suçlara 
karşı mücadeleyi daha etkinleştirmek amacıyla Avrupa Komisyonu, Şubat 2013’te yeni bir 
siber güvenlik stratejisi sunmuştur39. Söz konusu stratejide, bilişim sistemlerinin dayanıklılığı-
nın artırılması, siber suçların azaltılması, siber güvenlik için gerekli endüstriyel ve teknolojik 
kaynakların geliştirilmesi, Avrupa Birliği’nin uluslararası siber güvenlik politikası ile siber sa-
vunma politikasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği son birkaç yılda veri koruma alanında da yoğun çalışmalar yürütmektedir. 
2013 yılı başında açıklanan yeni eylem planı kapsamında, AB kurumlarında “veri koruma kül-
türü” oluşmasının teşvik edilmesi; Avrupa Birliği’nde yasama faaliyeti yürüten üç kurumun 
(Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi) veri korumanın gerekliliklerinden 
haberdar olmalarının sağlanması ve bu gerekliliklerin yeni yasal düzenleme tekliflerine de 
yansıtılması; Avrupa Birliği’ndeki ulusal veri koruma kurumları arasındaki iş birliğinin güçlen-
dirilmesi; iletişimin güçlendirilmesi ve mevcut insan kaynaklarından daha iyi faydalanılması 
hedeflenmektedir40.

38 European Commission, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, “Tackling 
Crime in our Digital Age: Establishing a European Cybercrime Centre”, COM (2012) 140 final, 28.03. 2012.

39 European Commission, “Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace”, JOIN 
(2013) 1 final, 07.02.2013. 

40 European Data Protection Supervisor, “Strategy 2013-2014: Towards excellence in data protection”, 2012.
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KAPSAYICI BÜYÜMEYE DOĞRU41

Avrupa Komisyonu, Kapsayıcı Büyüme çerçevesinde, Avrupa Birliği’ni yüksek istihdamı 
teminat altına alan bir ekonomiye dönüştürerek, Birlik içinde ekonomik, sosyal ve bölge-
sel uyumun sağlanmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, Birlik çapında, özellikle 
genç, kadın ve yaşlılar için daha fazla istihdam imkânının yaratılması ve eğitim alanında yatı-
rımların artırılmasının yanı sıra iş gücü piyasasında ve sosyal yardım sisteminde reform çalış-
malarının yürütülmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Birlik içinde sağlanan büyüme ile elde edilen 
faydaların tüm vatandaşlar ve kesimler arasında paylaşılması hususuna özen gösterilecektir. 
Kapsayıcı Büyüme stratejisi ayağında iki girişim belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla; “Yeni Beceriler 
ve İşler için Gündem” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.

Avrupa Birliği’nin, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirlediği hedefleri; istihdam ala-
nında, 20 ila 64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 75’inin istihdam edilmesi; eğitim alanında, 
eğitimi terk oranının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi ve yüksek öğretim oranının yüzde 40’a 
çıkarılması; yoksulluk ve sosyal dışlanma alanında ise ülke genelinde belirlenen yoksulluk 
sınırında yaşayan Avrupalıların sayısının yüzde 25 oranına düşürülerek, yaklaşık 20 milyon 
insanın yoksulluktan kurtarılması gibi hususlar oluşturmaktadır.

41 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_en.htm, Erişim Tarihi: 
13.08.2012.
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 YENİ BECERİLER VE İŞLER İÇİN GÜNDEM

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Küresel krizin Avrupa Birliği’ni etkilemesi sonucunda, istihdam oranı, 2005 yılında yüzde 
68’den, 2012 yılında ancak yüzde 68,5 oranına ulaşabilmiştir. Buna paralel olarak, işsizlik oranı 
da 2010 yılında yüzde 10 seviyesine yaklaşmıştır (Tablo 4). Bu krizden en çok etkilenen kesi-
min başında gençlerin yer aldığı dikkat çekmektedir. Gençler arasında yüzde 21,1’e ulaşan 
işsizlik oranı, Avrupalı yetkililer için giderek ciddi bir endişe kaynağı oluşturmaktadır (Tablo 
9). Bunun yanı sıra, kadınların istihdam oranının yüzde 62 ve yaşlıların ise yüzde 46,3 oranı 
ile çok düşük seviyede kaldığı da dikkati çekmektedir. Bu oranların, özellikle Malta, İtalya, 
İspanya, Macaristan ve Polonya için endişe verici boyutlarda olduğu gözlenmektedir. Avru-
pa Birliği’ndeki nüfusun yaşlanmasının iş gücünü de önemli ölçüde daraltacağı göz önünde 
tutulursa, özellikle gençler, kadınlar ve yaşlıların iş gücü piyasasına (yeniden) kazandırılmaları 
önem arz etmektedir.

Tablo 16: Kadın ve Yaşlı İstihdam Oranı (2010, yüzde olarak)
 Kadın Yaşlı  Kadın Yaşlı
AB-27 62 46,3 İspanya 55,8 43,6

Almanya 69,9 57,7 İsveç 75 70,4

Avusturya 69,6 42,4 İtalya 49,5 36,6

Belçika 61,6 37,3 Letonya 64,9 48,2

Bulgaristan 61,7 43,5 Litvanya 65 48,3

Çek Cumhuriyeti 60,9 46,5 Lüksemburg 62 39,6

Danimarka 73 58,4 Macaristan 55 34,4

Estonya 65,7 53,8 Malta 41,5 30,4

Finlandiya 71,5 56,2 Polonya 57,3 34,1

Fransa 64,8 39,8 Portekiz 65,6 49,2

GKRY 68,8 56,3 Romanya 55,9 41,1

Hollanda 70,8 53,7 Slovakya 57,4 40,5

İngiltere 67,9 57,1 Slovenya 66,5 35

İrlanda 60,2 50,2 Yunanistan 51,7 42,3

Kaynak: Eurostat

2020 sürecinde, Avrupa Birliği’ni bilgi toplumuna dönüştürme hedefi kapsamında, vatan-
daşların, oluşmakta olan bilgi toplumunun ihtiyaçlarına yönelik gerekli beceri ve eğitimleri 
almaları için eğitim alanında önemli reformlara ön ayak olunması öngörülmektedir. Avrupa 
Birliği’ni bilgi toplumuna dönüştürme hedefiyle birlikte, bir yandan gençlerin yüksek eğitim 
almış ve dijital okuryazar olmaları, diğer yandan da hızlı değişen ortama çabuk uyum sağla-
yabilecek ve yenilikçiliğe yatkın olmaları beklenmektedir. 
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Avrupa Birliği’nde istihdam oranlarını artırmak ve tüm toplumu bilgiye dayalı ekonomiye 
geçiş sürecine hazırlamak için, daha iyi işleyen bir iş gücü piyasasını geliştirmeye, daha kali-
fiyeli bir iş gücü oluşturmaya ve iş yeri çalışma ortamı koşullarını iyileştirmeye yönelik önlem-
lerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, Avrupalı yetkililerin istihdam yaratılmasını teşvik 
edici sağlam politikaları yürütmeleri önem arz etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM: “YENİ BECERİLER VE İŞLER İÇİN GÜNDEM” GİRİŞİMİ EYLEM PLANI

Avrupa 2020 Stratejisi içinde yer alan “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” başlığını haya-
ta geçirmek için, 23 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan eylem planı, dört öncelik alanına göre 
düzenlenmiştir42. Bu dört öncelik, daha iyi işleyen bir iş gücü piyasasının geliştirilmesi, daha 
kalifiyeli bir iş gücünün oluşturulması, daha kaliteli iş ve uygun çalışma ortamının sağlanması 
ve daha fazla istihdam yaratılmasına yönelik politikaların yürütülmesidir.

Avrupa 2020 Stratejisi altında yer alan “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” ile Avrupa 
Komisyonu, toplam 13 farklı önlemin alınması için taahhütlerde bulunmuştur.

A. Daha İyi İşleyen Bir İş Gücü Piyasasının Geliştirilmesi için Güvenceli Esneklik  Çerçe-
vesinin Yenilenmesi 

İş gücü piyasasını modernleştirmek için en etkin araçlardan birinin güvenceli esneklik 
(flexisecurity) politikaları43 olduğu düşünülmektedir. Güvenceli esneklik ise dört bileşenden 
oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; esnek ve güvenilir sözleşmeli anlaşmalar, aktif istihdam politi-
kaları, hayat boyu öğrenim ve modern sosyal güvenlik sistemleridir. Bu doğrultuda, Avrupa 
Komisyonu, kriz sonrasında oluşan yeni ekonomi çerçevesine uyum sağlayacak şekilde söz 
konusu dört alanda yeni düzenlemeler getirmeyi öngörmektedir. 

 Avrupa Komisyonu’nun bu alandaki önceliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
- İş gücü piyasasındaki parçalanmanın azaltılması (örneğin sözleşmeli anlaşmaların gözden 

geçirilmesi, toplu iş sözleşme görüşmelerinin tek merkezli olmaktan çıkarılması);
- Ekonomik bunalım dönemlerinde şirket/kurum içinde daha çok esnekliğin teşvik edilme-

sinin sağlanması (örneğin çalışma saatleri);
- Hayat boyu öğrenim imkânlarına erişimi kolaylaştırarak, insanların katma değeri daha 

yüksek sektörlere geçmelerinin sağlanması; 
- Ekonomik krizlere daha çok maruz kalabilecek çalışanların (özellikle başta eğitim düzeyi 

düşük, genç, yaşlı, engelli) ihtiyaçları göz önünde tutularak, daha uygun eğitim program-
larının sağlanması (örneğin yaşlı çalışanların ekonomik yapılandırmaya uyum sağlamaları 
için becerilerinin yükseltilmesi; ailesine bir süre bakmak için ayrıldıktan sonra işe geri dö-
nüldüğünde ilgilinin becerilerini tekrar kazanmasının sağlanması); 

42 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “An Agenda for new skills and jobs: A European 
contribution towards full employment”, COM (2010) 682 final, 23.11.2010, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:EN:PDF,  Erişim Tarihi: 13.08.2012.
43 AB Konseyi, Aralık 2007’de güvenceli esneklik alanında ortak AB ilkelerini kabul etmiştir (European Commission,      

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, “Towards Common Principles of Flexisecurity: More and better jobs through 
flexibility and security”, COM (2007) 359 final, 27.06.2007).
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- Hayat boyu öğrenimin uygulanmasında sosyal diyalog ve paydaşların katılımlarının teşvik 
edilmesi (bu kapsamda, özellikle bölgesel ve yerel düzeyde kamu hizmetleri ve eğitim 
alanlarında çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ve eğitime erişimlerinin nasıl kolaylaştırılabileceği 
hususunda tespitte bulunulmasının bu konuya önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir).

- Kamu ve özel yatırımlarda çalışanların hayat boyu öğretim programlarına katılımlarını artırmak 
için teşvik tedbirlerinin oluşturulması ve maliyetlerin paylaşılması için yeni düzenlemelerin 
getirilmesi;

- Yürütülen aktif istihdam politikalarının, özellikle uzun dönem işsizlik riskini azaltmaya yönelik 
olması;

- Ekonomide yaşanan konjonktürel dalgalanmalar göz önünde tutularak, sosyal güvenlik kapsa-
mının belirlenmesi ve özellikle işsizlik riski altında kalanlara sağlanan imkânların geliştirilmesi;

- En çok işsiz olma riski altındakilere sağlanan sosyal avantajların kapsamının genişletilmesi;
- İşsizlik ya da hasta oldukları dönemlerde veya kısa dönemli sözleşmeli bulunmalarından do-

layı emeklilik maaşlarına ilişkin tasarruflarında aralıklar meydana gelenler için yeterli ve sürdü-
rülebilir emeklilik maaşlarının sağlanabilmesi.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, Avrupa Komisyonu, güvenceli esneklik alanında öncelikli 
eylem önlemleri olarak şunları belirtilmiştir:

Önlem 1 AB kurumları, Üye Devletler ve sosyal ortakların iş birliğinde, güvenceli esneklik 
için ortak ilkeler belirlenerek, ortak bir tutumun sergilenmesi için görüşmelerin ya-
pılması;

Önlem 2 Çalışanların iş hayatları boyunca yeni beceriler ve yetenekler geliştirmeleri için 
hayat boyu öğrenime yönelik kapsamlı bir stratejinin oluşturulması; söz konusu 
stratejinin belirlenen ortak ilkelere (örneğin ortaklık, sorumluluk paylaşımı, etkin 
finans mekanizmaları) dayanarak hazırlanması (bu kapsamda, Avrupa Komisyonu 
tarafından hayat boyu öğrenime ilişkin stratejilerin uygulanması ve bu uygulama-
ların çerçevesi hakkında yön verici bir Avrupa Politika kılavuzunun hazırlanması ve 
yetişkinlerin öğrenimi için eylem planının güncelleştirilmesi hedeflenmektedir). 

Önlem 3 Avrupa Komisyonu tarafından, “Yeni Beceri ve İş Gündemi”nde sosyal ortakların 
da sürece dâhil olmaları ve bu girişimi sahiplenmeleri amacıyla, güvenceli esneklik 
politikaları uygulamaları üzerinde görüşmelere girişilmesi için Üçlü Sosyal Forum 
(Tripartite Social Forum) düzenlenmesinin öngörülmesi; 

Avrupa Komisyonu, ayrıca tüm bu eylemlerin beraberinde aşağıdaki önlemlerin de alınmasını 
öngörmektedir:
- AB Üye Devletlerinin güvenceli esneklik ilkeleri uygulamalarında kaydettikleri ilerlemeleri ta-

kip etmek ve değerlendirmek açısından kapsamlı bir yöntemin tanıtılması;
- Geçiş ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektör istihdam hizmetlerinin 

iş birliğiyle, Avrupa Birliği düzeyinde stratejik diyalogun teşvik edilmesi; bu iş birliği çerçeve-
sinde ayrıca en iyi uygulama projeleri için küçük ölçekli finansman sağlanması ve iyi uygula-
maların yaygınlaştırılmasına önem verilmesi;

- Yeniden yapılanmada Avrupa çerçevesini belirlemek için, Avrupa sosyal ortaklarından görüş 
alınması.
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B. İş Gücü Piyasasında Çalışanlara İhtiyaç Duydukları Becerilerin Kazandırılması 

Kriz ile Avrupa ekonomisinin yapılandırma sürecinin hızlandırılmasına paralel olarak, 
ekonomide yavaşlayan sektörlerde çalışan birçok işçi, yükselen sektörlerin ihtiyaç duydu-
ğu becerilere sahip olmamaları sonucunda işsiz konumuna düşmektedir. Nitekim Avrupa 
Komisyonu’nun yaptığı tahminler doğrultusunda, 2020 yılına kadar yüksek vasıflı insanların 
çalışabileceği 16 milyon yeni iş imkânının yaratılması beklenirken, aynı süre zarfında, düşük 
vasıflıların çalıştığı yaklaşık 12 milyon iş olanağının kaybedileceği öngörülmektedir. Bu bağ-
lamda, Avrupa ekonomisini yapılandırma süreci kapsamında, Avrupa Birliği’nin bilgi toplu-
muna dönüştürülmesiyle birlikte, iş gücü piyasasında yeni becerilere ihtiyaç duyulmaya baş-
lanması sonucunda, vatandaşlara bu yeni becerileri kazandırmayı sağlayacak yeni eğitim ve 
öğretim sistemlerinin geliştirilmesi giderek önem kazanmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun bir diğer önceliği de, tüm Birlik içinde iş gücü piyasasındaki talep 
ve arzın dengelenmesinin sağlanmasıdır. Ancak bu durumun coğrafi bir boyutu bulunduğu 
unutulmamalıdır. Nitekim bazı bölgelerde işsizlik oranı çok yüksek iken, bazı bölgelerde de iş 
gücünün yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Durum böyle iken, her ne kadar Avrupa Birliği’nde 
kişilerin serbest dolaşımı hakkı tanınsa da, vatandaşların bu imkândan yeterince faydalan-
madığı da bir gerçektir. Örneğin, 2009 yılı verilerine göre, AB vatandaşlarının sadece yüzde 
2,4’ünün vatandaşı olmadığı başka bir Üye Devlette ikamet ettiği saptanmıştır. Bu neden-
le, Avrupa Birliği içinde hareketliliğin teşvik edilmesi için, mevcut yasal ve idari engellerin 
(örneğin diplomaların tanınırlığı, emeklilik imkânları) kaldırılması ve AB vatandaşlarının bu 
imkânlardan daha iyi haberdar olmaları gerekmektedir. 

Avrupalı yetkililer, Avrupa Birliği’nin tüm vatandaşlarının iş gücü piyasasında başarılı ola-
bilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarının önemini vurgulamaktadır. Bu bağ-
lamda eğitim ve öğretim sistemlerinin, örneğin dijital beceri ve medya okuryazarlığı kazandı-
racak, öğretici ve yabancı dilde iletişim kurmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi giderek 
önem kazanmaktadır. Ayrıca, gençlerin eğitim sisteminde iş gücü piyasasına daha hızlı ve 
başarılı bir şekilde geçmelerinin desteklenmesi de önem teşkil etmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra, göçmenlerin topluma ve iş gücü piyasasına entegrasyonlarının 
sağlanması ve kolaylaştırılması amacıyla, bir yandan ayrımcılığın önüne geçilmesi, diğer yan-
dan da göçmenlerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları ve diplomaların tanınmasını 
sağlayacak önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.

Tüm bu gözlemlerin ışığında, Avrupa Komisyonu’nun bu alanda belirlediği öncelikleri şu 
şekilde sıralamak mümkündür:

Önlem 4 İş arayanlar, çalışanlar, şirketler ve kamu kuruluşları arasındaki şeffaflığı iyileştir-
mek için AB Beceri Genel Görünümü’nün (EU Skills Panorama) oluşturulması. 
Bu kapsamda, İnternet ortamında yayınlanması öngörülen Genel Görünüm’de 
yer alacak bilgiler şunlardır:

 - Avrupa Birliği’nde önde gelen 25 ve AB Üye Devletlerinde en çok talep  
 olunan beş meslek hakkında güncel bilgiler; 

 - Avrupa Açık Pozisyon Monitörü’ne (European Vacancy Monitor) dayanarak  
 ihtiyaç duyulan beceriler üzerine bir analiz;
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 - İşverenler, mezunlar ve okuyanlar arasında yapılan anketler doğrultusuda,  
 iş piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve iş piyasasında yaşanan uyuşmasızlığa  
 ilişkin değerlendirmeler; 

 - Beceri ve İstihdama ilişkin Avrupa Sektör Konseyleri’nin (European Sector  
 Councils on Skills and Employment) çalışmalarına dayanarak, sektör düzeyinde 

  öncül analizler; 
 - Üye Devletlerin ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi’nin (European  

 Center for Development of Vocational Training-CEDEFOP) beklentilerine  
 ilişkin bilgiler.

Önlem 5 İstihdam, eğitim ve öğretim dünyalarının paylaşımlı ara birimleri olarak, tüm 
AB  dillerinde Avrupa Beceri, Yetenek ve Meslek Sınıflandırılması’nın (Europe-
an  Skills, Competences and Occupations classification-ESCO) tamamlanması;

Önlem 6 Profesyonel nitelikler yönergesine dayanarak, mesleki niteliklerin tanınma sis-
teminin ıslah edilmesine yönelik önerilerin sunulması;

Önlem 7 Bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla daha iyi sistem ve araç geliştirerek, 
üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonlarını sağlamak için yeni gündemin 
oluşturulması; 

Önlem 8 Çalışanların serbest dolaşım ilkesi doğrultusunda, AB göçmen işçi haklarının 
güçlendirilmesine yönelik önerilerin sunulması;

 Tüm bu eylemler doğrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafından ayrıca alınması öngörülen
diğer önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, istihdam edilebilirlik için 

eğitim alanında yeni bir kıyaslamanın önerilmesi;
- AB Konseyi’ne, okulu terk etme oranını azaltacak öneri taslağı sunulması;
- Gençler ve yetişkinler arasında okuryazarlığı geliştirmek için üst düzey uzman grubunun 

oluşturulması;
- Vatandaşların, Birlik içinde dolaşırken haklarını kaybetmeden AB sosyal sigortasından ne 

şekilde faydalanabileceklerine ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi; 
- Birkaç Üye Devleti referans alarak, mikro şirketlerin gelecekte ihtiyaç duyacakları beceri-

leri tespit edip, buna yönelik politika önceliklerinin belirlenmesi;
- Eko-Yenilikçilik Eylem Planı ve Avrupa Birliği’nin kaynaklarının daha verimli kullanılması 

için çizilen yol haritasında yer alan sektörlerin ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli bece-
rilerin geliştirilmesine yönelik teşvikte bulunulması;

- İş dünyası ve üniversiteler arasında kurulacak “Bilgi İttifakları” (Knowledge Alliances) çer-
çevesinde yenilikçi becerileri geliştirecek ve bu alandaki boşluğu kapatacak yeni bir müf-
redatın geliştirilmesi için destekte bulunulması;

- Resmi eğitim ve öğrenim dışında elde edilen yeteneklerin tespit edilmesi ve tanınması 
için bir tavsiye taslağının hazırlanması;

- Tüm yaşamları boyunca elde edilen yetenekleri kayda alacak bir Avrupa Yetenek 
Pasaportu’nu (European Skills Passport) geliştirme önerisinin sunulması;

- Stockholm Programı’na uygun olarak göç politikasının, iş gücü piyasasına katkılarına ve 
yeteneklerin eşleştirmesine yönelik analizlerin yapılması; 
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- Eşleştirme ve yerleştirme kapasitesini geliştirmek amacıyla Avrupa İstihdam Hizmetleri 
EURES’in44 ve yasal temelinin ıslah edilmesi; 

- AB Üye Devletlerinin bilgi ve iletişim teknoloji içerikli ve dijital okuryazarlığı geliştirmeye 
yönelik hayat boyu öğrenimi teşvik eden politikalarının yürütülmesi; 

- Avrupa politikasının çok dillilik unsuru üzerine bir tebliğ önerisi sunulması; 
- Tüm Üye Devletlerin iş birliği çerçevesinde, sağlık çalışanları tedarikinde yaşanan eksiklik-

leri kapatmaya yönelik bir eylem planının hazırlanması; 
- Geleceğin iş imkânlarına yönelik yeni Avrupa mükemmellik merkezlerinin geliştirilmesi. 

C. İş Yerindeki Çalışma Ortamı Koşullarının İyileştirilmesi

Çalışma ortamının, iş gücünün potansiyelinin değerlendirilmesinde ve rekabet gücünün 
artırılmasında önemli bir rol oynadığı kuşkusuzdur. Bu nedenle şirketlerin çalışanlarına yüksek 
kalitede bir çalışma ortamı sağlamaları büyük önem teşkil etmektedir. Nitekim, iş yerlerinde 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının temin edilmesi gerekmektedir. Ancak, küresel kriz or-
tamında birçok iş yerinin rekabet baskıları altında kalmaları sonucunda, sundukları çalışma 
koşullarının kötüleştiği gözlenmektedir. Oysa bu durumun sosyal ve ekonomik maliyetlerin 
artmasına yol açmasının yanı sıra Birliğin rekabet gücünü de zedelediği inkâr edilemez. Gü-
vensiz ve sağlıksız iş yeri çalışma koşulları, sonuç olarak, çalışanların daha fazla maluliyet taz-
minat taleplerine ya da iş gücü piyasasından daha erken ayrılmalarına neden olabilmektedir. 

Bu durum karşısında, Avrupa Komisyonu tarafından iş yeri çalışma ortamı koşullarının 
iyileştirilmesi yönünde tedbirler getirilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, çalışanlara 
daha sağlıklı ve güvenli bir iş yeri çalışma ortamı sunulmasının yanı sıra cinsiyet eşitliğinin 
sağlandığı ve ayrımcılığın engellendiği bir iş ortamının da geliştirilmesi önemlidir. Tüm bu 
gözlemlerin ışığında, Avrupa Komisyonu’nun bu alanda belirlediği öncelikleri şu şekilde sı-
ralamak mümkündür:

Önlem 9 Avrupa Komisyonu tarafından Çalışma Saatleri’ne İlişkin Yönerge’nin gözden 
geçirilmesi ve Çalışanları Görevlendirme Yönergesi’nin uygulanmasının iyileş-
tirilmesine yönelik bir yasa tasarısının sunulması (bu kapsamda, Avrupa Komis-
yonu, AB sosyal ortaklarına danışarak istihdama ilişkin mevcut mevzuatı iyileş-
tirmek, netleştirmek ve basitleştirmeyi hedeflemektedir).

Önlem 10 Avrupa Komisyonu tarafından, 2007 ve 2012 yıllarına ilişkin İş Sağlığı ve Güven-
liği hakkında yapılan nihai değerlendirme göz önünde tutularak, 2013 ve 2020 
yıllarını kapsayan dönem için bir takip stratejisi önerilmesi;

Önlem 11 Çalışanları bilgilendirmenin ve danışma alanında mevcut AB mevzuatının etkin-
liğinin yanı sıra yarı zamanlı çalışma ve belirli süreli iş sözleşmeleri ile ilgili AB 
Yönergeleri ve bunların, kadınların iş gücüne katılımına ve eşit ücretlendirmele-
rine olan etkilerinin değerlendirilerek gözden geçirilmesi;

Önlem 12 İş Güvenliği ve Sağlık Danışma Komitesi çerçevesinde, AB Üye Devletleri ve 
Avrupalı sosyal ortakların iş birliğinde, iş güvenliği ve sağlık mevzuatının kap-
samlı bir şekilde değerlendirilip gözden geçirilmesi;

44 Bkz. Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı, s.54.
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Bu eylemler için ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, AB Üye Devletleri ve sosyal ortaklarının iş 
birliği ile almaları öngörülen diğer önlemler şu şekilde sıralanabilir:
- Kayıt dışı çalışma ile daha etkin mücadele edilmesi kapsamında iş müfettişleri ve diğer 

uygulayıcı birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi girişimine yönelik fizibilite çalış-
masının yürütülmesi;

- İşte kalite politikası kavramının gözden geçirilmesi ve uygun hale getirilmesi; 
- İstihdam ve iş konusunda eşit muameleye yönelik yönergelerin (2000/78/EC sayılı Yöner-

ge ve 2000/43/EC sayılı Yönerge) etkilerinin incelenmesi.

D. İstihdam Yaratılmasını Teşvik Etmek

Avrupa Birliği’nin, vatandaşların iş gücü piyasasında aktif kalmalarını sağlamak ve on-
lara bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak için günümüzde yürüttüğü 
politikalar yetersiz kalmaktadır. Bu politikalar kapsamında alınan önlemlere ilaveten, Avru-
palı yetkililerce, bu alanda yürütülen politikaların istihdam yaratmaya yönelik girişimlere de 
odaklanması giderek önem kazanmaktadır. Her ne kadar küresel kriz ortamında yeni istihdam 
imkânlarının yaratılması zorlaşsa da, ekonomik konjonktürden bağımsız olarak, yeni istihdam 
imkânlarının yaratılmasında Avrupa Birliği ve ulusal düzeylerde uygulanan istihdam politi-
kalarına önemli rol düşmektedir. Esasında, istihdamın sadece ekonomik büyüme şartlarının 
uygun olması ile yaratılmasının güçlüğü göz önünde tutulduğunda, Avrupa Birliği ve Üye 
Devletlerin, istihdam yaratmaya uygun çalışma ortamı koşullarını da sağlamaları gerektiği 
yadsınamaz. Özellikle Avrupa Birliği’ndeki şirketlerin yüzde 99’unun KOBİ’lerden oluştuğu 
göz önünde tutulduğunda, KOBİ’lerin yeni istihdam imkânları yaratması önem kazanmakta-
dır. Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerinin KOBİ’lerin gelişmelerine yönelik ko-
laylıklar sağlamaları için önlemler almaları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Ar-Ge 
ve yenilikçiliğe yönelik yatırımları artırmayı ve yeni insanların istihdamını teşvik edecek yeni 
düzenlemelerin getirilmesi şarttır.

Önlem 13 Tüm bu gözlemlerin ışığında, Avrupa Komisyonu, istihdam yaratmaya yönelik  
koşulların sağlanmasını teşvik etmek amacıyla yol gösterici ilkeler sunmayı  
öncelik olarak belirlemiştir. Bunun için ise,

 -  İşe alma ve işten çıkarma, yeni işlerin ve serbest mesleklerin kurulmasına   
 ilişkin idari ve yasal engellerin kaldırılması;

 -  Ücret dışı iş gücü maliyetlerinin azaltılması;
 -  Resmi olmayan veya kayıt dışından düzenli bir işe geçişin sağlanması.

Tüm bunların yanı sıra Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) 
kapsamında da, Avrupa Komisyonu’nun almayı öngördüğü önlemler arasında;
- Genç Girişimciler için Erasmus Hazırlık Eylemi’nin kapsamının geliştirilmesi ve bu eylemin 

temelli bir Programa dönüştürülmesi için öneri sunulması;
- Özel öğretmen eğitim programlarının yanı sıra girişimcilik alanında öğretmen eğitiminin 

geliştirilmesi ve Avrupa Birliği’nde girişimcilik eğitimin yaygınlaştırılmasının yanı sıra etki-
sini ve kalitesini artırmak amacıyla, girişimcilik eğitimleri konusunda bir politika kılavuzu-
nun sunulması bulunmaktadır.
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Haziran 2008’te kabul edilen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Avrupa Birliği’nin 
ve Üye Devletlerin, KOBİ’lerin gelişmeleri için idari ve yasal çerçevelerini iyileştirmeye 
ve onların büyüme ve istihdam yaratmalarında tüm potansiyellerini değerlendirmeye 
yönelik bir dizi öneri içermektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Her ne kadar Avrupa 2020 Stratejisi altında istihdama yönelik hedeflerde kaydedilen iler-
lemeyi değerlendirmek için henüz erken olsa da, “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” girişi-
minde önemli somut adımlar atıldığını gözlemek mümkündür.

Bu alanda, şu ana kadar kaydedilen başlıca gelişmeler şunlardır:
- Avrupa Komisyonu, 7 Aralık 2012 tarihinde, AB Beceri Genel Görünüm (EU Skills Panora-

ma) adlı İnternet sitesini kamuya açmıştır. Söz konusu İnternet sitesiyle, kısa ve orta dönem-
de ihtiyaç duyulan beceriler hakkında nitelikli ve nicelikli bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu 
İnternet sitesinde her sektör, her meslek ve her ülke hakkında detaylı bilgilere ulaşmak 
mümkündür. 

  Daha detaylı bilgi için, http://euskillspanorama.ec.europa.eu/ adresindeki  AB Beceri Ge-
nel Görünüm İnternet sitesi ziyaret edilebilir.

- Avrupa Birliği’nde, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmekte-
dir.

- Avrupa Birliği’nde, iş gücüne ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesine yönelik çalışma-
lar devam etmektedir. Örneğin, 9 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Komisyonu’nun profesyonel niteliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/EC sayılı Yönergesi’nin 
gözden geçirilmesi önerisini kabul etmiştir.

- 2003/88/EC sayılı Mesai Saatlerine İlişkin Yönerge’nin gözden geçirilmesi amacıyla müza-
kerelerin başlatılmasında, sosyal ortaklarca mutabık kalınmıştır. Bu konuya ilişkin kapsamlı 
etki analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” girişimi 
kapsamında atılan somut adımlara rağmen, istihdam oranının 2010 yılı seviyesini koruduğu 
ve bu alanda bir ilerleme kaydedilmediği gözlenmekte; 2020 yılına kadar 20 ila 64 yaş ara-
sı nüfusun yüzde 75’inin istihdam etme hedefinin gerisinde kalındığı anlaşılmaktadır. Avrupa 
Birliği’nde mali krizden en çok etkilenen ülkelerden Yunanistan (yüzde 55,3), İspanya (yüzde 
59,3) ve İtalya’nın (yüzde 61) bu hedefin çok gerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Günümüz-
de bu hedefe ulaşmış üye ülkeler ise Danimarka (yüzde 75,4), Hollanda (yüzde 77,2) ve İsveç’tir 
(yüzde 79,4). 
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Kaynak: Eurostat

Tablo 17: İstihdam Oranı (2012, yüzde olarak)
 Toplam Kadın Yaşlı
AB-27 68,5 62,4 48,9

Almanya 76,7 71,5 61,5

Avusturya 75,6 70,3 43,1

Belçika 67,2 61,7 39,5

Bulgaristan 63 60,2 45,7

Çek Cumhuriyeti 71,5 62,5 49,3

Danimarka 75,4 72,2 60,8

Estonya 72,1 69,3 60,6

Finlandiya 74 72,5 58,2

Fransa 69,3 65 44,5

GKRY 70,2 64,8 50,7

Hollanda 77,2 71,9 58,6

İngiltere 74,2 68,4 58,1

İrlanda 63,7 59,4 49,3

İspanya 59,3 54 43,9

İsveç 79,4 76,8 73

İtalya 61 50,5 40,4

Letonya 68,2 66,4 52,8

Litvanya 68,7 67,9 51,7

Lüksemburg 71,4 64,1 41

Macaristan 62,1 56,4 36,9

Malta 63,1 46,8 33,6

Polonya 64,7 57,5 38,7

Portekiz 66,5 63,1 46,5

Romanya 63,8 56,3 41,4

Slovakya 65,1 57,3 43,1

Slovenya 68,3 64,6 32,9

Yunanistan 55,3 45,2 36,4
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YOKSULLUĞA VE SOSYAL DIŞLANMAYA KARŞI AVRUPA PLATFORMU

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Günümüzde, Avrupa Birliği’nde 120 milyondan fazla insan yoksulluk veya sosyal dışlanma 
riski altında yaşamaktadır. Avrupa Birliği’nin ekonomik kriz sonucu sarsılmasıyla da, yoksulluk 
ve sosyal dışlanma riski altında kalan vatandaşların sayısında artış gözlenmektedir. Böyle bir 
ekonomik kriz ortamında, geçici olarak ya da düşük maaş veren iş yerlerinde çalışan gençler, 
göçmenler ve düşük beceriye sahip çalışanlarda işsizlik riski artmakta ve toplumun birçok 
farklı kesiminin yaşam şartları kötüleşmektedir. 

Toplam nüfusa göre değerlendirildiğinde, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında ya-
şayan AB vatandaşlarının sayısının en yüksek olduğu ülkeler Bulgaristan, Romanya, Letonya 
ve Litvanya iken, en düşük olduğu ülkeler ise İskandinav ülkeleri, Hollanda, Danimarka ve 
Lüksemburg’dur (Tablo 18).

Tüm bunların yanı sıra çocuklar, gençler, tek ebeveynler, bakılmaya muhtaç aileler, göç-
menler, bazı etnik azınlıklar (Romanlar gibi) ve engellilerin en çok risk altında oldukları göz-
lenmektedir. Dikkat çeken bir diğer husus da, kadınların erkeklere nazaran daha çok risk 
altında bulunmalarıdır.

Günümüzde, Avrupa Birliği’nde yaklaşık 20 milyon çocuğun risk altında olduğu tespit edil-
miştir. Çocuk yoksulluğunun en çok geniş veya tek ebeveynli ailelerde meydana geldiği göz-
lenmektedir. Çocuk yoksulluğuyla mücadele politikaları kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun 
ve Üye Devletlerin çok yönlü önlemler almaları gerekmektedir. Örneğin daha fazla sosyal 
yardım imkânları sağlanması, çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve erişimin kolaylaştı-
rılması, eğitim imkânlarının sağlanması ve çocuk haklarının korunmasına yönelik önlemelerin 
alınması ve politikaların yürütülmesi gereklidir. 

Öte yandan, Avrupa Birliği’nde her beş gençten biri işsiz olup, bu nedenle yoksulluk riski 
altındadır. Küresel kriz ortamında, gençlerin meslek veya yüksek eğitim imkânlarından fay-
dalanmaları ve sonuç itibarıyla iş bulma olasılıkları da giderek zorlaşmaktadır. Gençlerin yanı 
sıra yaşlılar arasında da yoksulluk riski altında kalma olasılığının yüksek olduğu gözlenmekte-
dir. Yaşlıların daha çok maddi yoksulluğa maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
yaşlanan bir nüfusa sahip olmasının, uzun vadede Avrupa Birliği için emeklilik maaşları ve 
yaşlılara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri alanlarında önemli reformlarının gerçekleştirmesi-
ni kaçınılmaz hale getireceği anlaşılmaktadır.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus da, kriz ile artan işsizlik sorununun yanı sıra 
konut masrafları ve kalitelerinin de yaşam standartlarını ve refah düzeyini önemli derecede 
etkilemesi durumudur. Yapılan araştırmalara göre, örneğin 2010 yılında yoksulluk riski altın-
da yaşayan vatandaşların yüzde 38’inin harcanabilir gelirlerinin yüzde 40’tan fazlasını konuta 
harcadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu’nun yoksulluk ile mücadele gi-
rişimlerinde bu hususun göz önünde tutulması gerekecektir. 

Böyle bir tablo karşısında, Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde 20 milyon vatan-
daşı yoksulluktan ve sosyal dışlanmadan kurtarmayı amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa 
Birliği’nin temelleri atıldığından beri Avrupalı yetkililer, sosyal dışlanma ile mücadele edil-
mesi, sosyal adaletin sağlanması ve temel hakların korunmasına büyük önem vermektedir. 
Bu nedenle, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Üye Devletler, AB kurumları ve önemli pay-
daşların bir araya gelerek yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı bir platform oluşturmalarına 
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Tablo 18: Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altında Olanlar
2005 2010
1000 kişi
üzerinden

Toplam nüfusun
yüzdesi

1000 kişi
üzerinden

Toplam nüfusun
üzerinden

AB-27 123892 25,6 116206 23,5

Almanya 15022 18,4 15962 19,7

Avusturya 1369 16,8 1373 16,6

Belçika 2338 22,6 2235 20,8

Bulgaristan - - 3719 49,2

Çek Cumhuriyeti 1988 19,6 1495 14,4

Danimarka 921 17,2 1007 18,3

Estonya 347 25,9 289 21,7

Finlandiya 887 17,2 890 16,9

Fransa 11127 18,9 11693 19,2

GKRY 188 25,3 202 24,6

Hollanda 2705 16,7 2483 15,1

İngiltere 14530 24,8 14211 23,2

İrlanda 1038 25 1220 27,3

İspanya 10045 23,4 12316 26,7

İsveç 1325 14,4 1418 15

İtalya 14621 25 14757 24,5

Letonya 1017 45,8 846 38,1

Litvanya 1400 41 1109 33,4

Lüksemburg 77 17,3 83 17,1

Macaristan 3185 32,1 2948 29,9

Malta 80 20,2 88 20,3

Polonya 17080 45,3 10409 27,8

Portekiz 2745 26,1 2693 25,3

Romanya - - 8890 41,4

Slovakya 1724 32 1118 20,6

Slovenya 362 18,5 336 18,3

Yunanistan 3131 29,4 3031 27,7

Kaynak: Eurostat
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karar verilmiştir. Bu kapsamda öngörülen sosyal hedefler, Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer alan 
diğer başlıklarda belirtilen hedefler ile desteklenmektedir. Nitekim, istihdam alanında be-
lirlenen 20 ila 64 yaş arası nüfusun yüzde 75’inin istihdam edilmeleri ve eğitimde okulu terk 
etme oranının yüzde 10 seviyesine düşürülmesi hedefleri, Avrupa Birliği’nde yoksulluk veya 
sosyal dışlanma riski altında bulunan vatandaşların sayısının azalmasında rol oynayacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM:“YOKSULLUĞA KARŞI AVRUPA PLATFORMU” GİRİŞİMİ EYLEM PLANI

Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, saydığımız sorunların üste-
sinde gelmek için beş farklı alanda öngördüğü öncelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Yürütülen politikalar kapsamında sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele etmeye yöne-

lik eylemlerin gerçekleştirilmesi;
- AB fonlarının, sosyal içerme kapsamında belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde daha fazla 

ve daha etkin bir şekilde kullanılması;
- Sosyal yenilikçiliğe ilişkin kanıta dayalı bir yaklaşımın geliştirilmesi; 
- İşbirlikçi bir yaklaşım ve sosyal ekonominin teşvik edilmesi; 
- Üye Devletler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi.

A. Yürütülen Politikalar Kapsamında Sosyal Dışlanma ve Yoksullukla Mücadele Etmeye 
Yönelik Eylemlerin Gerçekleştirilmesi

Bir toplumda vatandaşların yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında kalmalarının arkasın-
da birçok neden yatabilmektedir. Örneğin gelirin olmaması, saygın bir yaşam sürdürebilmek 
için gerekli maddi kaynakların yetersiz olması, temel hizmetlere (sağlık, konut, eğitim gibi) 
erişimin yetersiz kalması veya iş gücü piyasasından dışlanılması, yoksulluğa ve sosyal dışlan-
maya sebep olmaktadır. Bu durumda, Avrupa Komisyonu’nun yoksulluk ve soysal dışlanmaya 
karşı mücadelesinde çok yönlü ve faklı alanlara değinen politikalar yürütmesi gerekmektedir. 

› İstihdama erişim

Her ne kadar ekonomik kriz ortamı sonucunda doğan koşullar nedeniyle gerçekleştiril-
mesi zor olsa da, yoksulluktan kurtulmanın en güvenilir yolu vatandaşlara iş imkânı temin 
edilmesidir. Nitekim, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirtilen 20 ila 64 yaş arası nüfusun 
yüzde 75’ini istihdam etme hedefine yönelik alınacak önlemlerin, Avrupa Birliği’ndeki 20 mil-
yon vatandaşı da yoksulluktan kurtarma konusunda katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. 

Buna ek olarak, “Yeni Beceriler ve İşler için Gündem” kapsamında alınacak önlemler ile 
vatandaşların istihdam edilmelerini sağlayacak ve bu süreci kolaylaştıracak uygun çerçevenin 
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, özellikle daha iyi işleyen bir istihdam piyasası 
oluşturulması, çalışanlara daha yüksek beceriler kazandırılması, daha kaliteli iş imkânları ve 
çalışma ortamının sunulması, öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Alınan tüm bu ön-
lemler ile hem istihdam yaratılması hem de talebin sağlanması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, birçok Üye Devlette yardıma muhtaç olan önemli sayıda vatandaşın sos-
yal yardıma erişemediği gözlenmektedir. Bu nedenle, tüm bu önlemlerin yanı sıra, Avrupa 
Komisyonu’nun özelikle iş gücü piyasasından çok uzak kalanlara sosyal destek sağlaması 
önem teşkil etmektedir.
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Tüm bu hususlar doğrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafından, ulusal düzeyde uygulana-
cak aktif içerme stratejilerine ilişkin bir tebliğ yayımlanması öngörülmektedir. Bu tebliğ kap-
samında, asgari gelir sistemleri etkinliğinin nasıl sağlanabileceği ve AB Programlarının aktif 
içerme stratejilerine nasıl katkıda bulabileceğine ilişkin öneriler getirilmesi beklenmektedir. 

› Sosyal güvenlik ve temel hizmetlere erişim

Ekonomik kriz sonucunda artan yoksulluk ve sosyal dışlanma karşısında, Avrupa Birliği’nin, 
bu alanda her zamankinden daha çok mücadele etmesi gerekmektedir. Ancak, kamu harca-
malarının kısıtlandığı bir dönemde AB Üye Devletlerindeki sosyal koruma sistemleri üzerin-
de büyük baskılar oluşmaktadır. Günümüzde halen, düşük maaşlı vatandaşların birçoğunun 
sosyal güvenlik ağlarına erişimlerinin kısıtlı olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında yaşlanan 
bir nüfus yapısına sahip olan Avrupa Birliği’nde, emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması konusu giderek önem kazanmıştır. Bu nedenle, yaşlıların istihdam pi-
yasasında daha uzun süre kalmalarını teşvik edici ortam koşullarının oluşturulması da giderek 
önem kazanmaktadır. 

Sosyal koruma sistemleri için bir diğer endişe konusu da sağlık sektörü ile ilgilidir. Kötü 
yaşam şartlarının, sağlık risklerini de beraberinde getirdiği ve körüklediği bilinmektedir. Sağ-
lık ve bakım hizmetlerinin çok pahalı olması, büyük bir sorun teşkil etmektedir. Sağlık sorunu 
olanların sağlık ve bakım hizmetlerine kolaylıkla erişememeleri, iyileşme sürecini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu durum da çalışma hayatına olumsuz yönde yansımaktadır. Bu açı-
dan, Avrupa Birliği çapında daha etkin ve verimli sağlık sistemlerinin geliştirilmesi önem ka-
zanmıştır. 

Yaşlanan bir toplumun yanı sıra çalışan kadın, tek kişilik aile ve çocuksuz aile sayısının 
artması ve ailenin farklı nesillerinin farklı yerlerde yaşamaları sonucunda, sağlık ve sosyal hiz-
metler açısından farklı yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu nedenle, sağlık ve sosyal hizmetlere, 
artan oranda gereksinim duyulmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen eylemler, şu şekilde sıralanmak-
tadır:
- Emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği ve kriz sonrasında oluşan yeni şartlara uyum sağlan-

ması amacıyla, emekliliğe ilişkin bir Beyaz Kitap’ın sunulması; 
- “2012 Avrupa Aktif Yaşlanma Yıl”ı altında, aktif ve sağlıklı yaşlanma üzerine, Avrupa Ye-

nilikçilik Ortaklığı’nın45 başlatılması ve aktif yaşlanmaya yönelik her düzeydeki alınacak 
girişimlerin desteklenmesi; 

- Avrupa Gönüllülük Kalite Çerçevesi’nin (Voluntary European Quality Framework) uzun 
süreli bakım ve evsizlik gibi alanlardaki sosyal hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletil-
mesi;

- Avrupa Birliği’nde yapılan sağlık harcamalarının verimliliği ve etkinliğinin değerlendiril-
mesi; 

45 Bkz. Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları, s.42.
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- Bazı temel bankacılık hizmetlerine erişimin sağlanması için yeni yasal düzenleme giri-
şimlerinde bulunulmasının yanı sıra bankaların şeffaflık sağlamaları ve banka masrafları 
kıyaslamalarının kolaylaştırmaları yolunda öz düzenleme girişiminde bulunmaları.

Avrupa Gönüllülük Kalite Çerçevesi, Avrupa Birliği çapında sosyal hizmetlerinin ka-
litesine ilişkin ortak bir anlayışı geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu hedef doğrul-
tusunda, sosyal hizmetlerinin hangi kalite temellerine hitap etmeleri gerektiğini tespit 
edebilmek için uygun yöntemin belirlenmesine katkı sağlanmaktadır.

Entegrasyon Üzerine Yeni Avrupa Gündemi ile Avrupa Komisyonu, Avrupa’da 
göçün getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda, üçüncü ülke vatandaşlarının tüm yönleriyle toplumsal hayata daha aktif ka-
tılımlarını teşvik edilmesi konusuna öncelik verilmektedir. Bu bağlamda, yerel yönetim-
lere önemli roller yüklenmektedir. 

› Eğitim ve gençlik politikaları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin tüm Üye Devletlerinin iş birliğinde, her seviye ve 
tüm yaşlar için (ilkokul, ortaokul, yüksek eğitim, öğretim ve hayat boyu öğrenim) eğitim ve 
öğretim sistemlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesine yönelik çalışmalara odaklanacaktır. 
Nitekim, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, okulu terk oranının yüzde 10 dolaylarına düşü-
rülmesi hedefi, bu bağlamda yoksulluğu azaltmakta önemli katkı sağlayacaktır. Okul öncesi 
eğitimin de geliştirilmesi için önlemlerin artırılması öngörülmektedir. Ayrıca, günümüzün iş 
gücü piyasalarında gençlerin istihdam edilmeleri için artık belli bir beceri sahibi ve yetenekte 
(özellikle dijital beceri) olmaları beklenmektedir. Bu ihtiyaçları karşılayacak bir iş gücünün 
geliştirilmesi ihtiyacından hareketle, Komisyonca bu kapsamda öngörülen eylem planı şu 
şekilde sıralanmaktadır:
- Okulu erken terk etme ile mücadelede yürütülebilecek politikalar hakkında önerilerin AB 

Konseyi’ne sunulması ve dezavantaj döngüsünü engellemek için eğitimin her seviyesin-
de daha etkin müdahalelerin teşvik edilmesi; 

- Erken yaşta meydana gelebilecek yoksullukla mücadele etmek ve önlemek için ortak 
ilkeleri ve etkin izleme araçlarını öne sürerek, çocuk yoksulluğuna ilişkin bir tavsiyenin 
hazırlanması.

› Göç ve göçmenlerin entegrasyonu

Günümüzde Avrupa Birliği’nde yaşayıp AB vatandaşı olmayan 30 milyonu aşkın insan 
bulunmaktadır. Bu kesim, Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 6,4’ünü oluşturmaktadır. Göç ol-
gusu, yaşlanan ve ekonomik kriz ile rekabet gücünü kaydeden Avrupa Birliği için esaslı bir 
çözümün bir parçası olabilir. Bu nedenle, göçün kapsamlı ve etkin bir politika çerçevesi ile 
teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun, AB Üye Devletlerinin farklı kültür, din, dil ve etnik 
kökenli üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa ekonomilerine ve toplumlarına daha aktif ka-
tılmalarını teşvik etmeye yönelik çabalarının desteklenmesi için, Entegrasyon Üzerine Yeni 
Avrupa Gündemi (New European Agenda on Integration) sunması hedeflenmektedir.
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› Sosyal içerme ve ayrımcılık 

Sosyal içerme politikalarıyla birlikte, ayrımcılıkla da etkin bir şekilde mücadele edecek 
politikaların yürütülmesi önem arz etmektedir. Birçok vatandaş ve grubun yoksulluğa maruz 
kalmalarının nedeni, başka grupların sahip olduğu bazı haklar ya da imkânlardan faydalana-
mamalarından kaynaklanabilmektedir. Bu bağlamda, özellikle kadın-erkek eşitliğinin sağlan-
ması, engellilerin karşılaştıkları farklı türde dışlanma ve ayrımcılığa karşı mücadele verilmesi 
gibi öncelikler gelmektedir. Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile karşılaşanlar arasında akıl sağlığı 
sorunları olan vatandaşlar, bazı etnik azınlıklar (örneğin Romanlar) ve evsizler de yer almak-
tadır.

Bu nedenle, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen eylemler, şu şekilde sıralanmakta-
dır:
- Ulusal Roman Entegrasyon Stratejileri için AB çerçevesi sunulması;
- Kadınların ekonomik bağımsızlığının teşvik edilmesine yönelik çabaların hızlandırılması;
- Kendi haklarından tam olarak faydalanamayan engellilerin önüne çıkan zorlukların daha 

etkin bir şekilde önlenmesi için, Avrupa Engelliler Stratejisi (European Disability Strategy) 
2010-2020’nin uygulanması; 

- Evsizlik ve konut dışlanması üzerine başlatılan çalışmaların yürütülmesi için yeni yöntem-
lerin ve araçların belirlenmesi.

› Sektörel politikalar

Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi için özellikle 
ulaşım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi faklı ağ hizmetler imkânlarından daha iyi fay-
dalanılması hedeflenmektedir. Bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyat-
ların uygulanmasının yanı sıra finans hizmetlerine erişim sağlanması da önem taşımaktadır.

B. AB Fonlarının Sosyal İçerme Kapsamında Belirlenen Hedeflere Ulaşacak Şekilde 
Daha Fazla ve Daha Etkin Bir Şekilde Kullanılması 

Avrupa Komisyonu, uyum fonlarının, Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedeflerinin gerçekleştir-
mesine yönelik kullanılması gerektiğini açıklamıştır. Nitekim Avrupa Birliği’nin önümüzdeki 
dönemlerdeki Uyum Politikası’nın, Avrupa 2020 Stratejisi amaçları göz önünde tutularak be-
lirlenmesi öngörülmüştür. 

Avrupa Komisyonu böylelikle, Avrupa Birliği’nde mevcut fonların kapsamını Avrupa 2020 
Stratejisi’nin çerçevesine göre uyumlaştırmayı öngörmektedir. Ayrıca bu yardım fonlarının 
artırılması ve bu fonlardan yararlanacakların bunlara daha kolay erişebilmeleri için gerekli 
önlemlerin alınması beklenmektedir. 

Avrupa Birliği’nde başlıca mevcut fonlar şunlardır:
- Avrupa Sosyal Fonu46, istihdam ve sosyal içermeyi destekleyecek önemli bir araçtır. Av-

rupa Sosyal Fonu ile iş gücü piyasasından çok uzak kalan savunmasız ve dezavantajlı ke-
simlerin yanı sıra uzun zaman işsiz kalan, yaşlı çalışan ve işini yeni kaybedenlere destek 
sağlanmaktadır.

46 Bkz. Avrupa Sosyal Fonu, s.43.
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- Progress Programı47 ile, daha fazla ve daha iyi iş yaratılması, yoksuzlukla ve dışlanmayla 
mücadele edilmesi, eşit imkânların garantilenmesi ve AB sosyal kanunlarının uygulanma-
sında önemli katkı sağlanmaktadır. 

- Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı48 ile küçük ölçekli şirketlerin kurulması ve/veya geliş-
tirilmesi için mikro kredi imkânları sağlanmaktadır.

- Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund) ile bölgeler 
arasında dengesizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu fon ile sosyal ve eğitim altya-
pılarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve kırsal bölgelerdeki insan sermayesinin güçlen-
dirilmesi amaçlanmaktadır. 

Buna göre, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen eylemler, şu şekilde sıralanmaktadır:
- AB Bütçesi gözden geçirildiğinde, Avrupa Sosyal Fonu’na, AB Üye Devletlerinin Avrupa 

2020 Stratejisi’nde belirtilen yoksullukla mücadele politikasına yönelik çabalarında des-
tek vermeleri (bu bağlamda, söz konusu kaynaklar, bir yandan sosyal içerime ayrılırken, 
diğer yandan da ilgili paydaşların bu kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması ön plana kon-
maktadır); 

- Avrupa Komisyonu’nun, bir yandan küçük kurumlar için küresel hibelere, diğer yandan ise 
yüksek yoksulluk riski altında bulunan gruplar için mali kaynaklara erişiminin kolaylaştır-
ması;

- Avrupa Komisyonu tarafından, 2013 yılı sonrası için Uyum Politikası’na yönelik düzenleyici 
çerçevenin belirlenmesi amacıyla sunulacak öneriler kapsamında, yerel gruplar için yapı-
sal fonlara erişimin kolaylaştırması ve toplum tabanlı yaklaşımları teşvik edecek şekilde 
AB fonları arasında daha fazla tamamlayıcılık ve sinerji sağlanması;

- Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, 
Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu ve Avrupa Balıkçılık Fonu arasında tutarlılık ve 
tamamlayıcılık sağlayacak Ortak Stratejik bir Çerçeve için 2013 yılı sonrasına yönelik yeni 
bir Uyum Politikası’nın önerilmesi. 

C. Sosyal Yenilikçiliğe İlişkin Kanıta Dayalı Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi

Çoğu zaman Avrupa hükümetlerinin ellerinde sosyal politika alanında neyin işleyip iş-
lemediği konusunda somut bir bilgi ya da bir geri dönüş olmaması, Avrupalı yetkililer için 
ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, sosyal yenilikçiliğe dayalı 
kanıtları geliştirerek hükümetlerin uygulayacakları politikalara yön vermeye çalışmaktadır. Bu 
bağlamda küçük çaptaki projelere destek verilerek, sosyal alanda getirilen değişiklikleri de-
ğerlendirme imkânı sağlanmaktadır. Örneğin sağlık hizmetleri, bağımsız yaşamayı kolaylaş-
tıracak teknolojiler, kamu hizmetleri, erken çocukluk gelişimi gibi birçok farklı alanda küçük 
çaplı projeler yürütülmektedir. Bu projelerin sonuçları ve başarı derecesine göre, projelerin 
yaygınlaştırılması kararı verilmektedir. 

Tüm bu gelişmelerin ışığında, Avrupa Komisyonu, kanıta dayalı sosyal yenilikçiliği teşvik 
ederek, AB fonlarının birleştirilmesi için çalışmalar başlatmayı öngörmektedir.

47 Bkz. Avrupa Birliği Progress Programı, s.55.
48 Bkz. Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı, s.55.
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Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen eylemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
- Sosyal yenilikçilik programları değerlendirmeye ve tasarlamaya yönelik kapasite geliştir-

meyi teşvik edecek Avrupa Araştırma Mükemmeliyet Ağları’nın geliştirilmesi;
- Sosyal yenilikçilik alanında, kullanılabilir metotların belirlenmesini ve somut etki değer-

lendirme analizini sağlayacak Avrupa Araştırma Projesi’nin geliştirilmesi; 
- Yaygınlaştırmadan önce yenilikçi politikaları denemek üzere geliştirilen küçük çaplı proje-

lerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin ortak ilkelerin belirlenmesi; 
- Sosyal yenilikçilik alanında yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyu bilgilendirme çalışma-

larının yürütülmesi; 
- Yürütülen eylemler hakkında öneri ve rehberlik gösterecek bir Üst Düzey Kurulu’nun oluş-

turulması. 

D. İşbirlikçi Bir Yaklaşım ve Sosyal Ekonominin Teşvik Edilmesi 

Avrupa Komisyonu, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa kurumları, Üye Devletler 
ve tüm ulusal, bölgesel ve yerel paydaşlar ile yeni iş birliği çerçevelerini oluşturmaya önem 
vermektedir. Bu bağlamda, örneğin sosyal ortakların ve sivil toplum örgütlerinin bu süreçte 
önemli rol oynamaları beklenmektedir. Avrupa Komisyonu, özellikle Progress Programı49 çer-
çevesinde, öncelikle çocuk yoksulluğuyla mücadele edilmesi ve Romanların topluma dâhil 
edilmesi gibi birçok farklı ancak belirgin alandaki ilgili paydaşlar arasında iş birliğinin teşvik 
edilmesini amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşın belir-
lenecek ve uygulanacak eylemler, programlar ve politikaların gerçekleştirilmesinde ulusal, 
bölgesel ve yöresel düzeyde de önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Son yıllarda, Avrupa çapında sosyal ekonomiye ilişkin girişimlerin artmakta olduğu göz-
lenmektedir. Bunun en önemli göstergesi, bu süre zarfında gönüllülük girişimlerinin ve vakıf-
ların artması ve sosyal şirketlerin gelişmesidir. Bu kuruluşlar, ortaya çıkan yeni sosyal ihtiyaçları 
karşılamak için birçok sosyal yenilikçi cevaplar getirmeye çalışmaktadır. İhtiyaçlar doğrultu-
sunda, Avrupa Komisyonu tarafından bir “Sosyal İş Girişimi”nin (Social Business Initiative) 
oluşturulması önerilmektedir. Bu girişim çerçevesinde, vakıflar ve Avrupa Birliği çapında fa-
aliyet gösteren kooperatiflere ilişkin yasal yapıların düzeyini iyileştirmek için yeni önlemler 
önerilmesi ve bunun sonucu olarak daha aktif bir araç olarak sosyal ekonominin gelişiminin 
desteklenmesi ve ilgili AB mali programlarına erişimin kolaylaştırması hedeflenmektedir. 

E. AB Üye Devletleri Arasında Yürütülen Politikaların Koordinasyonunun Hızlandırılması

Avrupa Komisyonu, Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde uygulanacak yeni yönetişim için, 
Sosyal Açık Koordinasyon Yöntemi’ne (Social Open Method of Coordination) ilişkin hangi 
çalışma metotlarının daha iyi uygulanabilir olduğu konusunu üye ülkeler ve diğer kurumsal 
olan ve olmayan aktörler ile görüşmeyi öngörmektedir. 

49 Bkz. Avrupa Birliği Progress Programı, s.55.
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Tüm bu eylemlerin yanı sıra Avrupa Komisyonu, ilgili tüm sektörleri bir araya getirerek yok-
sulluk ve dışlanma üzerine yürütülen Avrupa Platformu’nu yıllık toplantıya dönüştürmek için 
diğer AB kurumları ile çalışmalar yürütmeyi öngörmektedir. Her yıl düzenlenecek toplantının, 
bu alanda saptanan hedefe ilişkin kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi, yine bu alanda 
gerçekleştirilen faaliyetlerin uygulanmasının gözden geçirilmesi ve gelecekteki eylem için öne-
rilerde bulunulması açısından önemli bir platform oluşturacağı düşünülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Avrupa Komisyonu’nun 2020 Stratejisi’ne ilişkin genel değerlendirmesinde, “Yoksulluğa 
ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu” girişimi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 
olumlu ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir. 

Şu ana kadar kaydedilen başlıca gelişmeler şunlardır:
- Avrupa Komisyonu, Şubat 2012’de, yeterli, güvenli ve sürdürülebilir emeklilik üzerine Be-

yaz Kitap yayımlamıştır50. Bu Beyaz Kitap, yaşlı çalışanlar için daha iyi imkânların yaratılması, 
tamamlayıcı özel emeklilik programlarının geliştirilmesi, ek emeklilik planlarının güvenliği-
nin artırılması, emeklilik maaşından Avrupa Birliği çapında faydalanabilinmesi için gerekli 
çerçevenin oluşturulması ve uzun çalışma hayatının teşvik edilmesine ilişkin çalışmalara 
odaklanmıştır.

- Şubat 2013’de, Avrupa Komisyonu’nun çocuk yoksulluğu ile nasıl mücadele edilebileceği-
ne ilişkin sunduğu tavsiye51 kabul edilmiştir. Söz konusu tavsiyede, Üye Devletlerin çocuk 
yoksulluğu ile mücadele etme ve çocuğun refahının teşvik edilmesi konularında ulusal 
düzeyde alabileceği somut önlemler belirtilmektedir. 

- Haziran 2011’de, AB Konseyi’nin, çocukların okulu erken terk etmelerini önlemek için sun-
duğu tavsiye52 kabul edilmiştir. Bu tavsiyenin, Üye Devletlerin konu ile ilgili politikalarını 
belirlemelerinde önemli bir referans kaynağı oluşturması beklenmektedir.

Açık Koordinasyon Yöntemi, Avrupa Birliği’nde, yoksullukla ve sosyal dışlanma ile 
mücadelede gerek siyaset belirleme, gerek uygulama ve iş birliği açılarından kullanılan 
en etkili araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Belirtildiği gibi, alanda, sosyal po-
litikalarının tanımı, uygulama ve değerlendirme aşamalarını desteklemek ve bu süreçte 
karşılıklı iş birliğinin geliştirmek için üye ülkeler Açık Koordinasyon Yönetimi’ne başvur-
maktadır. Bu Yöntem çerçevesinde, üye ülkeler kendi ulusal stratejilerini yürütürlerken 
belirledikleri ortak hedef ve göstergeleri de dikkate almaktadır. 

50 European Commission, “White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions”, COM (2012) 55 final, 
16.02.2012. 

51 European Commission, “Commission Recommendation: Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage”, 
C (2013) 778 final, 20.02.2013.

52 Council of the European Union, “Council Recommendation on policies to reduce early school leaving”, Official Journal 
of the European Union, 2001/C/191/01, 01.07.2011.
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- AB Konseyi’nin, erken çocuklukta eğitim ve bakıma ilişkin sonuçları53, Haziran 2011’de 
yayımlanmıştır. Bu sonuçlar, Avrupa Birliği’nde erken çocuklukta eğitim ve bakım hizmet-
lerine erişimin ve kalitesinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

- Avrupa Komisyonu, Temmuz 2011’de, üçüncü ülkelerin vatandaşlarının entegrasyonuna 
ilişkin bir tebliğ54 kabul etmiştir. Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerdeki farklı kültür, din, dil 
ve etnik kökenli kişilerin Avrupa ekonomisine ve toplumuna entegrasyonlarını sağlama 
çabalarını desteklemektedir.

- Romanların topluma dâhil edilmelerine ve AB vatandaşı olmayanların toplumda daha 
aktif bir şekilde yer almalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

- “Sosyal İş Girişimi”, 2011 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak, sosyal ya-
tırım fonları için çerçevenin ve sosyal şirketler için sunulan yapısal fonlarda yeni yatırım 
önceliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

“Yoksulluğa ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu” kapsamında sonuçlandırılan 
ve yürütülen diğer çalışmaların listesine, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961 İn-
ternet adresinden ulaşılabilir.

Bununla birlikte, Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Yoksulluğa ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avru-
pa Platformu” girişimi kapsamında atılan somut adımlara rağmen, iki yıl içinde yoksulluk veya 
sosyal dışlanma riski altındaki vatandaşların sayısında yüzde 7 oranında artış kaydedilmiştir. 

Toplam nüfusa göre değerlendirildiğinde, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında 
yaşayan vatandaşların sayısının en yüksek olduğu ülkeler Bulgaristan, Romanya, Letonya, 
Litvanya, Yunanistan ve Macaristan’dır. Bu süre zarfında, örneğin Yunanistan’da yoksulluk 
veya sosyal dışlanma riski altındaki vatandaşların sayısı yüzde 25, Macaristan’da ise yüzde 
8 oranında artmıştır. Buna karşın, Bulgaristan, Litvanya ve Letonya’da yoksulluk veya sosyal 
dışlanma riski altında yaşayan vatandaş sayısının azaldığı da dikkat çekmektedir. Borç kriziyle 
mücadele halinde olan İtalya’da işsizliğin artmasıyla birlikte yoksulluk veya sosyal dışlanma 
riski altında kalanların sayısı da iki yıl için yüzde 25 oranında artmıştır. İspanya’da, İtalya’daki-
ne benzer bir tablo ile karşılaşılması beklenirken, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında 
bulunanların sayısında kaydedilen 2010 ve 2012 yılları arasındaki artış yüzde 6 ile sınırlı kal-
mıştır. Avrupa Birliği’nde benzer ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerde, bazı rakamsal farklı-
lıklar olsa da aynı gözlemlerde bulunulmaktadır. 

53 Council of the European Union, “Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children 
with the best start for the world of tomorrow”, Official Journal of the European Union, 2011/C/175/03, 15.06.2011.

54 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “European Agenda for the Integration of Third-Country 
Nationals”,  COM (2011) 455 final, 20.07.2011.
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Tablo 19: Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Altında Olanlar
2010 2012
1000 kişi
üzerinden

Toplam nüfusun
yüzdesi

1000 kişi
üzerinden

Toplam nüfusun
üzerinden

AB-27 116206 23,5 124392 25

Almanya 15962 19,7 15909 19,6

Avusturya 1373 16,6 - -

Belçika 2235 20,8 - -

Bulgaristan 3719 49,2 3621 49,3

Çek Cumhuriyeti 1495 14,4 1580 15,4

Danimarka 1007 18,3 1057 19

Estonya 289 21,7 311 23,4

Finlandiya 890 16,9 916 17,2

Fransa 11693 19,2 11760 19,1

GKRY 202 24,6 234 27,1

Hollanda 2483 15,1 2492 15

İngiltere 14211 23,2 - -

İrlanda 1220 27,3 - -

İspanya 12316 26,7 13090 28,2

İsveç 1418 15 1761 18,2

İtalya 14757 24,5 18469 30,4

Letonya 846 38,1 744 36,6

Litvanya 1109 33,4 975 32,5

Lüksemburg 83 17,1 95 18,4

Macaristan 2948 29,9 3188 32,4

Malta 88 20,3 92 22,2

Polonya 10409 27,8 10128 26,7

Portekiz 2693 25,3 2665 25,3

Romanya 8890 41,4 8907 41,7

Slovakya 1118 20,6 1109 20,5

Slovenya 336 18,3 392 19,6

Yunanistan 3031 27,7 3795 34,6

Kaynak: Eurostat
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME55

Avrupa Komisyonu, Sürdürülebilir Büyüme kapsamında, Avrupa Birliği’ni rekabet ede-
bilir bir ekonomik yapıya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü 
artırmak amacıyla özellikle KOBİ’lerin gelişmeleri önem arz etmektedir. Avrupa’nın ekono-
misi, KOBİ’lerin gelişme potansiyellerini gerçekleştirmelerine dayanmaktadır. Günümüzde 
Avrupa Birliği’nde bulunan yaklaşık 23 milyon KOBİ, özel sektördeki iş gücünün yüzde 67’sini 
istihdam etmektedir. Bu nedenle, şirketler için iş yapma ortamının iyileştirilmesi, öncelikler 
arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu, tüketicileri daha iyi bilgilendire-
rek, daha bilinçli bir şekilde seçim yapmalarını sağlamak istemektedir.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu, enerji ve kaynakların daha verimli kullanılmalarını teş-
vik ederek, AB ekonomisini daha düşük karbonlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef 
doğrultusunda, Avrupa Komisyonu’nun önceliğini, emisyon salımlarını azaltmaya ve biyoçe-
şitlilik kaybını engellemeye yönelik önlemlerin alınmasıyla çevrenin korunması oluşturmakta-
dır. Avrupa Komisyonu, bu amaca yönelik olarak, daha çevreci teknolojilerin ve daha etkin 
akıllı elektrik şebekelerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.

Sürdürülebilir Büyüme stratejisi ayağında, iki girişim belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla; “Kay-
naklarını Verimli Kullanan Avrupa” ve “Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası”dır. 
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nin çevrenin korunmasına ve iklim değişik-
liğiyle mücadeleye yönelik hedefleri ise şöyledir: Sera gazı salımlarının 1990 yılı seviyesine 
kıyasla en az yüzde 20 oranında azaltılması (diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de bu 
yönde girişimlerde bulundukları takdirde, bu oranın yüzde 30’a ulaştırılabileceği de belirtil-
miştir); yenilenebilir enerjinin Avrupa Birliği’nin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 
20’ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin yüzde 20 artırılması.

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, çevre korunması ve iklim değişikliğine ilişkin hedef-
leri öne sürerken, şirketlerin iş yapma ortamını iyileştirmeye yönelik somut hedef belirleme-
miştir. 

55 Avrupa Komisyonu. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_
en.htm, Erişim Tarihi: 13.11.2013.
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 KÜRESELLEŞME ÇAĞI İÇİN ENTEGRE SANAYİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Avrupa Birliği’nin ekonomik gücü, büyük ölçüde imalat sanayisine dayanmaktadır. Nite-
kim, Avrupa Birliği’nde özel sektördeki her dört işten biri de imalat sanayisindedir. Ancak 
hal böyle iken, 2008’de meydana gelen küresel ekonomik ve mali kriz sonucunda, Avrupa 
Birliği’nin rekabet gücünü koruması, rekabet edebilirliğini artırması ve daha fazla iş imkânı 
yaratabilmesi için, imalata dayalı sanayisinde daha da güçlü, rekabet edilebilir ve çeşitlen-
dirilmiş bir değer zincirinin oluşturulması önem kazanmıştır. Böyle bir ortamda, günümüzde 
Avrupa Birliği’nde şirketlerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lere önemli bir rol düşmektedir. 
Avrupa ekonomisinin büyümesi ve istihdamın yaratılması hususlarında önemli katkı sağla-
yan KOBİ’lerin, Avrupa Birliği’nin belirleyeceği sanayi politikasında önemli yere sahip olması 
beklenmektedir. 

Geçtiğimiz on yıl içinde, tüm dünya çapında iş yapma ortamında önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. Örneğin Çin, Brezilya ve Hindistan gibi hızla gelişen ekonomilerin ulusla-
rarası arenada daha etkin aktör konumuna ulaşmaları ile rekabet son derece artmış durum-
dadır. Ayrıca günümüzde dikkat çeken bir diğer önemli husus da, ülkeler arasında giderek 
katma değeri yüksek ürünlerin imalatı ile başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, 
teknolojik gelişmeler ve insan sermayesi alanlarında uluslararası düzeyde bir rekabet orta-
mının oluşmasıdır. Öte yandan, enerji kaynakları ve ham maddelerin de azalması ve talebin 
giderek artması sonucunda, ülkeler birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Böyle 
bir rekabet ortamına karşın, küreselleşme çağında, özellikle tedarik ve değer zincirlerinin 
gelişmesiyle, ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığın da arttığı hususu unutulmamalıdır.

Tüm bu zorluklara rağmen, Avrupa Birliği, küresel ekonomik ve mali krizin üstesinden 
gelebilmiş ve dünya ticaretinin yaklaşık beşte birini gerçekleştirerek, bu alanda önderliğini 
korumayı başarmıştır. Örneğin 2010 yılında, Avrupa Birliği, dünya ticaretinde ihracatın yüzde 
16’sını ve ithalatın yüzde 17,5’ini gerçekleştirirken, ABD ve Japonya’nın dünya ticaretindeki 
payı azalmış ve ayrıca son zamanlarda payı hızla artan Çin de Avrupa Birliği’nin bu perfor-
mansını geçmeyi başaramamıştır.

Grafik 3:  Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerin Dünya İhracatındaki Payları (2010, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat
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Avrupa Komisyonu, bir yandan Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırıp ekonominin bü-
yümesi ve istihdama katkısını çoğaltmayı hedeflerken, öte yandan da Birliği düşük karbonlu 
ve verimli kaynak kullanan bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefler doğ-
rultusunda, birçok sektör, politika ve alanları kapsayan çok yönlü bir strateji geliştirilmiştir. 

 Söz konusu stratejinin56 önceliklerini şöyle sıralamak mümkündür:
- Sanayinin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi; 
- Avrupa Tek Pazarı’nın güçlendirilmesi;
- Yeni bir endüstriyel yenilikçilik politikasının geliştirilmesi; 
- Küreselleşmeden yararlanılması;
- Sanayinin modernizasyonunun teşvik edilmesi; 
- Sektör bazında önlemlerin alınması.

İKİNCİ BÖLÜM: “KÜRESELLEŞME ÇAĞI İÇİN ENTEGRE SANAYİ POLİTİKASI”                   
GİRİŞİMİ EYLEM PLANI 

Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimini 
hayata geçirmek için 28 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan eylem planı, altı önceliğe göre be-
lirlenmiştir. 

Grafik 4:  Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerin Dünya İthalatındaki Payları (2010, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat
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56 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “An Integrated Industrial Policy for the Globalisation 
Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage”, COM (2010) 614 final, 28.10.2010.
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A. Sanayinin İçinde Bulunduğu Koşulların İyileştirilmesi

› Rekabet gücü değerlendirmesi ve akıllı düzenlemenin uygulanması

Her ne kadar Avrupa Birliği’ndeki sanayi politikasına ilişkin yasal düzenlemeler önemli 
ölçüde gelişmiş olsa da, hem Avrupa hem ulusal düzeyde özellikle iş ortamı ve KOBİ’lere 
yönelik yasal çerçevenin daha da iyileştirilmesi mümkündür. Bu bağlamda, Avrupalı yetkili-
ler yürüttükleri politikalar kapsamında akıllı düzenlemelerin benimsenmesine giderek önem 
vermeye başladı. 

 Buna yönelik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sırala-
mak mümkündür: 

- Özellikle sanayi üzerinde önemli etkisi olabilecek tüm politika önerilerinin, Avrupa 
Birliği’nin rekabet edilebilirliği üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi is-
tenmektedir. Ancak, bununla sınırlı kalınmayıp, yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesin-
den sonra da bu düzenlemelerin Avrupa Birliği’nin rekabet gücü üzerindeki etkilerinin 
tekrar değerlendirilmesi beklenmektedir. Böylelilikle, söz konusu yasal çerçevenin amaca 
hizmet edip etmediğinin değerlendirilip, ona göre iyileştirme alanlarının tespit edilmesi 
hedeflenmektedir. 

- KOBİ’ler için iş ortamlarını iyileştirilmek ve eko-pazara ve eko-yenilikçiliğe erişimi gibi 
gündeme yeni yansıyan gelişmelere daha iyi karşılık verebilmek için, Avrupa Küçük İşlet-
meler Yasası’nın57 gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Akıllı düzenlemeler aracılığı ile Avrupa Birliği’nde alınan eylemlerin etkin olmasını 
sağlamak için, Avrupa Komisyonu, Birlik nezdinde yürütülen politikaların, imzalanan tica-
ret anlaşmalarının, uygulanan yasal düzenlemelerin ve diğer bütün önlemlerin etkilerini, 
planlamadan uygulamanın uygulamadan gözden geçirilmesine kadar uzanan süreçteki 
tüm aşamalarını değerlendirmektedir. Bu kapsamda, örneğin, Avrupa Birliği’nde bir ko-
nuda adım atılmadan önce Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü girişimleri detaylayan bir 
yol haritası hazırlanmakta ve almayı öngördüğü önlemlerin potansiyel ekonomik, sosyal 
ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bir girişimde bulunulduktan son-
ra ise Avrupa Komisyonu, alınan neticelerin performanslarını değerlendirme hususuna 
önem vermektedirler. Avrupa Komisyonu, bu şekilde performansı arttıracak önlemleri 
tespit etmeyi de amaçlamaktadır.

57 Bkz. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, s.81.

› İşletmelerin mali imkânlara erişimlerinin kolaylaştırılması

Avrupalı liderler, şirketlerin yatırım yapmak için gerekli mali kaynaklara ulaşmakta zorlan-
dıklarına dikkat çekmektedir. Bu sorun özellikle KOBİ’ler için büyük bir endişe konusudur. 
Bu tespitler doğrultusunda, geçtiğimiz dönemlerde, Üye Devletler ihracat kredisi, ihracat 
sigortası ve KOBİ’lere banka kredisi gibi alanlardaki imkânlarını geliştirdi. Ancak, özel sektör-
de zaman zaman yaşanan geç ödemeler meselesi önemli bir sorun haline gelmiştir. Küresel 
ekonomik ve mali kriz sonrasında, başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin mali kaynaklara 
erişimlerinin kolaylıkla sağlanması büyük önem kazanmıştır. Ancak, kriz sonrasındaki mali 
piyasalarda halen yaşanan gerginlikten dolayı kredi imkânları halen yeterli düzeyde değil-
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dir. Oysa Avrupa Birliği’nin, sanayi temelini ve altyapısını güçlendirmesi ve geliştirmesi için 
yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun için ise sermayeye ve iyi işleyen bir mali 
piyasaya ihtiyaç duyulmaktadır.

 Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıralamak
mümkündür:
- Mali hizmetler reformu kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun, KOBİ’lerin mali kaynaklara 

erişimlerinin olası etkilerini göz önünde tutarak ve böylelikle reel ekonominin mali gerek-
lerini tehlikeye atmayacak şekilde, mali piyasaların daha esnek ve verimli olmasını sağla-
yacak yeni bir mevzuat hazırlaması;

- Avrupa Komisyonu tarafından, 2013 sonrası dönemi için, Avrupa mali araçlarının, küçük 
işletmelerinin ve yenilikçiliğin finansman konusunda piyasa başarısızlıklarının üstesinden 
gelebilecek şekilde nasıl bir yeni düzenleme geliştirilebileceği konusunda çalışmaların 
yürütülmesi. 

B. Avrupa Tek Pazarı’nın Güçlendirilmesi 

› Tek Pazar’ın geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması

Tek Pazar’ın oluşması ile Avrupa Birliği’nin ekonomisinin güçlenmesi yönünde önemli bir 
temel atılmıştır. Bu oluşum, öncelikli olarak sınırlar arası ticarette maliyetlerin azalmasında 
ve rekabet ortamının gelişmesinde katkı sağlamıştır. Ancak henüz Avrupa Birliği’nde Tek 
Pazar’ın tamamlandığını söylemek yanlış olacaktır. Tek Pazar’ın tamamlanması, bazı engeller 
ile karşılaşmaktadır. Bu engellerin başında, Üye Devletler arasında ürün güvenliğine ilişkin 
gümrük kontrolü gibi bazı konularda farklı yasal çerçeve ve kuralların uygulanması gelmekte-
dir. Ayrıca bazı sektörlere erişimin halen kolaylaştırılamadığı da gözlenmektedir. Bunun en iyi 
örneği, hizmetler sektöründe yaşanmaktadır. Hizmet sektörünün halen bölünmüş bir yapıda 
olması, şeffaf olmaması ve kalite standartlarının yeterince iyi belirlenmemesi gibi unsurlar, 
bu süreci engellemektedir. Bir diğer endişe konusu da fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyet 
haklarının korunması, Ar-Ge ve yenikçiliği artırmaya yönelik çalışmaların teşvik edilmesinde 
önemli bir faktör oluşturmaktadır. Bu nedenle, Avrupa fikri mülkiyet hakları sisteminin geliş-
mesi büyük önem taşımaktadır.

Bu gözlemler doğrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şe-
kilde sıralamak mümkündür:
- Tek Pazar Senedi’nin zamanında uygulamaya koyulmasının sağlanması;
- Avrupa Birliği’nde piyasa gözetimini geliştirmek amacıyla çok yıllı eylem planı hazırlan-

ması ve buna ek olarak, yerel gümrük ve piyasa gözetim yetkililerinin iş birliğinde ürün 
güvenliği alanında gümrük kontrolü için kılavuz ilkelerinin geliştirilmesi;

- Özellikle malların serbest dolaşımı olmak üzere bazı seçili alanlarda, hangi alanlarda ve 
hangi düzeydeki uyumlaştırmanın, ülke sınırları dışında iş yapmanın maliyetini ne ölçüde 
azaltacağını ortaya koyacak şekilde AB mevzuatında tarama yapılması; 

- Piyasa boşluklarını; standartlarını ve yenilikçiliğin yanı sıra lojistik, tesis yönetimi, pazarla-
ma ve reklamcılık gibi sektörlerdeki uluslararası ticaret konularını mercek altına alacak bir 
“İş Hizmetleri Üst Düzey Grubu” (High Level Group on Business Services) kurulması; 

- Fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amaçlı bir eylem planı-
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nın hazırlanması ve bu kapsamda Avrupa Sahtecilik ve Korsanlık Gözlemevi’nin (Europe-
an Observatory on Counterfeiting and Piracy) güçlendirmesine yönelik girişimde bulu-
nulması.

 Tek Pazar’ın geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması kapsamında, AB Konseyi
ve Avrupa Parlamentosu tarafından alınması beklenen önlemler ise şu şekilde sıralanabilir:
- İlk AB patentinin 2014 yılında verilmeye başlanmasını sağlayacak şekilde, AB Konseyi’nin 

ve Avrupa Parlamentosu’nun AB Patent ve birleşmiş bir patent icra sistemi oluşturulması-
na ilişkin önerilerinin en kısa sürede kabul edilmesi;

- Fikri mülkiyet hakları uygulamalarını geliştirmek amacıyla piyasa gözetimi, gümrükler ve 
genel anlamda iş desteğine ilişkin en iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının ve gelişti-
rilmesinin sağlanması.

› Rekabet politikası

Rekabet ortamı, şirketlerin yenilikçiliğe yönelik yatırımlarını ve verimliliğini artırmak açı-
sından önem taşımaktadır. Rekabet kuralları, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırma 
ve daha verimli kaynak kullanan bir ekonomiye dönüştürme yönünde katkı sağlamaktadır. 
Bu nedenle, devlet yardımları, anti-tröst yasaları ve birleşme kontrolleri aracılığıyla Avrupa 
Komisyonu’nun iç pazarda rekabetin bozulmaması için gerekli önlemleri almaya devam et-
mesi, büyük önem taşımaktadır. Avrupa Komisyonu, aynı zamanda şirketlerin pazar paylaşımı 
gibi rekabeti bozucu uygulamalara başvurmalarını engellemekle de yükümlüdür.

› Altyapının iyileştirilmesi 

Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğinin, enerji, ulaştırma ve iletişim altyapı hizmetle-
rinin kalitesi ve verimliliğine de bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, söz konusu alt-
yapıların ve ağların geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, örneğin sınır 
ötesi bağlantıları sağlamak için ulaştırma ağlarının geliştirilmesi gereklidir. Enerji ağlarının 
iyileştirilmesi için ise yenilenebilir enerji kullanımının kolaylaştırılması, akıllı şebekelerin geliş-
tirilmesi, enerjide iç pazarın iyi işlemesine yönelik önlemlerin alınması ve tedarik güvenliğinin 
iyileştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, yeni AB Üye Devletlerinde ve az gelişmiş bölgelerdeki 
altyapıların iyileştirilmesi de önem teşkil etmektedir. Tüm bunlar için, kapsamlı yatırımların 
yapılması ve mali kaynakların sağlanması gerekmektedir. 

 Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekil-
de sıralamak mümkündür:
- Kara, hava, deniz ve demir yolları taşımacılığında verimli bir iç pazarın oluşturulması ve 

Avrupa Transit Taşımacılık Ağı’na (TEN-T) ilişkin kılavuz ilkelerin gözden geçirilerek, trafik 
darboğazının aşılması için somut adımların atılması;

- Avrupa’daki altyapı bağlantılarındaki eksikliklerin tespit edilerek, iç enerji pazarının geli-
şimini sağlayacak bir enerji altyapısı paketinin kabul edilmesi;

- Enerji sektörünün rekabet gücünü artırmak ve Avrupa Birliği’nin imalat sanayisinin küresel 
piyasada dezavantajlı duruma düşmesini önlemek için, Birliğin enerji pazarının serbest-
leştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması;

- Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte AB proje tahvillerinin oluşturulması ve kamu-özel sektör 
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iş birliğini destekleyecek bir finansman stratejisinin geliştirmesi. 

Altyapının iyileştirilmesi kapsamında ayrıca, AB Üye Devletlerinin özellikle trafik darbo-
ğazını tespit etmeleri ve sınır ötesi enerji bağlantı şebekeleri konularına önem vermeleri 
beklenmektedir. Önümüzdeki yıllar içinde üye ülkelerin, 2009 yılında kabul edilen, gaz ve 
elektrik piyasalarını daha fazla açmayı sağlayacak Üçüncü Enerji Paketi’ni uygulamaları söz 
konusudur.

› Standardizasyon

Avrupa Komisyonu’nun önem verdiği bir diğer husus da Avrupa’da standart sisteminin 
geliştirilmesidir. Günümüzde hızla değişen dünya koşulları ve toplumsal yapının karşısın-
da Avrupa Komisyonu’nun, standardizasyon üzerinde bir tebliğ ve yasa tasarısı aracılığıyla 
Avrupa’nın standartlarının belirlenmesinde daha güçlü bir rol oynamasını teşvik edecek bir 
strateji sunması öngörülmektedir. Bu strateji kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri sek-
törünün standardizasyon sürecinin hızlandırılması, bu sürece KOBİ’lerin ve diğer ilgili pay-
daşların katılımının sağlanması ve hizmetler alanında standartların belirlenmesine öncelik 
verilmektedir. 

C. Yeni Endüstriyel Yenilikçilik Politikası

› Endüstriyel yenilikçilik 

Ekonomilerin rekabet güçlerini artırmaları için yenilikçiliğe yönelik yatırımda bulunmaları 
kaçınılmazdır. Avrupa Birliği bilim ve araştırma alanında lider bir konumda olmasına rağmen, 
girişimci fikirleri pazara taşımakta, bir başka deyişle bu fikirlerin ürünlere veya hizmete dö-
nüştürülmeleri aşamalarında yeterince başarılı değildir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu’nun, 
ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilme ve ticarileşme süreçlerini daha hızlandıracak ve AB şir-
ketlerinin piyasaya ilk ulaşanlar olmasını sağlayacak yeni endüstriyel yenilikçilik politikasını 
benimsemesi beklenmektedir. “Yenilikçilik Birliği” girişimi kapsamında öngörülen önlemler 
ve eylem planları ile özellikle eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik alanları arasında koordinasyonun 
sağlanması ve iş birliğinin artırılması bu hedeflere de hizmet edecektir. 

Avrupa Birliği’nde yürütülen araştırmaların gelişmekte olan teknolojilere yöneltilmesi gi-
derek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda örneğin, biyoteknoloji, nanoteknoloji, ileri teknoloji 
malzemeleri, mikro elektronik, nanoelektronik ve ileri üretim sistemlerine yönelik araştırmala-
rın yürütülmesi önerilmektedir. Tüm bunların yanı sıra Avrupa Birliği’ni bilgiye dayalı ekonomi-
ye dönüştürme hedefi kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılması 
istenmektedir. Bu sektörlerin Avrupa Birliği çapında gelişmeleri için, özellikle KOBİ’lerin bu 
alanlarda yatırım yapmalarını teşvik edecek şekilde mali kaynaklara erişimlerinin kolaylaştı-
rılması, bölgesel, ulusal ve yine Birlik çapında kümelerin ve ağların gelişimlerini sağlayarak 
şirketler, kamu kurumları ve üniversiteler arasında iş birliğinin artırılması şarttır.

 Bu gözlemler ışığında, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemler şunlardır:
- Rekabetçi anahtar teknolojilerin (Key Enabling Technologies) zamanında ve geniş bir 

çapta yaygınlaştırılmaları, yürütülmeleri ve ticarileştirilmelerinin desteklenmesi için giri-
şimde bulunulması; 
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- Avrupa Birliği’nin sanayisinin temelden modernleştirilmesini kolaylaştırmak ve enerji ve-
rimliliği, iklim değişimi ve kaynak kıtlığı gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmek için 
“Geleceğin Fabrikaları” (Factories of the Future) girişiminin geliştirilmesi ve ileri imalat 
teknolojilerindeki araştırmalarının, gelişiminin ve yenilikçiliğinin desteklenmesi; 

- Avrupa’da iş gücünün yetenek düzeyini geliştirecek ve yüksek eğitim ile iş dünyasını bir 
araya getirecek girişimlerin desteklenmesi (bu kapsamda, örneğin sanayide ileri düzey 
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıcıları odaklı “e-Yetenek Girişimleri”nin desteklenmesi); 

- Tekstil, giyim ve diğer benzeri tüketici sayısı yüksek pazarlarda sürdürebilir ve kullanıcı 
tarafından yürütülen tasarım temelli ürünlerin geliştirilmesine odaklı yeni iş konseptlerinin 
ve ilgili imalat teknolojilerinin teşvik edilmesi; 

- Geleneksel imalat sektörleri ve KOBİ’ler de dâhil olacak şekilde, sektörler arası çapraz 
gelişim potansiyelini teşvik etmek gelişmekte olan sanayiler için küresel alanda rekabet 
edebilecek kümeleri ve ağları geliştirmeye yönelik yeni bir strateji sunulması;

- Sınır ötesi iş birliğiyle yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projelerine yapılan 
yardımların bildirilmesi konusunun teşvik edilmesi.

 Bu kapsamda, AB üye ülkelerinden istenenler şunlardır:
- Teknolojinin yaygınlaştırılmasında sinerjinin artırılması ve bu amaçla yürütülen çalışmala-

rın tamamlayıcı nitelikte olmaları için, anahtar teknolojilere yönelik geliştirilen politikalar 
kapsamında daha sıkı iş birliğinin teşvik edilmesi;

- Bölgelerin yenilikçilik performanslarını artırmak amacıyla, Avrupa Birliği’nin bölgesel poli-
tikaları aracılığıyla akıllı uzmanlaşmayı (smart specialization) desteklemelerinin teşvik edil-
mesi. 

› Yeteneklerin geliştirilmesi

Avrupa Birliği’nin sanayi politikasının temellerinin güçlendirilmesi olgusuna paralel ola-
rak, iş gücü piyasasına da bazı değişikliklerin getirilmesi öngörülmektedir. Nitekim iş gücü pi-
yasasının daha sağlıklı işlemesi ve bu bağlamda iş gücünün gerekli yeni becerileri kazanması 
önem kazanmaktadır. Her ne kadar Avrupa Birliği’nin bazı üye ülkelerinde ve bölgelerinde 
yüksek işsizlik sorunu ile mücadele edilse de, bazı sektörlerde mevcut açık pozisyon için iste-
nilen becerilere sahip iş gücü bulmakta zorluk yaşanmaktadır. Bu alanda atılacak adımlar ise 
“Yeni Beceriler ve İşler İçin Gündem” girişiminde öngörülen önlemlerde de yer almaktadır. 

 Bu hususta, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

- İş piyasaları ve beceri stratejilerine ilişkin bilgi ve iyi uygulama örneklerini paylaşabilmek 
için, üye ülkelerin sanayi, eğitim ve istihdam kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilme-
si;

- Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında mezun sayısının artırmaya yönelik 
olarak yapılacak yatırımları da içine alacak şekilde iş yaratmaya yönelik uygun koşulları 
belirleyecek kılavuz ilkelerin önerilmesi. 
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Bunların yanı sıra, üye ülkelerinden istenen, bireylerin becerilerinin geliştirmeleri ve yeniden 
yapılandırılmaları için Avrupa Sosyal Fonu58 kullanımlarının artırılmasıdır.

D. Küreselleşmeden Yararlanılması

› Ticaret ve uluslararası düzenleme

Çok taraflı ve ikili ticaret anlaşmalarının imzalanmasının yanı sıra ulaşım ve iletişim masraf-
larının azaltılması ile Avrupa Birliği’nde başarılı bir ticari serbestleşme süreci yaşanmıştır. An-
cak Çin, Hindistan ve Brezilya gibi hızla gelişen ekonomilerin yarattıkları baskılar sonucunda, 
geçtiğimiz yıllarda uluslararası arenada rekabet ortamı iyice kızışmıştır. Bazı ülkelerin ticaret 
politikalarında korumacı önlemlerin öne çıkması, Avrupa Birliği’nin ihracatlarının olumsuz 
yönde etkilemesine neden olmuştur. Bu korumacı önlemler, çoğunlukla tarife dışı engeller, 
gizli sübvansiyon, kamu alımlarında ayırımcı yaklaşım, manipüle edilen döviz oranları ve sos-
yal ve çevre korunmasının güvene alınmaması şeklinde meydana gelmektedir. Böyle bir or-
tam, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerde karşılaşacağı ticaret engellerinin önüne geçmesini 
sağlayacak yeni pazar erişim stratejisi geliştirmesini gerekli kılmıştır.

Diğer taraftan, kendi sanayisini korumak amacıyla, Avrupa Birliği’nin de bazı ticaret po-
litikaları ile savunma araçlarını geliştirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum, özellikle 
KOBİ’ler için önem teşkil edebilmektedir. Zira KOBİ’lerin karşılaştığı bir diğer önemli sorun 
da uluslararasılaşmalarıdır. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı bir rapora göre59, 2010 yılında 
KOBİ’lerin sadece yüzde 25’i Avrupa Birliği’nin dışına ihracatta bulunabilmiştir. 

 Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
- Ticaret anlaşmalarının imzalanmasından önce, müzakereler tamamlandığında, AB 

Konseyi’ne ve Avrupa Parlamentosu’na sunulmak üzere söz konusu anlaşmaların ekono-
mik etkileri üzerine bir analiz çalışması hazırlanması;

- Sınır ötesi önlemleri, sanayi politikası uygulamaları, pazara giriş stratejileri ve yürütme 
uygulamalarında öncelikleri kapsayacak şekilde, ticaret ve yatırım engelleri üzerine yıllık 
rapor hazırlanması;

- Avrupa Birliği’nin başlıca ticaret ortaklarının, yeni veya mevcut uluslararası girişimlere ka-
tılmalarının yanı sıra küresel geçerliliği olan kurallar ve standartlar geliştirmelerinin teşvik 
edilmesi (bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkeler ile müzakere ettiği ve tamamladı-
ğı ticari anlaşmalara, uluslararası kural ve standartların da dâhil edilmesi beklenilmektedir).

- Avrupa Komşuluk Politikası aracılığıyla, Avrupa Tek Pazarı’nın faydalarının belirli alanlara 
genişletilmesi yoluyla komşu devletlerle daha sıkı ekonomik entegrasyon sağlanmasına 
öncelik verilirken, gelişmiş ortaklar ile olan ilişkilerde piyasa kurumları ve ekonomik yöne-
tişime öncelik tanınması;

- Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın60 belirlediği ilkelere dayanarak, KOBİ’lerin uluslarara-
sılaştırılmasının desteklenmesi için bir strateji oluşturması;

- Avrupa Komisyon tekliflerinin ilgili bölümlerine, üçüncü ülkelerin üreticilerine izlenebilirlik 
uygulamalarına zorunluluğunun getirilmesi.

58 Bkz. Avrupa Sosyal Fonu, s.43.
59 European Commission, “Opportunities for the internationalisation of European SMEs”, 2011.
60 Bkz. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, s.81.



104

Tüm bunların yanı sıra Avrupa Komisyonu, ayrıca, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’ndan, 
üçüncü ülkelerden ithal edilen bazı ürünlerin hangi ülke menşeli olduğunun belirtilmesi ko-
nusunda Avrupa Komisyonu teklifini onaylamaları sürecini hızlandırmalarını talep etmektedir. 

› Ham madde ve kritik ürünlere erişimin sağlanması

Avrupa Birliği’nin sanayi politikası çerçevesinde, ham maddelere uygun fiyata ve güvenilir 
bir şekilde erişimin sağlanması önem teşkil etmektedir. Ham madde ve girdilerde tedarikin 
güvence altına alınması, sanayi politikasında önemli bir önceliği oluşturmaktadır. Bu kap-
samda, Avrupa Komisyonu tarafından birincil ham maddenin sürdürülebilir şekilde tedarik 
edilmesi, geri dönüşüm ve ham madde yerine ikame edilebilir maddelerin bulunması yö-
nünde daha iyi çerçeve koşullarını teşvik edecek öneriler ile yeni bir Ham Madde Stratejisi 
hazırlanması öngörülmektedir.

E. Sanayinin Modernizasyonunun Teşvik Edilmesi 

› Kaynak, enerji ve karbon verimliliği

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin sanayi politikası çerçevesinde, düşük karbonlu ve 
kaynakları verimli kullanan bir ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmayı istemektedir. Geçti-
ğimiz yıllarda, Avrupa Birliği’nin öncelikleri arasında iklim değişikliği ile mücadele edilmesi 
ve kaynakların verimliliğinin artırılması yer almaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği, sanayide 
kaynak ve enerji verimliliğini artıracak yatırımları teşvik edecek uzun vadeli bir strateji benim-
seme gereksinimi duymaktadır. Uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi için yasal belirginlik 
ve şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. 

 Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
- 2050 yılı itibarıyla düşük karbon ekonomisine geçişin tamamlanması için hazırlanmış olan 

AB yol haritasına uygun olarak, düşük karbonlu, kaynak ve enerji verimli ekonomiye geçi-
şe yardımcı olacak gerekli uzun dönem sanayi sektörü stratejileri ve politikalarının gelişti-
rilmesi;

- AB sanayisinin sürdürülebilir kaynak kullanımında gönüllü girişimleri de dâhil olmak üzere 
sürdürülebilir rekabetin denetlenmesi; 

- Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim/Sürdürülebilir Sanayi Politikası’nın gözden geçirilmesi 
ve Eko-Tasarım Yönergesi’nin kapsamının yeni ürünlere yönelik olarak genişletilmesi; 

- Çevre teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için Eko-Yeni-
likçilik Eylem Planı’nın geliştirilmesi.

Bu kapsamda, üye ülkelerin özellikle eko-yenilikçiliğe yönelik talebi artırmak için, teknolo-
jinin yaygınlaştırılmasında sinerjinin ve tamamlayıcılığın fazlalaştırılması için çevre teknolojiler 
alanında daha sıkı bir koordinasyon sağlamaları beklenmektedir.

Avrupa Komisyonu, Eko-Tasarım Yönergesi ile, enerjiyle ilgili ürünlerinin çevre per-
formansını iyileştirmek amacıyla AB çapında kurallar sunmaktadır.
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› Kapasite fazlası

Avrupa Birliği’nin yeni sanayi politikasının önceliklerinden birini, küresel ekonomik ve 
mali krizden sarsılan Avrupa sanayinin yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır. Bazı sek-
törlerde yapısal aşırı kapasitenin meydana gelmesi, şirket düzeyinde birtakım değişikliklerin 
getirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, örneğin yeni iş modelleri ve ürünlerin geliştiril-
mesi söz konusu olabilir. Bu koşullar altında, yönetici ve çalışanların temsilcilerinin bir araya 
gelerek şirket düzeyinde nasıl yeniden yapılandırmaya gidilebileceği konusunda anlaşmaları 
büyük önem taşımaktadır.

 Bazı sektörlerin yeniden yapılandırılma sürecinde, Avrupa Komisyonu tarafından öngörü-
len önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
- İşten çıkarılmış çalışanların yeniden istihdam edilmesine yönelik Birlik desteğinin yeniden 

değerlendirilmesi (bu kapsamda, örneğin Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu (European 
Globalisation Adjustment Fund) Yönergesi’nin gözden geçirilmesi öngörülmektedir);

- Yeniden yapılandırmanın genel çerçevesinin belirlenmesi konusunda Avrupa sosyal or-
taklarına danışılması;

- Devlet yardımı için kurtarma ve yeniden yapılandırma kılavuzunun61 (Rescue and Restruc-
turing Guidelines for State Aids) gözden geçirilmesi;

- Uyum Politikası aracılığıyla üye ülkeler ve bölgelerin mevcut sektörlerini çeşitlendirmeleri, 
sanayi kapasitelerini artırmaları, yerel ekonomilerini yeniden geliştirmek ve güçlendirmek 
amaçlı olarak yapılacak yatırım ve yenilikçiliği teşvik etme konularında desteklenmeleri;

- Avrupa Yapısal Fonları odağının gerçekleştirilmesinin ve geliştirilmesinin hızlandırılması 
yönünde önerilerin sunulması.

 

› Kurumsal sosyal sorumluluk geliştirilmesi

Geçtiğimiz yıllarda, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının iş dünyasında önemli ölçüde 
geliştiği gözlenmektedir. Sosyal ve çevre konularında şirketlerin daha bilinçli olarak hareket 
etmeleri giderek önem kazanmaktadır. Nitekim Avrupalı liderler, kurumsal sosyal sorumlu-
luğun Avrupa sanayisinin rekabet gücünü ve sürdürülebilir performansını artıracağı düşün-
cesinden yola çıkarak, bu yöndeki girişimleri desteklemektedir. Şirketler de artık giderek 
sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmaya yönelik katkılarını da dikkate almaktadır. Bu 
bağlamda, şirket bazında alınan kararlarda çalışanların yanı sıra tüketicilerin ve vatandaşların 
da çıkarlarının korunmasına özen göstermektedir. 

Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu, değişen küresel ticari eğilimler sonucunda işini 
kaybedenlere en kısa zamanda yeni bir iş bulabilmeleri için destek vermeyi amaçlamak-
tadır.

61 Söz konusu rehber ile Avrupa Komisyonu, kamu kurumlarının zor durumda olan şirketlere mali destek sağladığı zaman-
larda nasıl bir tuttum sergilenmesi gerektiği konusunda yol göstermektedir.
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 Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemler şu şekilde sıralanabilir:
- İş dünyası ve insan hakları örgütlerinin yanı sıra şirketlerin de çevresel, sosyal ve istihdama 

ilişkin yeni çıkan sorunlara eğilerek, kurumsal sosyal sorumluluk girişiminde yeni bir politi-
ka geliştirmeleri;

- Avrupa Birliği sanayisinin sürdürülebilir kaynaklara yönelik başlatılan gönüllü girişimleri-
nin gözetlenmesi;

- Çevre performansını ölçen “Ürünün Ekolojik Ayak İzi” (Ecological Footprint of Products) 
girişiminin başlatılması olasılığının değerlendirilmesi. 

F. Sektörel Boyut 

› Uzay sanayisi

Avrupa Birliği’nde uzay sanayisi, ileri teknolojiye sahip ve yüksek risk taşıyan bir sektör 
olmakla birlikte, çok yatırım isteyen bir sektör olarak bilinmektedir. Avrupa Birliği’nin uzay sa-
nayisi uydu üretimi ile iletişim ve navigasyon alanlarındaki hizmetleri ile dünyanın gözlenmesi 
alanında önemli katkılar sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin bu alandaki uluslararası rekabet 
gücünü artırması için Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemler şöyle sıralanabilir: 
- Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın 189’uncu Maddesi’ne dayanarak, Uzay 

Politikası önceliklerine ilişkin tedbirlerin uygulamaya konması için önlemler sunulması;
- Avrupa Uzay Ajansı ve üye ülkelerle yakın iş birliği yaparak, geliştirilmiş bir Uzay Sanayisi 

politikası yürütülmesi.

› Sürdürülebilir hareketlilik

Temiz yakıt ve enerji verimliliği, yüksek taşıt teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştı-
rılmasının, sera gazı salımları ve havanın yanı sıra ses kirliliği üzerinde önemli etkisi olabile-
ceği düşünülmektedir. Ayrıca bu teknolojilerin geliştirilmesinin, Avrupa Birliği’nin otomotiv 
sektörünün dünya piyasasındaki lider konumu güçlendirmek için de bir fırsat teşkil etmesi 
beklenmektedir. 

 Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
- Üye ülkeleri, sanayi ve diğer paydaşları bir araya getirerek, altyapı yatırımları ve pilot pro-

jeler gerçekleştirilmesini ve anahtar teknolojiler alanında araştırma girişimleri başlatılma-
sını da içerecek Temiz ve Enerji Tasarruflu Araçlar ile ilgili bir platformunun oluşturulması;

- Temiz Ulaşım Sistemleri üzerine geliştirilen bir strateji girişimi ve ulaşım sektörünün ve-
rimlilik ve güvenliğini artıracak e-Hareketlilik paketini içeren bir Stratejik Ulaşım Teknolo-
jisi Planının faaliyete geçirilmesi;

- Enerji Depolama Sistemlerinin Demiryolu Uygulamalarına ve yakıt çekme hibritleşmeye 
(hybridisation of diesel traction) ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesi.
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› Toplumsal sorunların ele alınması

Ecza sanayisi ve sağlık hizmetleri
Ecza ve sağlık hizmetleri sanayilerinde ve özellikle tıbbi cihazlarda, Avrupa Birliği lider 

konumundadır. Bu sektörler, yeni tıbbi tedavi yöntemlerinin ve ilaçlarının bulunmasında ve 
özellikle yaşlanan bir toplumda vatandaşlarının sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirme konu-
sunda önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği’nde, tedavilere 
ve ilaçlara erişimi kolaylaştırmak ve bu alanda daha fazla şeffaflığı sağlamak için, kamu ve 
özel sektör arasında iş birliğinin artırılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, kurumsal 
sorumluluğu artırmak, ilaçlara erişimi kolaylaştırmak ve eczacılık sektörünün rekabet gücünü 
artırmak için üye ülkelerin sanayicileri ve diğer paydaşlarının bir araya gelmelerinin teşvik 
edilmesinde yarar görülmektedir. Öte yandan, tıbbi ürünlerin iç pazarının işleyişini kolaylaş-
tırmak amacıyla 89/105/EEC sayılı Yönerge’nin masraflarının karşılanması ve fiyatlandırmada 
şeffaflığa ilişkin maddelerin gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Güvenlik sanayisi
Avrupa Birliği’ndeki güvenlik sanayisinde iç pazarının önemli ölçüde bölünmüş olduğu 

gözlenmektedir. Üye ülkelerde uygulanan yasal düzenlemeler ve güvenlik malzemeleri için 
mevcut pazarda önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikli olarak teknolojilerin 
onaylanması için gerekli izleme sisteminin geliştirilmesi, uyum sağlanması ve ortak standart-
lar getirilmesine ilişkin önceliklerin belirlenmesi ve kamu ihalelerinin koordine edilmesi ve 
Avrupa Güvenliği ve Çift-kullanım Platformu’nun oluşturulmasını öngören bir Güvenli Sanayi 
girişiminin başlatılması planlanmaktadır.

İnşaat sektörü
İklim değişikliği ve diğer çevre ile sosyal değişikliklere karşı alınabilecek çözümler kap-

samında inşaat sektörü de önemli katkılar sağlayabilir. Bu bağlamda, inşaat ürünleri ve hiz-
metlerinin iç pazarında uygun çerçeve koşullarını sağlamak, inşaat şirketlerinin çevresel per-
formansını ve kaynak verimliliğini iyileştirmek, yeni sosyal gereksinimleri karşılamak ve iklim 
sorunlarına cevap vermek amacıyla yetenekleri, yenilikçilik ve teknolojik gelişimi teşvik etmek 
için, inşaat sektöründe sürdürülebilir rekabet stratejisinin geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Biyoloji temelli pazarlar
Biyoloji temelli pazarların gelişmesinin Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir ekonomiye dö-

nüşmesinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ancak bunun için bir yandan 
biyoloji temelli pazarlara yönelik talebin teşvik edilmesi, öte yandan bu pazarların gelişmesi 
için uygun yasal düzenlemelerin getirilmesi şarttır. Bu gereksinimler doğrultusunda Avrupa 
Komisyonu, biyolojik temelli pazarların yaratılması için gereken şartları hazırlamak üzere bir 
dizi önlemlerinin alınmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, örneğin biyolojik temelli pazar-
lara ilişkin mevzuatı ve endüstriyel kullanım için genel şartların iyileştirmesi, örnek projeler 
yoluyla yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve Avrupa ve uluslararası standartların geliştirilmesi he-
deflenmektedir. 
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› Tedarik zinciri aracılığıyla Avrupa Birliği’nin rekabet edebilirliğinin yeniden canlandırıl-
ması

Dünya ticaretinin giderek küresel bir tedarik zincirine dönüşmesiyle birlikte, Avrupa 
Birliği’nin bu süreci yakından takip etmesi ve uyum sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
özellikle bazı sektörlerde bu yeni yaklaşıma dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

Kimya sanayisi
Avrupa Birliği’nde kimya sanayisi önemli bir yere sahiptir. Ancak geçtiğimiz yıllarda Çin, 

Hindistan ve Orta Doğu ülkelerinin bu sektörde gelişmeleriyle, küresel çapta artan rekabet 
baskıları sonucunda Avrupalı sanayiciler zor durumda kalmaktadır. Öte yandan kimya sana-
yisinin, bazı toplumsal sorunlara (örneğin yenilebilinir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su 
kullanımı) karşı çözümler getirebileceği de göz önünde tutulduğunda, Avrupa Birliği’nde bu 
sektörün daha da gelişmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından, 
kimya sanayisinde rekabet edebilirlik konusundaki Üst Düzey Grubu çalışmalarının takip edil-
mesi öngörülmektedir. Ve bu grubun, Yenilikçilik Ortaklıkları aracılığıyla, özellikle toplumsal 
sorunlara çözüm sağlayabilecek potansiyelleri değerlendirmesine önem verilmektedir. 

Tarımsal gıda sanayisi
Avrupa Birliği’nde tarımsal gıda sanayisi önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu sek-

tör, Avrupa Birliği’nin GSYİH’sinin yüzde 2’sini ve imalat sektöründe istihdamın yüzde 13,5’ini 
oluşturmaktadır. Ancak tüketicilerin tercihlerinin değişmesi, kaynakların giderek azalması ve 
birçok demografik, sağlık ve çevreye ilişkin faktörler nedeniyle Avrupa’da gıda tedarik zinciri 
birçok değişikliğe maruz kalmaktadır. Bu durum, özellikle tüketicilerin güvenlik, sağlık ve fi-
yata ilişkin endişelerinin artmasıyla pekişmiştir. Bu sorunlara karşın Avrupa Birliği’nde gıda te-
darik zincirinin daha iyi işlemesini sağlamak amacıyla, Gıda Sanayide Üst Düzey Forumu’nun 
kurulması öngörülmektedir.

Tekstil, giyim ve deri sanayisi
Geçtiğimiz son yirmi yıl içinde tekstil, giyim ve deri sanayisinde önemli yapısal değişiklik-

ler oluşmuştur. Hızla gelişen teknolojilerin yanı sıra kişileştirilmiş tüketim ürünlerine yönelik 
talebin de artması sonucunda, Avrupa Birliği’nin yeni iş modelleri geliştirerek sürdürülebilir 
ve kullanıcılara yönelik tasarımcı ürünleri geliştirmesi önem kazanmıştır. 

Kültürel ve yaratıcı endüstriler
Kültürel ve yaratıcı endüstriler, diğer sektörlerdeki ekonomik ve sosyal yenilikçiliğin geliş-

mesinde önemli rol oynamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, kültürel ve yaratıcı endüstriler, Avrupa 
Birliği’nin ekonomik büyümesinde giderek önemli bir kaynak oluşturmaya başlamıştır. Kültü-
rel ve yaratıcı endüstriler, Avrupa Birliği’nin GSYİH’sinin yüzde 3,3’ünü ve istihdamın yüzde 
3’ünü oluşturmaktadır. 
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2010 yılında yayımlanan kültürel ve yaratıcı endüstriler konulu Yeşil Kitabı takiben, Avrupa 
Komisyonu, önümüzdeki yıllar içinde bu alanlardaki karar alıcıları ve sanayi temsilcilerini bir 
araya getirecek Avrupa Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri Ortaklıkları (European Mobile and 
Mobility Industries Alliance) ve Avrupa Yaratıcı Endüstriler Ortaklıkları (European Creative 
Industries Alliance) girişimlerinin başlatılmasını istemektedir. Söz konusu bu iki Ortaklık ile 
yüksek potansiyele sahip alanlarda belirli ve sektörler arası hizmet yenilikçiliğinin gerçekleş-
tirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, moda sektöründeki rekabetçiliğin ana hatlarına 
ilişkin tebliğin hazırlanması öngörülmektedir. 

› Enerji yoğun sanayinin kaygılarının ele alınması 

Avrupa Birliği’nin, uluslararası arenada çelik, kağıt, kimya ve içinde demir olmayan maden 
sektörleri gibi enerji yoğun sektörlerdeki rekabet edilebilirliğini artırması gerekmektedir. Bu-
nun için ise Avrupa Birliği’nin düşük karbonlu ve daha verimli şekilde kaynakları kullanan bir 
ekonomiye geçiş sürecini hızlandırması önem taşımaktadır. Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Kay-
naklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimi altında atılması öngörülen adımların yanı sıra, Av-
rupa Komisyonu, ayrıca aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasını da hedeflemektedir. 
- Emisyon Ticaret Sistemi’nin dolaylı maliyetini uygun bir şekilde dengelemeye yardımcı 

olmak amacıyla, devlet yardımı kurallarına ilişkin uyarlamaların gündeme getirilmesi;
- Avrupa Birliği’nin Stratejik Enerji Teknoloji Planı’na uygun olarak, düşük karbon teknolo-

jilerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla, çerçeve koşullarını belirleme, mali imkânları 
sağlama ve veri toplama konularında Avrupa Birliği ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinin 
sağlanması için Sürdürülebilir Düşük Karbon Programı’nın sunulması;

- Düşük karbon uygulamaları için uygun Ar-Ge, finansman ve yaygınlaştırma stratejileri 
sağlamak üzere Avrupa Birliği ve üye ülkelerdeki tüm ilgili platformların “enerji yoğun 
sanayilerde düşük karbon uygulama” girişimi altında bir araya getirilmesi; 

- Üye ülkeler ve sanayinin iş birliğinde, çok düşük karbonlu teknolojilere ilişkin projelerin 
(özellikle karbon yakalama ve depolama alanlarında) teşvik edilmesi; 

- Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde, karbon piyasasına bağlı yeniliği teşvik edici mekaniz-
maların ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürülmesi.

Avrupa Birliği’nin Stratejik Enerji Teknoloji Planı, düşük karbonlu teknolojilerin 
geliştirilmesi ve yaygılaştırılmasına yönelik belirlenen enerji teknoloji politikasıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Avrupa 2020 Stratejisi altında yer alan diğer girişimler ile kıyaslandığında, “Küreselleşme 
Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi çerçevesinde, 2020 yılına kadar hedeflenmesi ön-
görülen somut bir gösterge belirlenmemiştir. Bu nedenle, 2010 yılından bu yana kaydedilen 
gelişmelerin belli başlı bir göstergeye yansıyıp yansımadığını incelemek mümkün değildir. 
Ancak geçtiğimiz son üç yıl içinde, “Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişi-
mi altında alınması hedeflenen önlemlerde önemli gelişmeler sağlandığını söylemek doğru 
olacaktır.

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi ile öncelikli olarak, Avrupa’da 
sanayinin gelişmesi için koşulların iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, rekabet gü-
cünün değerlendirilmesine ve akıllı düzenlemenin uygulanmasına yönelik önemli adım-
lar atılmıştır. Örneğin KOBİ’ler açısından iş ortamının iyileştirilmesine yönelik Avrupa Kü-
çük İşletmeler Yasası gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda, 23 Şubat 2011 tarihinde Avrupa 
Komisyonu’nun yayımladığı tebliğ çerçevesinde62 öngörülen dört öncelikli alanı şu şekilde 
sıralamak mümkündür:
- KOBİ’lerin büyümeleri ve yatırım yapmalarını sağlamak için mali kaynaklara erişimin ko-

laylaştırılması (örneğin borç teminatı ve risk sermaye piyasasına erişimin sağlanması, Av-
rupa Yatırım Bankası’nın daha fazla borç imkânı tanıması);

- KOBİ’lerin ana faaliyet konularına odaklanabilmeleri için akıllı düzenlemelerin63 geliştiril-
mesi (örneğin üye ülkelerde ‘tek irtibat noktalarının’ geliştirilmesi);

- KOBİ’lerin Tek Pazar’dan tamamıyla faydalanabilmelerinin sağlanması (örneğin sınırlar 
arası alacaklarının kolayca temin edilmesi, Avrupa standardizasyon sisteminin KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarına göre yeninden gözden geçirilmesi);

- KOBİ’lerin iklim değişikliği ve küreselleşmenin yaşattığı sorunlarla başa çıkmalarının sağ-
lanması (örneğin, KOBİ’lerin Avrupa Birliği’nin dışındaki pazarlara açılmalarının destek-
lenmesi, uluslararası düzeyde rekabet edebilir kümelerin geliştirilmesi, çevre ve enerji 
uzmanları arasında bölgesel bilgi transferinin gerçekleştirilmesi).

Sanayi için koşulların çerçevesini iyileştirilme hedefi kapsamında, özellikle işletmelerin 
mali kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması öngörülmüştür. Bu bağlamda, bir yandan KO-
Bİ’lerin mali ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer yandan mali piyasaların daha esnek ve verimli 
olmalarını sağlamak amacıyla, yeni mevzuat çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar çerçeve-
sinde, örneğin 13 Nisan 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı tebliğ64 ile, ulaşım 
ve enerji ağları, vatandaşların ve işlerin hareketliliği, dijital ekonomi, sosyal girişimcilik, uyum 
ve tüketicilerin korunması ana başlıkları altında öngörülen 12 öncelik şu şekilde sıralanmak-
tadır:

62 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “Review of the ’Small Business Act’ for Europe”, COM (2011) 78 final, 
23.02.2011.

63 Bkz. Akıllı düzenlemeler, s.98.
64 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,  Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions, “Single Market Act: Twelve levers to boost growth and strengthen 
confidence. Working together to create new growth”, COM (2011) 206 final, 13.04.2011.
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Ulaşım ve enerji ağları
Öncelik 1 Yurt içi tren yolcu hizmetlerine ilişkin hükümlerin AB arası rekabete daha fazla  

açılması;
Öncelik 2 Deniz taşımacılığı için Tek Pazarın iyileştirilmesi;
Öncelik 3 Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) için alınan önlemlerin hızlandı-

rılması;
Öncelik 4 Mevcut AB enerji yasalarının daha etkin bir şekilde uygulanması için gerekli  

önlemleri alınması.

Vatandaşların ve işletmelerin hareketliliği
Öncelik 5 Sınır ötesi istihdam girişimlerini desteklemek amacıyla, EURES’in65 geliştirilme-

si; 
Öncelik 6 Özel şirketler ve uzun vadeli projeler için uzun vadeli yatırım fonlarının sağlan-

ması amacıyla yeni hükümlerin belirlenmesi;
Öncelik 7 Adli tasfiye süreçlerinin modernleştirilmesi ve bu meyanda özellikle sınır öte-

si  davalar kapsamında ve başarısızlığa uğrayan girişimcilere ikinci bir fırsat  
sağlayacak bir ortamın oluşturulması. 

Dijital ekonomi
Öncelik 8 Ödeme hizmetlerini daha kolay kullanabilir, güvenli ve rekabet edilebilir hale  

getirerek, Avrupa Birliği çapında e-Ticaret imkânlarının kolaylaştırılması;
Öncelik 9 Yüksek hızlı genişbant bağlantılarının gelişmesi için yatırımların teşvik edilmesi;
Öncelik 10 Kamu alımlarında elektronik faturalamanın standart hale getirilmesi.

Sosyal girişimcilik, uyum, tüketiciler korunması
Öncelik 11 Ürünlere ilişkin güvenlik kurullarının ve uygulamalarının iyileştirilmesi;
Öncelik 12 Banka hesaplarına yaygın erişimi sağlamaya yönelik önlemlerin alınması,  

şeffaf ve kıyaslanabilir hesap ücretlerin uygulanması ve banka hesaplarını  
değiştirme imkânlarının kolaylaştırılması.

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi kapsamında öngörülen bir 
diğer husus da, Avrupa Birliği’nin Tek Pazarı’nın güçlendirilmesiydi. Bu hedef çerçevesinde, 
fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesine büyük önem verilmişti. Nitekim geçtiğimiz üç yıl için-
de, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerin bu konuda önemli çalışmalar yürüttükleri gözlemlen-
mektedir. Fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi kapsamında Avrupa Komisyonu, örneğin 
24 Mayıs 2011 tarihinde bir tebliğ66 yayımlamıştır. Bu yeni tebliğ, önümüzdeki dönem içinde 
Avrupa Komisyonu’nun fikri mülkiyet haklarını yeniden şekillendirme çalışmaları çerçevesin-
de büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, örneğin “öksüz eserler” için daha kolay bir lisans 
sisteminin geliştirilmesi; fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin ticaretine karşı gümrük 
kontrollerinin güçlendirilmesi; Avrupa Sahtecilik ve Korsanlık Gözlemevi’nin güçlendirilmesi; 

65 Bkz. Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı, s.54.
66 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,  Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, “A Single Market for Intellectual Property Rights: Boosting creativity 
and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe”, COM (2011) 
287 final, 24.05.2011.
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tarımsal olmayan ürünlerin coğrafi işaretlerinin korunmasının getireceği olası ekonomik etki-
lerin incelenmesi; kütüphane, yayımcı ve yazarların aralarında bazı kitaplarını dijitalleştirmek 
üzere bir mutabakat zaptı imzalamaları gibi bir dizi önlem alınması öngörülmektedir. 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nin Tek Pazarı’nın güçlendirilmesi için 
altyapıların iyileştirilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz üç yıl içinde buna ilişkin Avrupa Komis-
yonu ve üye ülkeler önemli adımlar atmışlardır. Örneğin kara, hava, deniz ve demir yolları ta-
şımacılığında daha etkin bir iç pazarın gelişmesi için Avrupa Komisyonu, Mart 2013’te Avrupa 
Tek Taşımacılık Bölgesi başlıklı bir Beyaz Rapor67 kabul etmiştir. Bu rapor ile Avrupa Komis-
yonu, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa Birliği’nde daha rekabet edebilir bir ulaşım sistemini 
geliştirmeye yönelik 40 somut girişim için bir yol haritası çıkarmıştır. Bu yol haritası, Birlik 
içinde daha fazla hareketliliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Avrupa Komis-
yonu, aynı zamanda Avrupa’nın ithal ettiği petrole bağımlılığını da önemli ölçüde azaltmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca tüm bu önlemler ile, 2050 yılına kadar ulaşım sistemindeki sera gazı 
salımının yüzde 60 azaltılması öngörülmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için Avrupa Komis-
yonu öngördüğü öncelikler arasında, örneğin 2050’de benzin ve dizel kullanan tüm araçların 
kullanımdan çekilmesi ve orta mesafe kara yolu taşımacılığının yüzde 50 oranında demir yolu 
ve deniz yoluna kaydırılması yer almaktadır. 

Beyaz Raporun yanı sıra Avrupa Komisyonu, Kasım 2010’da, Avrupa Birliği’nin iç enerji 
pazarını geliştirmek üzere, özellikle elektrik ve gaz sektörlerindeki eksikliklerin giderilmesine 
yönelik olarak, 2020 yılının enerji altyapı önceliklerini belirten bir tebliğ68 yayımlamıştır. Buna 
ilaveten, enerji sektörünün rekabet gücünü artırmak için, yine Avrupa Komisyonu tarafından 
2020 yılına kadar enerji sektörünün önceliklerini belirleyen bir tebliğ69 yayımlanmıştır. Bu ön-
celikler ile Avrupa Komisyonu, enerji tasarrufunun sağlanması, enerji piyasasında rekabet 
edebilir fiyatların gerçekleştirilmesi, Avrupa’nın teknolojik ve yenilikçilik liderliğinin teşvik 
edilmesi, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karşı enerji politikalarını koordine etmelerinin sağ-
lanmasını hedeflemektedir. 

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz üç yıl içinde tek pazarın güçlendirilmesi kapsamında, fikri 
mülkiyet haklarının korunması ve altyapıların iyileştirilmesinin yanı sıra, Avrupa’da standart 
sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da yürütmüştür. Bu kapsamda, özellikle mev-
cut yasal düzenlemeler gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun yeni endüstriyel yenilikçilik politikası oluşturma hedefi doğrul-
tusunda ise, özellikle yeni teknolojilerin ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik birçok adım 
atılmıştır. Örneğin Haziran 2012’de rekabetçi anahtar teknolojilerin gelişimine yönelik bir 
tebliğ70 yayımlamıştır.

67 European Commission, “White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and 
resource efficient transport system”, COM (2011) 144 final, 28.03.2011. 

68 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for 
an integrated European energy network”, COM (2010) 677 final, 17.11. 2010. 

69 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, “Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure 
energy”, COM (2010) 639 final, 10.11.2011.  

70 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “A European strategy for Key Enabling Technologies - A bridge to 
growth and jobs”, COM (2012) 341 final, 26.06.2012.
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“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi kapsamında, Avrupa Birliği’nin 
küresel şartlardan daha iyi yararlanabilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’nun aldığı önlemler 
arasında ticaret alanı da bulunmaktadır. Bu kapsamda, örneğin üçüncü ülkelerin uyguladıkla-
rı ticaret engellerinin önüne geçebilmek için, 2011 yılından bu yana üçüncü ülkelerin uygula-
dıkları söz konusu engeller üzerine bir yıllık rapor hazırlanmaktadır. Bir diğer önemli gelişme 
ise KOBİ’lerin üçüncü ülkelerin pazarlarına açılmalarını desteklemek üzere Avrupa Komisyo-
nu tarafından Kasım 2011’de bir tebliğin71 yayımlanmış olmasıdır. Avrupa Komisyonu’nun bu 
alanda belirlediği öncelikler arasında, KOBİ’lerin bilgileri için tek bir sanal ağ geçidi oluştu-
rulması, AB düzeyinde daha tutarlı destek şemalarının oluşturulması ve KOBİ’lerin uluslarara-
sı hale getirilmesi için kümelerin ve ağların teşvik edilmesi yer almaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Avrupa Birliği ham madde ve kritik ürünlere daha iyi erişebilmek 
için yeni öncelikler72 belirlemiştir. Bu öncelikler arasında, Avrupa Komisyonu tarafından                  
hâlihazırda tespit edilen 14 kritik ham maddenin listesinin düzenli olarak güncellenmesi, ham 
madde önceliklerini dikkate alarak AB ticaret stratejisinin belirlenmesi, ham madde alanında 
Afrika ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesi, kaynak verimliliğini artırmak ve geri dönüşümü 
teşvik etmek amacına yönelik önlemlerin alınması yer almaktadır.

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi çerçevesinde Avrupa Komis-
yonu, sanayinin modernleştirmesi çabaları kapsamında özellikle kaynakların ve enerjinin 
verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, çevre mevzuatının yeniden 
gözden geçirilmesine önem verilmiştir. Bu amaca yönelik olarak, örneğin 15 Aralık 2011 ta-
rihinde yeni eko-yenilikçilik eylem planı73 açıklanmıştır. Söz konusu yeni eylem planının ana 
hatlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 
- Eko-yenilikçiliği desteklemek için çevre politikasının ve mevzuatının kullanılması; 
- Uygulama projelerinin desteklenmesi ve ümit verici, akıllı ve hırslı operasyonel teknoloji-

lerin piyasaya eklenmesi;
- Eko-yenilikçiliğin artırılması için yeni standartların belirlenmesi; 
- KOBİ’lere mali enstrümanların ve destek hizmetlerinin aktarılması; 
- Uluslararası iş birliğinin desteklenmesi; 
- Piyasa ihtiyaçlarının karşılamasını sağlayan mesleki ve yetenek programların geliştirilme-

sinin desteklenmesi; 
- Avrupa Yenilikçi İşbirlikleri aracılıyla eko-yenilikçiliğin desteklenmesi.

71 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “Small Business, Big World - a new partnership to help SMEs seize 
global opportunities”, COM (2011) 702 final, 09.11.2011. 

72 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials”, 
COM (2011) 25 final, 02.02.2011.

73 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “Innovation for a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan”, 
COM (2011) 899 final, 15.12.2011.
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Avrupa Komisyonu’nun sanayinin modernleştirilmesi çalışmaları kapsamında önem ver-
diği bir diğer husus da kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesidir. Bunun için ise Ekim 
2011’de, 2011 ve 2014 yılları arası için bir strateji74 belirlemiştir. Bu strateji kurumsal sosyal 
sorumluğunun görünürlüğünü ve teşvikini artırmayı hedeflemektedir.

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi altında Avrupa Komisyonu, 
ayrıca, bazı sektörlere yönelik olarak ayrı özel girişimlerde bulunmaktadır. Geçtiğimiz son üç 
yıl içinde Avrupa Komisyonu tarafından başta uzay ve ulaştırma sektörlerinde olmak üzere 
yoğun çalışmalar ve projelerin yürütüldüğü gözlemlenmektedir. 

“Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi Politikası” girişimi altında alınan tüm önlemlere 
ilişkin daha detaylı bilgiye, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitive-
ness/industrial-policy/europe-2020/index_en.htm İnternet adresinden ulaşılabilir.

74 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibi-
lity”, COM (2011) 681 final, 25.10.2011. 
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 KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANAN AVRUPA

BİRİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM

Doğal kaynaklar (ham madde, madenler, gıda, su, hava ve ekosistemler) dünya ekonomi-
sinin işleyişi ve toplumun yaşam kalitesi ve refahı açılarından belirleyici bir rol oynamaktadır. 
Ancak geçtiğimiz son on yılda, doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu gözlemlenmek-
tedir. Nitekim doğal kaynakları tehlike altına sokan risk faktörlerinin de giderek artması ciddi 
bir endişe konusudur. Dünya’daki doğal kaynakların yoğun bir şekilde kullanılması, gezege-
nimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun bir raporuna göre, günümüzde Avrupa Birliği’nde kişi başına yıl-
da 16 ton ham madde kullanılırken, bunun altı tonunun ise israf edildiği tespit edilmiştir. 
Yapılan tahminlere göre, 2050 yılında gıda, yem ve lif talebinin yüzde 70 oranına kadar art-
ması beklenmektedir. Oysa bu süre zarfında, söz konusu kaynakların üretilmesini sağlayan 
ekosistemlerin yüzde 60 oranında zarar göreceği de öngörülmektedir. Doğal kaynakların 
bu şekilde tüketilmesine devam edildiği takdirde, 2050 yılında insanoğlunun ihtiyaçlarının 
karşılanmasında zorluk yaşanacağı açıktır. Günümüzde, bizlerin ve sonraki kuşakların yaşam 
kalitesi korumak adına, ekolojik değerlere bir an evvel ve hızlı bir şekilde sahip çıkmak ge-
rekmektedir. 

Bir diğer endişe konusu da iklim değişikliğidir. Bilindiği üzere iklim değişikliği, Avrupa 
Birliği’ndeki esasen mevcut bazı kırılganlıkların artmasına sebep olabilir. Örneğin Akdeniz 
bölgesindeki kuraklığı ya da kıyı bölgelerdeki selleri artırma ihtimalini yükseltebilir. Bu geliş-
meler sonucunda, Avrupa Birliği’ndeki mevcut sosyal ve ekonomik dengesizliklerin derinleş-
mesi beklenebilir. 

Böyle bir tablo karşısında, Avrupa Birliği açısından kaynakların daha verimli kullanılması 
konusunda teşvik sağlanması, büyük önem taşımaktadır. Nitekim kaynakların verimli kullanıl-
ması teşvik edilerek, iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele yürütülmesinin, sera gazı salımları-
nın azaltılmasına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Kaynakların daha verimli kullanılması için ise 
öncelikli olarak teknoloji alanında ilerleme kaydedilmesi; enerji, sanayi, tarım ve ulaşım sis-
temlerinde önemli bir dönüşüm sürecinin yaratılması ve tüketiciler ile üreticilerin davranış bi-
çimlerinde değişiklikliğe gidilmesi gerekmektedir. Kaynakların daha verimli kullanılması için 
başta enerji, ulaştırma, iklim değişikliği, sanayi, tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma olmak 
üzere Avrupa Birliği’nce birçok politika değişikliklerinin getirilmesi kaçınılmazdır. Önümüz-
deki dönemlerde, Avrupa yetkilileri, verimliliği artırarak kaynakların kullanımını azaltmayı ve 
böylelikle Birliği’nin ekonomik performansını artırmayı hedeflemektedir. Böylelikle, Avrupa 
Birliği’nde ekonomik büyüme ve yenilikçilik alanlarında daha fazla imkân yaratılarak, Avrupa 
Birliği’nin rekabet edebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin önem verdiği 
bir diğer husus da, temel kaynakların tedarikinde güvenliğin sağlanmasıdır. Tüm bu hedefle-
re yönelik alınan önlemler ile, iklim değişikliği ile daha iyi mücadele edilmesi ve kaynaklarının 
kullanımlarının çevresel etkilerinin sınırlanması amaçlanmaktadır. 

Bunların yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin tarım ve balıkçılık sektörlerinde güçlülük ve 
sürdürülebilirliği sağlamalarına ve gıda güvensizliğinin azaltılması yönünde önlemler de al-
malarına destek verilmesi konusu önem teşkil etmektedir. 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nin çevrenin korunmasına ve iklim de-
ğişikliğiyle mücadeleye yönelik hedefleri arasında, sera gazı salımlarının 1990 yılı seviyesine 
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kıyasla en az yüzde 20 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Ancak diğer gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkeler de bu yönde girişimlerde bulundukları takdirde, bu oranın yüzde 30’a 
çıkarılabileceği de belirtilmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nce, 2050 
yılına kadar, 2050 yılı enerji yol haritası kapsamında, sera gazı salımlarının  yüzde 80 ve 95 
arası azaltılması da hedeflenmektedir. 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nde en çok sera gazı salımına neden 
olan sektörler incelendiğinde, enerji sanayilerinin 2009 yılındaki sera gazı salımlarının yüzde 
35’ten sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Ulaştırma ve sanayi ile inşaat sektörleri de sanayiyi 
takip etmektedir.

Grafik 5: Sektör Bazında Sera Gazı Salımları (2009, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat
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Sera gazı salımları üye ülkeler bazında incelendiğinde, Avrupa Birliği’nde 1990 yılına kı-
yasla, sera gazı salımlarının en çok artış kaydedildiği ülkelerin başında GKRY, Malta, İspanya, 
Portekiz ve İrlanda gelmektedir. Almanya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Romanya’nın ise 
1990 yılından beri sera gazı salımlarının azaltılması konusunda önemli başarılar elde ettikleri 
gözlemlenmektedir. 
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Tablo 20: Sera Gazı Salımları (baz yıl: 1990; 1990=100)
1991 2001 2010

AB-27 98,26 92,66 85,72

Almanya 96,27 85,13 76,7

Avusturya 105,25 108,6 110,16

Belçika 101,02 102,34 92,97

Bulgaristan 79,1 57,12 55,2

Çek Cumhuriyeti 92,88 74,44 70,43

Danimarka 114,81 102,55 90,34

Estonya 92,2 43,25 51,81

Finlandiya 96,85 105,88 106,65

Fransa 104,12 101,07 93,86

GKRY 105,91 138,41 150,58

Hollanda 102,25 103,56 101,37

İngiltere 100,82 90,34 79,92

İrlanda 101,33 128,5 113,32

İspanya 102,57 135 125,35

İsveç 99,9 96,58 91,26

İtalya 100,45 108,05 97,45

Letonya 93,13 40,58 46,7

Litvanya 102,95 42,34 43,26

Lüksemburg 104,24 85,03 101,88

Macaristan 92,43 81,24 68,99

Malta 107,58 133,48 149,66

Polonya 97,87 83,66 88,09

Portekiz 103,21 137,87 118,55

Romanya 81,6 55,73 47,76

Slovakya 88,81 72,93 64,03

Slovenya 93,76 107,4 105,75

Yunanistan 99,3 121,03 111,52

Kaynak: Eurostat
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Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nin çevrenin korunmasına ve iklim deği-
şikliğiyle mücadeleye yönelik bir diğer hedefi de yenilenebilir enerjinin Birliğin toplam enerji 
tüketimindeki payının yüzde 20’ye çıkarılmasıdır.

1990 yılında, Avrupa Birliği’ndeki kömür, petrol ve doğal gazın enerji tüketimindeki pay-
ları incelendiğinde, söz konusu fosil yakıtların tüketilen enerjinin dörtte üçünü oluşturduğu 
gözlenmektedir. 1990 ve 2010 yılları arasında, enerji tüketimdeki yenilenebilir enerjinin payı-
nın yükseldiği ancak Avrupa 2020 Stratejisi’nin belirlediği hedefin çok gerisinde kaldığı tespit 
edilmiştir. 

Grafik 6: Avrupa Birliği’nde Enerji Tüketimi (1990, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat

Grafik 7: Avrupa Birliği’nde Enerji Tüketimi (2009, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat
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Avrupa Birliği’nde, yenilenebilir enerjinin tüketiminin en yüksek olduğu ülkelerin başında 
İsveç, Letonya, Finlandiya ve Avusturya yer almaktadır. Buna karşın Malta, Lüksemburg, İn-
giltere, Hollanda ve Belçika’da yenilebilir enerjiye yönelik tüketimin düşük seviyede kaldığı 
saptanmıştır. Bu bakımdan, özellikle bu ülkelerde yenilenebilir enerji üretim ve tüketiminin 
teşvik edilmesi büyük önem teşkil etmektedir. 2010 yılında üye ülkeler, 2020 yılı için yenilene-
bilir enerji kullanımını artırmaya yönelik olarak kendilerine özgü birer hedef belirlemiştir. An-
cak yine de Avrupa Birliği genelinde, toplam enerji tüketimindeki yüzde 20’lik yenilenebilir 
enerji payı hedefini karşılayabilen sadece sekiz ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler, İsveç, Leton-
ya, Finlandiya, Almanya, Estonya, Portekiz, Romanya ve Danimarka’dır. Avrupa Birliği’nde, 
üye ülkeler arasında mevcut farklılıklar büyük ölçüde üye ülkelerde bulunan doğal kaynaklar, 
hidroelektrik santral inşa etme kapasitesi ve kullanabilir biyokütle gibi unsurlardan kaynak-
lanmaktadır.

Tablo 21: Yenilenebilir Enerjinin Toplam Enerji Tüketimindeki Payı (2010, yüzde olarak)
AB-27 12,5 İspanya 13,8

Almanya 10,7 İsveç 47,9

Avusturya 30,6 İtalya 9,8

Belçika 4,9 Letonya 32,5

Bulgaristan 13,7 Litvanya 19,8

Çek Cumhuriyeti 9,2 Lüksemburg 2,9

Danimarka 22 Macaristan 8,6

Estonya 24,6 Malta 0,2

Finlandiya 31,4 Polonya 9,3

Fransa 12,8 Portekiz 24,4

GKRY 5,4 Romanya 23,4

Hollanda 3,7 Slovakya 9,4

İngiltere 3,3 Slovenya 19,6

İrlanda 5,6 Yunanistan 9,8

Kaynak: Eurostat

Avrupa Birliği’nde kaynakları daha verimli kullanarak düşük karbonlu ekonomiye geçiş 
sürecinde, yenilebilir enerjiye yönelik yatırımların teşvik edilmesi büyük önem kazanmıştır.

Ayrıca sera gazı salımlarının azaltılmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir 
rol oynaması söz konusudur. 1990 ve 2009 yılları arasında, Avrupa Birliği’nde kömür üreti-
minin önemli derecede düştüğü gözlemlenmektedir. Aynı süre zarfında, Avrupa Birliği’nde 
enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 7’den yüzde 18’e ulaşmıştır. 
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Geçtiğimiz yıllarda, yenilenebilir enerji olgusunun Avrupa Birliği’nde arttığı gözlemlen-
mektedir. Yenilenebilir enerjinin gelişmesiyle, koşut olarak, Avrupa Birliği’nin dışa yönelik 
yakıt bağımlılığı da düşmektedir. Avrupa Birliği’nin enerjide dışa bağımlığı, fiyat değişimleri, 
artan masraflar ve tedarik darlığı risklerini de artırmaktaydı. 

Grafik 8: Avrupa Birliği’nde Enerji Üretimi (1990, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat

Grafik 9: Avrupa Birliği’nde Enerji Üretimi (2009, yüzde olarak)

Kaynak: Eurostat
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Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Avrupa Birliği’nin çevrenin korunmasına ve iklim de-
ğişikliğiyle mücadeleye yönelik bir diğer hedefi, enerji verimliliğinin yüzde 20 oranında ar-
tırılmasıdır. Bir başka deyişle, 2020 yılına kadar Avrupa Birliği’nin enerji tüketiminde birincil 
enerjinin 1474 Mtoe veya nihai enerjinin 1078 Mtoe’yi geçmemesi gerekmektedir. Nitekim 
sera gazı salımlarını azaltmanın en etkin yolu, daha az enerjiye ihtiyaç duyarak aynı hizmeti 
sağlamak veya ürünü sunmaktır. 

 Kaynakların verimliliğinin artmasıyla birlikte, ekonominin tüm sektörlerinde Ar-Ge ve ye-
nilikçiliğe yönelik yatırımların geliştirilmesi sonucunda, Avrupa Birliği’nin rekabet edebilirliği-
nin artması ve daha fazla istihdam imkânlarının yaratılması beklenmektedir. 

Tablo 22: Enerji Tüketimi (2010, milyon ton eşdeğer petrol)
Birincil enerji tüketimi Nihai enerji tüketimi

AB-27 1664,6 1152,5
Almanya 306,4 217,4
Avusturya 33,2 28,4

Belçika 53,9 36,9

Bulgaristan 17,5 8,9

Çek Cumhuriyeti 42 25,6

Danimarka 20 15,5

Estonya 6,1 2,9

Finlandiya 36 26,6

Fransa 254 158,7

GKRY 2,6 1,9

Hollanda 71,6 54

İngiltere 203,9 142,5

İrlanda 14,7 11,8

İspanya 122,9 89,1

İsveç 49,4 34,5

İtalya 166 124,8

Letonya 4,5 4,3

Litvanya 6,2 4,8

Lüksemburg 4,6 4,3

Macaristan 24 16,7

Malta 0,9 0,5

Polonya 96,9 66,5

Portekiz 22,6 18,1

Romanya 33,3 22,5

Slovakya 16,6 11,6

Slovenya 7 5

Yunanistan 27,7 19
Kaynak: Eurostat
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İKİNCİ BÖLÜM: “KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANAN AVRUPA” GİRİŞİMİ EYLEM 
PLANI

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında “Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimini ha-
yata geçirmek için, 20 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan eylem planı75 dört önceliğe göre be-
lirlenmiştir. 

A. Ekonomiyi Dönüştürme

Avrupa Birliği’ni kaynakları daha verimli kullanan bir ekonomiye dönüştürerek, Birliğin 
rekabet edebilirliğinin artırılması ve büyüme ile istihdam için yeni fırsatların yaratılması amaç-
lanmaktadır. 

› Sürdürülebilir tüketim ve üretim

Alıcıların tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi teşvik edilerek kaynakları daha verimli kul-
lanılan ürünlerin ve hizmetlerin tercih edilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca tüketicilerin kendileri 
de atıkların önüne geçerek masraflarını düşürebilirler. Öte yandan, iç pazarda kullanılan çeşitli 
araçlar da çevre dostu ürünlerin ödüllendirilmesi için gerekli teşvikleri ve şartları sağlayabilir.

Tüm bunların yanı sıra şirketlerin, kaynakları daha verimli kullanarak üretmeleri için teşvik 
mekanizmalarının bulunması da önem teşkil etmektedir. 

 Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmek amacıyla öngördü-
ğü önlemler şunlardır:
- Çevre üzerinde ciddi etkileri olan ürünlere yönelik AB Yeşil Satın Alma (Green Public Pro-

curement) kriterlerinin güçlendirilmesi; hangi durumlarda AB Yeşil Satın Alma kriterlerinin 
AB fonlu projeler kapsamında değerlendirilebileceğinin tespit edilmesi, ortak alımların 
teşvik edilmesi; 

- Yaşam döngüsü üzerindeki çevresel etkileri kapsamlı bir şekilde incelemek amacıyla üye 
ülkelerin ve özel sektörün, ürünlerin, hizmetlerin ve şirketlerin çevresel performanslarını 
değerlendirecek ortak metodolojik bir yaklaşım benimsemeleri;

- Ürünlerin Çevresel Ayak İzi değerlendirmesi ve bu kapsamda, Eko-Tasarım Yönetmeliği 
altında yeni zorunlulukların oluşturulması;

- Tüketici davranışlarının daha iyi anlaşılması ve ürünlerin çevresel ayak izleri hakkında daha 
iyi bilgi sağlanması;

- Eko-Etiket şemalarının daha iyi ayrıntılandırılması;

- KOBİ’ler için kaynak verimliliğine ilişkin kredi sağlayan ajanslar arasında iyi örnek uygula-
maların paylaşılması ve iletişim ağı oluşturulması. 

Çevresel Ayak İzi, ürünlerin veya hizmetlerin yaşam dönemlerinde çevresel perfor-
manslarını değerlendirmek üzere birçok kriterden oluşan bir ölçüm mekanizmasıdır. 
Çevresel Ayak İzi ile, söz konusu ürünlerin veya hizmetlerin çevreye verdikleri zararın 
ölçülmesi hedeflenmektedir.

75 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Roadmap to a Resource Efficient Europe”, COM (2011) 
571 final, 20.09. 2011.
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 Tüm bunların yanı sıra Avrupa Komisyonu, üye ülkeler ile iş birliği içinde;
- Çevre dostu ürünler için teşviklerin artırılmasının teşvik edilmesi;
- Üretici sorumluluğunun üretilen ürünlerin tüm yaşam döngüsünü içerecek şekilde geniş-

letilmesi için önlemlerin alınması;
- Paketlemede kaynak verimliliğinin azami düzeye ulaşmasına yönelik önlemlerin alınması-

nı amaçlamaktadır.

 Avrupa Birliği’nde sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmek amacıyla, üye ülkelerin 
de ayrıca; 
- Şirketlerin sistematik olarak kendi kaynak verimliliklerini ölçmeleri, karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri için teşvikte bulunmaları;
- Şirketlerin atığı iyi değerlendirebilmeleri için, bu alanda birlikte çalışmaları konusunda 

yardımcı olmaları;
- Kaynak verimliliğini ve ham maddelerin sürdürülebilir kullanımını iyileştirmek için KO-

Bİ’lere gerekli desteği sağlamaları;
- Yüksek Önem Arz Eden Maddeler’in REACH aday listesine eklenmesi için ortak çalışma-

lar yürütmeleri gerekmektedir.

› Atığın kaynağa dönüştürülmesi

Her yıl Avrupa Birliği’nde yaklaşık 2,7 milyar tonluk atık ortaya çıkmaktadır ve bunların 98 
milyon tonu ise tehlikeli atıktan oluşmaktadır. Durum böyle iken, ortalama olarak, katı atığın 
yüzde 40’ı tekrar kullanılmakta ya da geri dönüştürülmektedir. Bazı üye ülkelerde bu oran 
yüzde 80’i bulmaktadır. 

 Atık kaynağına ilişkin Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü önlemleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
- Ekonomik teşviklerin sağlanması ve Atık Bitimi kriterinin geliştirilmesi ile geri dönüşüm 

ürünlerine yönelik talebin ve ikincil ürün piyasasının teşvik edilmesi;
- Mevcut önlemlerin, atıkların tekrar kullanımının, geri dönüşümün ve yeniden kazanıma 

yönelik hedeflerin, fazla atığın sıfırlanması amacına yönelik olarak tekrar gözden geçiril-
mesi; 

- Temel ürünler için atıklarda asgari geri dönüşüm oranının, dayanıklılığa ve yeniden kulla-
nılabilirliğe ilişkin kriterlerin geliştirilmesi ve üreticinin sorumluluğun genişletilmesi;

- Atık konularına ilişkin yasal düzenlemelerde, uyumlu hale getirebilecek alanların tespit 
edilmesi;

- Yasa dışı atık (özellikle tehlikeli atık) sevkıyatını önlemek yönünde, AB içinde ve uluslara-
rası ortaklar ile çalışmaların sürdürülmesi;

- AB bütçesinden ayrılan kamu fonlarında atığın kaynağa dönüştürülmesine yönelik uygu-
lamalara öncelik verilmesinin sağlanması;

- Üye ülkeler arasında atıkların toplanması ve işlenmesinde gözlenen en iyi uygulama ör-
neklerinin paylaşılması ve AB atık kurallarının ihlallerine karşı daha etkin mücadele edil-
mesi.

 

Atık Bitimi kriteri, hangi atığın artık atık olmaktan çıktığını ve bir ürüne dönüştüğü-
nü belirlemektedir.
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Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerin de, aynı zamanda, kendi ulusal atık önlem ve yönetim 
stratejilerinde AB atık düzenlemelerini dikkat almaları beklenmektedir.

› Araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Avrupa Birliği’nin daha çevreci ve karbonu düşük ekonomiye geçiş sürecinde, araştırma 
ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi kuşkusuz çok önem taşımaktadır. Bu nedenle, özel sektörün 
araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yatırımlarını artırması için gerekli teşvik sistemlerinin yer-
leştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan üye ülkelerin, Avrupa Komisyonu’nun 
desteği ile özel sektörün bu alandaki yatırımlarını artırmaları için gerekli çerçeve ve teşvik sis-
temlerini oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, üye ülkelerin kendi kamu araştırma fonlarıyla, 
kaynakların verimliliğinin artırılmasına yönelik girişimleri desteklemeleri de önemlidir.

 Buna ilaveten, Avrupa Komisyonu’nun araştırma ve yenilikçiliği teşvik etmek için bir dizi
önlem alması söz konusudur. Öngörülen önlemler ise şunlardır;
- Kaynak verimliliği hedeflerine ulaşmak için su, ham madde ile verimli ve sürdürülebilir 

tarım üzerine Yenilikçilik Ortaklığı’nın geliştirilmesi;
- Kaynak verimliliği alanlarında ulusal araştırma çabalarını birleştiren Ortak Teknoloji Giri-

şimleri ve diğer özel ve kamu ortaklık türlerinin geliştirilmesi;
- Eko-yenilikçiliğin önündeki engellerin kaldırılması;
- Avrupa Birliği’nin araştırma fonunun, kaynak verimliliğine ilişkin hedefleri desteklemesi ve 

özellikle sürdürülebilir enerji, ulaştırma ve inşaat, doğal kaynakların yönetimi, biyoçeşitilik 
ve ekosistem hizmetlerinin korunması, tarım ve biyoekonomi, çevre dostu kaynak çıkar-
ma, geri dönüşüm, geri kullanım, daha akıllı tasarım, çevreci kimya gibi alanlarda yenilikçi 
çözümlerin geliştirilmesine destek vermesi.

› Çevreye zarar verebilecek sübvansiyonlar ve doğru fiyatlandırma 

Piyasa fiyatları, tüketiciler ve yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Ancak 
fiyatlar, her zaman gerçek maliyetleri ve çevre üzerindeki etkilerini yansıtmamaktadır. Ayrı-
ca, hükümetlerin uyguladığı ve çevreye zarar verici sübvansiyonlar da fiyat tahrifine neden 
olmaktadır. Bu tablo karşısında, Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü önlemleri şu şekilde sı-
ralamak mümkündür:
- Avrupa Sömestri aracılığıyla, üye ülkelerin çevresel etkilenmelerini de dikkate alacak mali 

reformlara ilişkin önerilerin takip edilmesi ve çevreye zarar veren sübvansiyonlara son 
verilmesi;

- Çevreye zarar veren sübvansiyonlara ilişkin reformlar ve üye ülkeler arasında piyasaya da-
yalı araçlar üzerine iyi uygulama örnekleri ve Emsal Taramaları’nın (peer reviews) düzenli 
olarak yapılması konusunda teşvikte bulunulması;

- Devlet yardımlarının kaynak verimliliğini artırmaya yönelik önlemlerde nasıl uygulanacağı 
ve ilgili yardımların gözden geçirilmesinde hangi çapta kaynak verimliliğine yönelik he-
deflerin güçlendirilmesi gerektiği konusunda değerlendirmede bulunulması;

- Kaynaklar ve kirlilik üzerine uygulanan vergilere ilişkin göstergelerin geliştirilmesine yöne-
lik olarak yürütülen çalışmaların sürdürülmesi.
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Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen tüm bu önlemlerin yanı sıra üye ülkelerin, önce-
likli olarak çevreye zarar veren sübvansiyonların kaldırılmasına ilişkin bir takvim oluşturmaları 
gerekmektedir.

Emsal Taramalar ile, başarılı bulunan ve gelecek vadeden uygulamalar, yaklaşımlar, 
organizasyon yapıları ve araçlar hakkında bilgi paylaşımı sağlama imkânı yaratılmakta-
dır. Bir bakıma, ülkeler arasında deneyimleri paylaşarak iyi uygulamaların tespit edilme-
sinde önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Sömestri, Avrupa 2020 Stratejisi altında büyüme ve istihdama odaklı yapısal 
reformlar ile İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamındaki mali politikalar ve aşırı makroeko-
nomik dengesizliklerinin önlenmesine yönelik olarak, politika koordinasyonunu sağla-
maktadır. 

B. Doğal Sermaye ve Ekosistem Hizmetleri

› Ekosistem hizmetleri

Ülkelerin ekonomik refahı bir ölçüde kendi doğal sermayelerine bağlıdır. Ekosistemler 
sayesinde birçok ürünler ve hizmetler sağlanmaktadır. Ekosistem hizmetleri, doğal çevre 
tarafından sağlanan ve insanların faydalandığı hizmetlerdir. Ancak günümüzde ne yazık ki 
ekosistemlerin sunduğu hizmetlerinden sanki hiçbir zaman tükenmeyeceklermiş gibi yararla-
nılmaktadır. Geçtiğimiz son 50 yılda, dünyanın ekosistem hizmetlerinin yüzde 60’ının değer-
leri yitirilmiştir. Bu nedenle temel ekosistem ürünlerinin ve hizmetlerinin uzun vadede temin 
edilebilmesi için doğal sermayemize gerekli önemi vermemiz şarttır.

 Buna yönelik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sırala-
mak mümkündür:
- Ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası düzeylerde, özellikle Avrupa Yatırım Bankası ve Kamu 

Özel Ortaklıkları’nın (Public Private Partnerships) iş birliğinde, biyolojik çeşitlilik ve ekosis-
temlere ilişkin sorunlarla mücadele etmek için yenilikçi finansal ve piyasa temelli araçların 
kullanımının teşvik edilmesi ve bunların potansiyellerinden faydalanılması (biyoçeşitliliğe 
yönelik bir finansman kolaylığı ve ekosistem hizmetleri için ödemelerin sağlanması, bu 
kapsamda öngörülen önlemler arasında yer almaktadır); 

-  “Yeşil Altyapıların”, ekonomik büyüme ve yenilikçiliğin potansiyelini yakalama ve doğal 
sermayeye yönelik yatırımları teşvik etme hedefleri doğrultusunda yeni düzenlemelerin 
getirilmesi ve girişimlerin başlatılması.

 Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile üye ülkelerin almaları beklenen 
önlemler ise şunlardır:
- Ekosistemlerin mevcut durumunun saptanması ve bunların hizmetlerinin planlaması;
- Ekosistemlerinin ekonomik değerlerinin belirlenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği ve ulusal 

düzeylerde bu değerlerin, muhasebe ve raporlama sistemlerinde dikkate alınması;

- AB İş ve Biyoçeşitlilik Platformu aracılığıyla, şirketlerin, ekosistem hizmetlerine yönelik 
bağımlılıklarını değerlendirebilmek için ana paydaşlarla birlikte çalışmaları.



126

› Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitliliğin, ekosistem hizmetlerinin oluşumunda etkisi vardır. Biyoçeşitlilik kaydedil-
diği takdirde, ekosistem hizmetlerinin sağlanması zora girmekte ve çevresel şoklara karşı 
mücadele edebilme gücü yitirilmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun biyoçeşitliliğinin korunması için öngördüğü önlem şudur:
- Biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistem eylemlerinin diğer Topluluk Politikaları’na dâhil 

edilmesine yönelik çabaların güçlendirilmesi ve bu kapsamda tarım ve balıkçılık alanları-
na odaklanılması.

Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun desteği ile üye ülkelerin politika oluşturma sü-
recinde ekosistem hizmetlerinin değerlerini de dikkate almaları istenmektedir. Bu kapsam-
da, özellikle üye ülkelerin, “Biyoçeşitlilik Stratejisi” hedeflerine ulaşılmasına yönelik gerekli 
adımları atmaları beklenmektedir.

› Madenler ve metaller

Kaynakların verimliliği kapsamında, madenler ve metaller gibi doğal kaynakların  verim-
liliklerinin iyileştirilmesi de önem taşımaktadır. Bu bağlamda, atıkların engellenmesi ve bu 
atıkların yeniden işlenerek kullanılması, araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve piya-
sa yapısının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması, madenler ve metallerin verimliliğini 
olumlu yönde etkileyecektir. 

› Su

Bilindiği üzere su, insan sağlığı için hayati bir kaynak olmakla birlikte tarım, turizm, sanayi, 
ulaşım ve enerji sektörleri için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Buna göre su, özellikle 
hidroelektrik, nükleer ve termik santraller için de önemli bir kaynaktır.

Ancak özellikle iklim değişikliği ve buna benzer tabiat olayları sonucunda su kaynaklarının 
giderek hızlanan bir şekilde azaldığı gözlemlenmektedir. 

Günümüzde, Avrupa’da suyun yüzde 20 ile 40’ının ziyan edildiği de tespit edilmiştir. Oysa, 
yapılan bir araştırmaya göre, teknolojik gelişmeler ile su verimliliğinin yüzde 40 oranında iyi-
leştirilebileceği ortaya koyulmuştur. 

Buna yönelik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıra-
lamak mümkündür:
- Avrupa Birliği’nin su politikasında kaynak verimliliğinin dikkate alınması ve Avrupa’da 

suyu korumak için maliyet etkin bir strateji belirleyecek bir proje hazırlanması;
- Üye ülkelerin Nehir Havzası Yönetim Planları’nın (River Basin Management Plans) değer-

lendirilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde yeni eylem alanlarının belirlenmesi;
- Su verimliliği hedefleri ve geliştirilmiş su verimliliği ölçümlerine (örneğin akıllı ölçme, su 

kullanan cihazlardaki zorunlu gereksinimler; suyun yeniden kullanımı için rehber, su altya-
pısındaki kaçakların azaltılması, sulamada tasarrufu gibi) yönelik önerilerin sunulması;

- Ekonomik araçlar sayesinde, daha iyi talep yönetimi (fiyatlandırma, su tahsisi gibi), yaşam 
döngüsü etkisi ve ürünlerin su içeriğini ölçmek için etiketleme ve onay planlarının kullanı-
mına ilişkin önerilerin sunulması;

- Su üzerine Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı’nın oluşturulması için öneri getirilmesi.
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Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerin, Nehir Havzası düzeyinde 2020 yılı için su verimliliği hedef-
lerini belirlemeleri beklenmektedir. Bu hedefler belirlenirken, üye ülkelerin, ekonomik sektör ve 
coğrafi alanlarda mevcut faklılıkları dikkate alan ortak AB yöntemini temel almaları istenmektedir.

› Hava

Temiz hava çok değerli bir kaynaktır ancak günümüzde hava kirliliği ciddi bir sorun ha-
line dönüşmüştür. Hava kirliliği, insanların sağlığını önemli derecede etkilemektedir. Ayrıca 
ekosistemleri ve tarımı da olumsuz yönde etkilemektedir. Havanın temizlik kalitesini artırmak 
için atıkların azaltılması, daha etkin üretim metotlarının benimsenmesi ve tarım politikası ile 
ulaştırma sektöründe yeni önlemlerin alınması şarttır.

Buna yönelik olarak, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen önlemleri şu şekilde sıra-
lamak mümkündür:
- Tüm hava kirliliği politikalarının kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi;
- Hava kalitesi ve emisyon standartlarının kullanılması ve ayrıca temel kaynaklardan oluşan 

emisyonların azaltılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasını değerlendirmek amacıyla, 
2020 yılının ötesine uzanacak şekilde geliştirilmiş bir strateji önerilmesi;

- Kalıcı hava kirliliği sorununu gidermek için, mevcut tedbirlerin uygulanmasında destek 
sağlanması.

Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerin, Avrupa Birliği’nin hava kalitesine ilişkin mevzuatını 
uygulamaları istenmektedir.  

› Arazi ve toprak

Avrupa Birliği’nde her yıl 1000 km²’den fazla toprak konut, sanayi, yol ve eğlence alanları 
için kullanılmaktadır. Ancak günümüzde toprak erozyonu, giderek ciddi bir endişe konusu 
teşkil etmektedir.

 Avrupa Komisyonu’nun bu alanda öngördüğü önlemler şu şekilde sıralanabilir:
- Biyotik malzeme, arazi kullanım etkileri ve eğilimleri ve mekansal planlama (küresel dü-

zeyde ve ticaret ortakları üzerindeki etkiler dâhil olmak üzere) konularında bilimsel bilgi 
tabanının geliştirilmesi; üye ülkelerin iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi ve arazi kul-
lanımı üzerine bir tebliğin hazırlanması;

- Özellikle yenilenebilir enerji politikasından oluşan dolaylı arazi kullanım değişikliğine yö-
nelinmesi;

- Toprak mühürlemesini sınırlama, azaltma veya telafi etme alanlarında en iyi uygulamalar 
üzerine yönergeler yayınlanması;

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesinde kaynak verimliliği-
nin dikkate alınması;

- Tatmin edici düzeyde toprak işlevselliğini korumak amacıyla, tarımsal verimlilik ve sürdü-
rülebilirlik üzerine Avrupa Yenilikçiliği Ortaklığı önerilmesi.

 Tüm bunların yanı sıra üye ülkeler tarafından atılması beklenen adımlar ise şunlardır:
- Karar alma süreçlerinde, doğrudan ve dolaylı arazi kullanımı ve bunların çevresel etkilerini 

dikkate alarak, toprak alımının ve mühürlemesinin önemli ölçüde sınırlanması; 
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- Erozyonun azaltılması ve toprakta organik maddenin artırılması için gerekli uygulamaların 
gerçekleştirilmesi;

- Kirlenmiş alanların envanteri ve söz konusu alanların iyileşmesi için bir çalışma programı-
nın düzenlenmesi.

› Deniz kaynakları

Deniz kaynakları, ecza, biyoteknoloji ve enerji gibi sektörler için önemli ekonomik fırsatlar 
sunmaktadır. Ancak her şeyden önemlisi, deniz kaynaklarının iklim değişikliği ile mücadele 
edilmesinde ve kıyılarda erozyonun yavaşlatılmasında da etkin bir rol oynamasıdır. 

Öte yandan, balık stoklarının azalması da kıyı bölgeleri için ciddi ekonomik ve sosyal 
sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca balık stoklarının azalması, biyoçeşitiliğinin kaybolmasına da 
neden olmaktadır. Bir diğer endişe konusu da denizdeki plastik atık ve diğer döküntülerin 
kuşlar, deniz memelileri ve deniz kaplumbağalarının ölümlerine neden olmasıdır.

Deniz kaynaklarının korunmasında, Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü önlemleri şu şe-
kilde sıralamak mümkündür:
- Ortak Balıkçılık Politikası reformu kapsamında, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir yöne-

timinin sağlanmasına özen gösterilmesi; 
- Çevreye zararlı olabilecek balıkçılık sübvansiyonlarının aşamalı olarak durdurulması için 

öneriler getirilmesi;
- Doğal kıyıların ve deniz sermayesinin korunması kapsamında, yönetim ve planlamaya yö-

nelik politika tedbirlerinin sunulmasının yanı sıra buna ilişkin bilgi ve tanıtım projelerinin 
desteklenmesi; 

- Ekosistem temelli stratejilerin desteklenmesi ve iklim riskinin denizcilik faaliyetlerinde 
dikkate alınmasının sağlanması; 

- Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının desteklenmesinin yanı sıra deniz ve kıyı 
ekonomisindeki yenilikçi iş fırsatlarının tespit edilmesi;

- İlgili Bölgesel Denizler Sözleşmesi’nde veya kıyı Üye Devletler ile birlikte yakın iş birliği 
içinde, AB’nin dört deniz bölgesindeki deniz çöpü stratejilerine katkıda bulunulması; 

- Deniz sularında çevresel standartlara erişebilmek için, üye ülkelere gerekli önlemleri geliştir-
meleri konusunda destek sağlanması ve korunan alanlarda geniş bir düzen oluşturulması.

Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerden, Deniz Stratejisi Çerçevesi Yönergesi’ni uygulama-
ları ve deniz koruma alanlarını belirlemeleri beklenmektedir. 

C. Temel Sektörler

› Gıda sektörü

Bir yandan gıda ve içecek değer zinciri Avrupa Birliği’nde meydana gelen sera gazı salım-
larının yüzde 17’sini oluştururken, öte yandan her yıl Avrupa Birliği’nde 90 milyon tona yakın 
gıda ziyan edilmektedir. Esasında çiftçiler, gıda sanayisi, perakendeci ve tüketicilerin iş birli-
ğinde daha etkin kaynak üretim tekniklerinin uygulanması, sürdürülebilir gıda seçeneklerinin 
benimsenmesi ve gıda ziyanının azaltılması, küresel düzeyde hem kaynakların daha verimli 
kullanılması hem de gıda güvenliği sağlanmasında önemli katkı teşkil edebilir.
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Avrupa Komisyonu’nun bu alanda öngördüğü önlemleri şu şekilde sıralamak mümkün-
dür:
- Gıda tedarik zinciri boyunca ziyan ve israfın en iyi nasıl sınırlandırılabileceğinin ve gıda 

üretimi ile tüketim tercihlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmanın yollarının değerlen-
dirilmesi;

- Temel gıda ürünleri açısından sürdürülebilirlik kriteri belirlenmesi için yöntem geliştiril-
mesi; 

- Fosfor Tedarik Güvenliği’nin sağlanması ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımları için 
alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi.

Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerin, kendi Ulusal Atık Önleme Programları’ndaki gıda 
israfını da ele almaları beklenilmektedir.

› Binaların iyileştirilmesi

Yapılan bir araştırmaya göre76 binalar, Avrupa Birliği’ndeki nihai enerji tüketiminin yüzde 
42’sine ve sera gazı salımlarının yüzde 35’ine neden olmaktadır. Bu nedenle binaların daha iyi 
inşa edilmesi ve kullanılması sonucunda, nihai enerji tüketimi ve sera gazı salımlarının önemli 
ölçüde düşürülmesi beklenmektedir. Bunun için ise binaların inşaatında kaynakların daha 
verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye daha çok önem verilmesi şarttır.

Binaların iyileştirilmesinde, Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelerin desteği ile öngördüğü 
önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Beceri yatırım planları, çırak programları ve iletişimin sanayide en verimli kaynak kullanımı 

yoluyla ne şekilde desteklenebileceğinin değerlendirilmesi; 
- Yaşam döngüsü maliyeti ve uygun finansman düzenlemeleri yoluyla enerji verimli bina 

uygulamalarına yönelik talebin teşvik edilmesi; 
- Sürdürülebilirliğe yönelik bir kriter eklenerek, Avrupa Yapısal Tasarım Standartları’nın (Eu-

rocodes) kapsamının geliştirilmesi; 
- İnşaatlarda enerji verimli binaları ödüllendirmek amacıyla teşvik mekanizmasının geliştiril-

mesi;
- İnşaatlarda sürdürülebilir ahşap kullanımının teşvik edilmesi;
- Özel sektörün, inşaata yenilikçiliğe yönelik yatırım yapmasını en iyi nasıl teşvik edilebile-

ceği hususunun değerlendirilmesi.

› Verimli hareketliliğin sağlanması 

Ulaştırma sektöründe kaynaklar daha verimli kullanılarak, iklim değişikliği, hava kirliliği, 
ses ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına ve biyoçeşitlilik ile ekosistemlerin 
bozulmasına karşı önlem alınmasına katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu, 
Ulaştırma Beyaz Kitabı kapsamında öngörülen girişimlerin uygulanması için destek sağlama-
yı öngörmektedir. 

76 European Commission, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A lead market initiative for Europe”, COM (2007) 860 
final, 21.12.2007. 
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D. Yönetişim ve Denetleme 

Avrupa Birliği’ni kaynakları daha verimli kullanan bir ekonomiye dönüştürme sürecinde, 
sayılan önlemlerin alınmasında yol göstermek ve kaydedilen ilerlemeyi takip edebilmek için, 
Avrupa Komisyonu tarafından diğer tüm ilgili paydaşlarla birlikte bazı hedefler ve gösterge-
ler belirleme ihtiyacı doğmuştur.

› Kaynak verimliliği için destekleyici ek önlemlerin alınması

2020 yılına kadar, Avrupa Birliği’ni kaynaklarını daha verimli kullanan bir ekonomiye dö-
nüştürme sürecinde, tüm ilgili paydaşlarca bu amaca yönelik yürütülen politikaların, yapılan 
finansman, yatırımlar ve araştırmaların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmek-
tedir. 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelerin iş birliğinde öngördüğü önlemler 
şunlardır:
- Avrupa Sömestri’de77 kaynak verimliliğine ilişkin hususların da dikkate alınmasının sağlan-

ması;
- Sürdürülebilir büyüme ve daha verimli kaynak kullanımını sağlayacak önlemleri değerlen-

dirmek üzere iş dünyası, bilim adamları, sivil toplum örgütleri, yerel ve ulusal makamların 
bir araya getirilmesi;

- Kaydedilen ilerlemenin nasıl ölçüleceği ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukların üste-
sinde nasıl gelineceği konularında, bahsi geçen paydaşların bir anlaşmaya varmalarının 
sağlanması.  

Avrupa Komisyonu ayrıca;
- Avrupa Birliği Kaynakların Verimliliği’ne Geçiş Platformu’nun (EU Resource Efficiency 

Transition Platform) oluşturulmasını;
- Kaynak verimliliğine yönelik yenilikçi finansal araç imkânlarını değerlendirmek üzere Kay-

nakların Verimliliği Mali Yuvarlak Masa’nın (Resource Efficiency Finance Round Table) 
oluşturulmasını;

- Çevre işleri için AB Beceri Panorama’sının geliştirilmesi ve becerilere ilişkin Avrupa Sektör 
Konseyi’nin oluşturulmasını;

- Verilerin kalitesini dikkate alarak göstergeler üzerinde çalışmaların sürdürülmesini;
- Doğal sermaye ve kaynakların kullanımının çevre üzerindeki etkileri üzerine yeni bir gös-

terge önerisinin sunulmasını;
- Sosyal ve ekonomik ilerleme ölçümünde çevre konularının daha çok dikkate alınmasını;
- Gelecekteki politika önerilerinin etki analizlerinde kaynak verimliliğinin de en iyi ne şekil-

de dikkate alınabileceği hususunun değerlendirilmesini hedeflemektedir.  

Tüm bunların yanı sıra üye ülkelerden, kaynak verimliliğine ilişkin mevcut stratejilerini ge-
liştirmeleri ve bunları büyüme ve istihdama yönelik ulusal politikalarına dâhil etmeleri bek-
lenmektedir. Üye ülkelerin ayrıca kaynak verimliliği konusunda kaydettikleri ilerlemeleri ulu-
sal reform programları kapsamında bildirmeleri istenmektedir. 

77 Bkz. Avrupa Sömestri, s.125.



131

› Uluslararası düzeyde kaynak verimliliğinin desteklenmesi

Avrupa Birliği’nin yanı sıra başta Japonya, Güney Kore, ABD ve Çin olmak üzere çok 
sayıda ülke, kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Bu 
husus, ayrıca uluslararası platformlarda da giderek sıklıkla ele alınmaktadır. 

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında ise Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelerin desteği ile 
uluslararasında iş birliğinin gelişmesi için öngördüğü önlemler şunlardır:
- 2012 yılındaki RIO+20 Zirvesi’nde başarılı sonuçlar elde edilmesi;
- Çevreci ekonomiye yönelik somut ilerleme kaydedilmesi;
- Kaynakların verimliliğine ilişkin tecrübeler ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere 

stratejik ortak ülkeler ile diyaloğun geliştirilmesi;
- Avrupa Birliği ile ortak kaynakları paylaşan aday ve potansiyel aday ülkeler ve komşu ül-

kelerle birlikte ortak girişimlerde bulunulması;
- Küresel tüketim ve üretim modellerinin daha sürdürülebilir olmaları için uluslararası anlaş-

maların etkin bir şekilde uygulanmasına destek sağlanması;
- Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması kapsamında, az gelişmiş ülkelerin kay-

naklarını daha verimli kullanabilmelerine yönelik çabalarını destekleyecek şekilde yardım 
sağlanması;

- Kaynakların verimliliğine yönelik araştırma ve yenilikçiliği teşvik etmek için uluslararası 
ortaklar ile iş birliğinde bulunulması;

- Kamu mallarının küresel yönetişimi için daha güçlü ve çok taraflı mekanizmaların oluştu-
rulmasına yönelik olarak çalışılması.

› Avrupa Birliği’nin çevreci önlemlerinin faydalarını daha sunumun sağlanılması 

Avrupa Komisyonu tarafından alınan çevre önlemlerinin tüm Avrupa Birliği çapında haya-
ta geçirilmesi için ilgili paydaşları bilgilendirerek, sürece dâhil olmalarını sağlayacak önlemle-
rin alınmasına da özen gösterilmesi hedeflenmektedir. Üye ülkelerden ise, söz konusu çevre 
önlemlerinin faydalarından yararlanma konusunda gösterdikleri performanslar arasındaki 
farklılığı kapatmaları beklenilmektedir. Bu bağlamda, 2020 yılına kadar çevre düzenlemeleri-
ne ilişkin beklentilerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2010-2013 YILLARI ARASINDA KAYDEDİLEN BAŞLICA İLERLEMELER

Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimi altında alınan 
önlemlere ilişkin detaylı ve kapsamlı bilgilerin tek bir kaynakta bulunmaması, bu alanda kay-
dedilen ilerlemenin tespit edilmesini ve bilançosunun çıkarılmasını zorlaştırmaktadır.

Ancak geçtiğimiz son üç yıl içinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde kaynakların 
daha verimli kullanılması için önemli girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, örneğin Avru-
pa Komisyonu, 20 Eylül 2011 tarihinde kaynakların verimliliğine ilişkin yayımladığı yol harita-
sı78 ile Avrupa ekonomisinin 2050 yılına kadar daha sürdürülebilir hale getirilmesini hedefle-
miş ve buna yönelik öneriler getirmiştir. Bu yol haritasını belirlemek için Avrupa Komisyonu, 

78 European Commission,Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Roadmap to a Resource Efficient Europe”, COM (2011) 
571 final, 20.09.2011.
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öncelikli olarak Birlikte hangi sektörlerinin daha fazla kaynak tükettiğini tespit etmiştir. Bu 
sektörlerin başında gıda, inşaat ve ulaştırma gelmektedir. Bu tespitler doğrultusunda, özel-
likle söz konusu sektörlerde ve genel anlamda malların üretildiğinde ve tüketildiğinde do-
ğal kaynakların daha az kullanılmasını teşvik etmek amacıyla bir dizi önlem belirlenmiştir. 
Bu önlemler çerçevesinde, yatırımcıların, özellikle çevre dostu yenilikçi uygulamalara yönelik 
destek sağlamaları için teşvik sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca çevreye 
duyarlı tasarım, geri dönüşüm ve ekomühendislik gibi birçok alanlarda daha fazla iş ve istih-
dam imkânının sağlanması istenmektedir. Tüm bunların yanı sıra öngörülen önlemler arasın-
da ürünlerin fiyatlandırılmasında, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerin ve maliyetin yansıtılması 
hususu bulunmaktadır.

“Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimi kapsamında, sera gazı salımlarının 1990 
yılı seviyesine kıyasla en az yüzde 20 oranında azaltılması hedeflenmektedir. En güncel veri-
ler 2011 yılına ait olmakla birlikte, bu alanda, Avrupa Birliği genelinde sera gazı salımlarının 
yüzde 17 oranında azaldığı gözlemlenmektedir. Bu azalma, yaklaşık 958 milyon ton sera gazı 
salımı değerindedir79. Bu yönde kaydedilen ilerleme eğiliminin devam etmesi halinde, 2020 
yılına kadar sera gazı salımlarını yüzde 20 oranında azaltma hedefine ulaşılması beklenmek-
tedir. 

Ancak, süreçte üye ülkelerin farklı performanslar sergilediği gözlemlenmektedir. Avrupa 
Birliği’ndeki birçok üye ülke sera gazı salımlarını azaltmayı başarırken, İspanya, Malta, Bulga-
ristan, Litvanya ve Romanya’da bu alanda iyileşme kaydedilmemiştir (Tablo 20 ve Tablo 23).

Tablo 23: Sera Gazı Salımları (baz yıl: 1990; 1990=100)
 2010 2011  2010 2011
AB-27 85,72 83,03 İspanya 125,35 126,43

Almanya 76,7 74,48 İsveç 91,26 86,03

Avusturya 110,16 107,57 İtalya 97,45 95,3

Belçika 92,97 85,12 Letonya 46,7 44,67

Bulgaristan 55,2 60,45 Litvanya 43,26 44,31

Çek Cumhuriyeti 70,43 68,42 Lüksemburg 101,88 100,22

Danimarka 90,34 83,39 Macaristan 68,99 67,19

Estonya 51,81 51,81 Malta 149,66 151,27

Finlandiya 106,65 96,56 Polonya 88,09 87,56

Fransa 93,86 88,9 Portekiz 118,55 116,49

GKRY 150,58 147,47 Romanya 47,76 50,46

Hollanda 101,37 94,67 Slovakya 64,03 63,19

İngiltere 79,92 74,81 Slovenya 105,75 105,88

İrlanda 113,32 105,82 Yunanistan 111,52 109,61

Kaynak: Eurostat

79 Eurostat, “Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy”, 2013.
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Emisyon Ticaret Sistemi, sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik olarak Avrupa 
Birliği’nde yürütülen çalışmaların en önemlilerinin başında yer almaktadır. Şöyle ki, söz konu-
su sisteme göre, belirlenen tesisler (örneğin enerji santralleri, büyük yakma tesisleri, petrol 
rafinerileri) için azami emisyon salım izinleri verilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından be-
lirlenen yıllık izinlere göre, üye ülkelerin içinde bulunan tesislere ücretsiz salım hakkı veril-
mektedir. Bu sistem, yıl sonunda bu izinleri aşmayan tesislere, sınırları aşan tesislere artakalan 
miktarları satabilme imkânı vermektedir80. 

Emisyon Ticaret Sistemi’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nde sera gazı salımını azaltmaya yöne-
lik birçok alanda yeni düzenlemeler de getirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında, örneğin, Bina 
Enerji Performansı Yönergesi ile yeni inşa edilen binalarda yalıtıma ilişkin yeni standartların 
belirlenmesi hedeflendirmesi bulunmaktadır. Bir başka örnek de, 4 Aralık 2012 tarihinde yü-
rürlüğe giren Enerji Verimliliği Yönergesi’dir. Söz konusu Yönerge ile üye ülkelerde enerji ve-
rimliliği hususunu teşvik edecek önlemlerin alınması için ortak bir çerçeve oluşturulmaktadır. 

Ancak tüm bu yeni düzenlemeler arasında öne çıkan, Avrupa Birliği’nin 2050’ye kadar 
düşük karbon ekonomisine geçişi için hazırlanan yol haritasıdır81. Bu kapsamda, Avrupalı yet-
kililerce, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında yüzde 40, 2040 yılında yüzde 60 ve 2050 yılına 
kadar da yüzde 80 ila yüzde 95 arasında düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu yol haritası, esasın-
da, Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimi altındaki uzun 
vadeli en önemli politika önerisi niteliğini taşımaktadır. Bu hedeflere ulaşılmasında, temiz 
teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edilmesi konusuna büyük önem verilmektedir. 

Tablo 24: Sektör Bazında Sera Gazı Salımlarında Azaltım Hedefleri
1990 Yılına Kıyasla
Sera Gazı Salımlarının
Azaltılması

2005 2030 2050

Toplam -7 -40 ila -44 -79 ila -82

Sektörler
Enerji (CO2) -7 -54 ila -68 -93 ila -99

Sanayi (CO2) -20 -34 ila -40 -83 ila -87

Ulaştırma (denizcilik hariç) +30 +20 ila -9 -54 ila -67

Konut ve Hizmet (CO2) -12 -37ila -53 -88 ila -91

Tarım (CO2 Olmayan) -20 -36 ila -37 -42 ila -49

Diğer CO2 Olmayan Seralar -30 -72 ila -73 -70 ila -78

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

80 İlge Kıvılcım, “Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sisteminde Son Durum-Havacılık”, İKV Değerlendirme Notu: 53, Mayıs 
2013.

81 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A Roadmap for moving to a competitive low carbon 
economy in 2050”, COM (2011) 112 final, 08.03.2011.
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Bu yol haritası ayrıca, Avrupa Birliği’nde sera gazı salımında önde gelen sektörlerin de 
önleyici yönde ne şekilde çabalarını artırmaları gerektiği konusunda öneriler getirmektedir. 
Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar çeşitli sektörlere yönelik sera gazı salım-
ları azaltım hedefleri öngörmüştür (Tablo 24)82.

Bilindiği üzere, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında “Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” 
girişimi altında öngörülen bir diğer önemli hedef de, yenilenebilir enerjinin Birliğin toplam 
enerji tüketimindeki payının yüzde 20’ye yükseltilmesidir. 

En güncel verilerin 2011 yılına ait olması nedeniyle, sadece bir yıl içinde kaydedilen iler-
lemeyi inceleme imkânı bulunmaktadır. 2004 ve 2011 yılları arasında bu alanda kaydedilen 
ilerlemeye bakıldığında, Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60 artarak 
yüzde 13 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerjinin geliş-
mesinde en etkin faktörleri, destek eylemleri uygulaması ve maliyetlerin aşağıya çekilmesi 
oluşturmaktadır83. Nitekim Avrupa Birliği, dünyada yenilenebilir enerji alanındaki önemli bir 
yatırımcı konumuna ulaşmıştır. 

Üye ülkelerin performansına bakıldığında ise, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan 
başta olmak üzere birçok üye ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelik tüketimlerini artırmış 
durumda oldukları gözlemlenmektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun 27 Mart 2013 tarihin-
de yayımladığı ilk Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu’nda84, 2009 yılında Yenilenebilir Enerji 
Yönergesi’nin kabul edilmesinden bu yana çoğu üye ülkede bu alanda önemli ilerlemele-
rin kaydedildiği belirtilmiştir. Ülkelere yönelik belirlenen ulusal hedeflere en çok yaklaşanlar 
Bulgaristan, İsveç ve Romanya iken, ulusal hedeften en çok uzak kalan ülkeler ise Fransa ve 
İngiltere’dir. 

Yapılan bir araştırmaya göre, 2011 yılında yenilenebilir enerjinin payının en yüksek olduğu 
sektör elektrik sektörü olmuştur. Yenilenebilir enerji, toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 
20,4’üne katkı sağlamaktadır. Ayrıca 2011 yılında, yenilenebilir enerji, Avrupa’nın ısıtma ve 
soğutma sistemlerine yüzde 14,3 oranında katkı sağlamıştır. Ulaştırma sektöründe ise, yenile-
nebilir enerjinin payı yüzde 3,8 ile sınırlı kalmıştır. Ulaştırma sektöründe sera gazı salımlarının 
yoğun olmasıyla birlikte, bu sektörde yenilenebilir enerjinin daha ağırlıklı kullanımının teşvik 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

82 European Commission, “Climate Action: A sectoral Perspective”, http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/pers-
pective/index_en.htm, Erişim Tarihi: 17.01. 2013.

83 Eurostat, a.g.e.
84 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Econo-

mic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Renewable energy progress report”, COM (2013) 175 final, 
27.03.2013.
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 Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında “Kaynaklarını Verimli Kullanan Avrupa” girişimi al-
tında Avrupa Birliği’nde çevrenin korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 
öngörülen bir diğer hedef de enerji verimliliğinin yüzde 20 oranında artırılmasıdır. 2011 yı-
lında birincil enerji tüketimi 1583 Mtoe ve nihai enerji tüketimi ise 1103 Mtoe olarak tespit 
edilmiştir. Esasında 2011 yılında, Avrupa Birliği, 1990 yılında tükettiği birincil enerji miktarına 
yakın bir miktar tüketmiştir. 2020 yılı için belirlenen hedefe ulaşabilmek için, Avrupa Birliği’nin 
birincil enerji tüketimini yaklaşık yüzde 7 oranında düşürmesi yeterli olacaktır85 (Tablo 26).

  Avrupa Komisyonu ayrıca, Aralık 2013’te, Avrupa Birliği’nin kaynakların daha verimli kul-
lanımı konusunda yıllar içinde kaydettiği ilerlemeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, bir 
takım çevresel göstergeler belirlemiştir86. Bu göstergeler üç kategoriye ayrılmaktadır:
- Temel göstergeler: Bu göstergeler ile kaynak verimliliği ve iç tüketim ölçülmektedir. 
- Gösterge paneli: Bu panelde toprak, su ve karbon gibi önemli doğal kaynaklara ilişkin se-

kiz makro gösterge yer almaktadır. Toprağa ilişkin göstergeler ile şehirde nüfusun yoğun 
olduğu alanlar ve bu alanların verimliliği değerlendirilmektedir. Suya ilişkin göstergeler su 
verimliliği ve su kullanımı endeksinden oluşmaktadır. Karbona ilişkin göstergeler arasında 
ise enerji verimliliği, enerji bağımlılığı, kişi başına sera gazı salımları, yenilenebilir enerji-
nin toplam brüt enerji tüketimindeki payı yer almaktadır. 

- Tematik göstergeler: Bu kategoride “Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa” girişimine iliş-
kin belirlenen eylem planındaki üç ana temaya yönelik toplam 20 spesifik gösterge yer 
almaktadır. 

85 Eurostat, a.g.e.
86 Eurostat, “Resource Efficiency Scoreboard: Thirty indicators to measure resource efficiency in the EU”, Eurostat News-

letter, STAT/13/186, 06.12.2013. 

Tablo 25: Yenilenebilir Enerjinin Toplam Enerji Tüketimindeki Payı (yüzde olarak)
 2010 2011  2010 2011
AB-27 12,5 13 İspanya 13,8 15,1

Almanya 10,7 12,3 İsveç 47,9 46,8

Avusturya 30,6 30,9 İtalya 9,8 11,5

Belçika 4,9 4,1 Letonya 32,5 33,1

Bulgaristan 13,7 13,8 Litvanya 19,8 20,3

Çek Cumhuriyeti 9,2 9,4 Lüksemburg 2,9 2,9

Danimarka 22,0 23,1 Macaristan 8,6 9,1

Estonya 24,6 25,9 Malta 0,2 0,4

Finlandiya 31,4 31,8 Polonya 9,3 10,4

Fransa 12,8 11,5 Portekiz 24,4 24,9

GKRY 5,4 5,4 Romanya 23,4 21,4

Hollanda 3,7 4,3 Slovakya 9,4 9,7

İngiltere 3,3 3,8 Slovenya 19,6 18,8

İrlanda 5,6 6,7 Yunanistan 9,8 11,6

Kaynak: Eurostat
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- Ekonomiyi dönüştürme başlığında, atıkların kaynaklara dönüştürülmesine ve çevreye yö-
nelik yapılan araştırma ve yenilikçiliğe ilişkin göstergeler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, 
çevre ve enerji alanlarında alınan vergiler de dikkate alınmaktadır. 

- Doğal Sermaye ve Ekosistem Hizmetleri başlığında, biyoçeşitlilik, temiz hava ve toprak 
erozyonuna ilişkin çeşitli göstergeler yer almaktadır. Biyoçeşitlik alanında, örneğin orga-
nik tarım arazisi ve tarım arazilerindeki kuş popülasyonu üzerine göstergeler geliştirilmiş-
tir. Bunların yanı sıra deniz kaynaklarına ilişkin bir gösterge üzerine çalışmalar sürdürül-
mektedir. 

- Temel sektörlere ilişkin göstergelerde ise gıda, inşaat ve ulaştırma sektörlerinin çevre 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Ulaştırma alanındaki göstergeler 
arasında, örneğin yeni binek otomobillerinin sera gazı salımı verileri yer almaktadır. İnşaata 
ilişkin göstergeler henüz belirlenmemiş olup, bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. 

Önümüzdeki yıllar içinde, bu göstergelere yenilerinin eklenmesi söz konusudur. Bu gös-
tergeler ile yıllar içinde üye ülkelerin söz konusu alanlarda kaydettikleri ilerlemelerin daha 
kolay ölçülmesi beklenmektedir. 
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Tablo 26: Enerji tüketimi (2011, milyon ton eşdeğer petrol)
Birincil enerji tüketimi Nihai enerji tüketimi

AB-27 1583 1103,3

Almanya 306,4 207,1

Avusturya 33,2 27,3

Belçika 52 38,9

Bulgaristan 18,8 9,3

Çek Cumhuriyeti 40,7 24,6

Danimarka 18,7 14,7

Estonya 6,1 2,8

Finlandiya 34,4 25,2

Fransa 245,4 148,1

GKRY 2,6 1,9

Hollanda 67,4 50,7

İngiltere 190,7 132

İrlanda 14,7 10,8

İspanya 121,8 86,5

İsveç 47,6 32,2

İtalya 161,9 122,3

Letonya 4,1 4

Litvanya 5,8 4,7

Lüksemburg 4,6 4,3

Macaristan 23,3 16,3

Malta 1,1 0,4

Polonya 97,3 64,7

Portekiz 22,2 17,4

Romanya 33,9 22,6

Slovakya 16 10,8

Slovenya 7,1 5

Yunanistan 27 18,8

Kaynak: Eurostat
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SONUÇ

Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa Birliği’nde akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme süreci-
ni kolaylaştırmak üzere belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu, Akıllı Büyüme kapsamında, Avrupa 
Birliği’ni bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye dönüştürmek; Sürdürülebilir Büyüme 
kapsamında, kaynakları daha verimli kullanan, daha çevreci ve daha rekabetçi bir ekonomi-
nin temellerini atmak; Kapsayıcı Büyüme kapsamında ise Avrupa Birliği’ni sosyal ve bölgesel 
uyumu sağlamış yüksek istihdamlı bir ekonomiye dönüştürmek amaçlı çok yönlü bir strateji 
ortaya koymuştur. Söz konusu strateji, bilim, yenilikçilik, eğitim, bilgi toplumu, sanayi, çevre 
ve enerji gibi birçok alanları olduğu gibi tüm sektörleri kapsamaktadır. Avrupa 2020 Stratejisi, 
önümüzdeki yıllar içinde, Avrupa Birliği’nin ekonomik büyümesini güçlendirmek ve istihdam 
yaratmak açısında önemli katkı sağlayacak temeller atmayı hedeflemektedir.

Avrupa 2020 Stratejisi, bir bakıma Lizbon Stratejisi’nin daha kapsamlı ve daha kompleks 
versiyonu haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz dönemde Lizbon Stratejisi’ne yönelik yapılan en 
önemli eleştirilerden biri, bu stratejinin kompleks yapısıydı. Avrupa 2020 Stratejisi de Lizbon 
Stratejisi gibi esasında çok iddialı bir proje şeklini almıştır. Ancak Avrupa Birliği’nin de içinde 
bulunduğu küresel ortam ve ekonomik konjonktür itibarıyla, bu süreç kaçınılmaz hale gel-
miştir.

Lizbon Stratejisi’ne yönelik öne sürülen bir diğer önemli eleştiri unsuru da üye ülkeler 
arasındaki koordinasyon eksikliğiydi. Bu eksikliği gidermek açısından, Avrupa 2020 Stratejisi 
kapsamında uygulanmaya başlanılan Avrupa Sömestri, bu anlamda önemli bir adım nite-
liğindedir. Şöyle ki, Avrupa Sömestri, Avrupa 2020 Stratejisi altında öngörülen yapısal re-
formlar ile İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamındaki mali politikaların ve aşırı makro ekonomik 
dengesizliklerin önlenmesine yönelik yürütülen politikalar arasında koordinasyon sağlanma-
sı konusunda önemli bir araç teşkil etmektedir. Diğer taraftan, geçtiğimiz birkaç yıl içinde, 
Avrupa Birliği’nde ekonomik yönetişimi güçlendirmek adına birçok önemli düzenlemeler 
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, bir yandan İstikrar ve Büyüme Paktı gözden geçirilmiş, 
diğer yandan Üye Devletlerin makro ekonomik dengesizliklerini ve birlik içindeki farklılıklarını 
önlemek için erken tespit mekanizmasını geliştirmeye yönelik adımlar atılmıştır. Tüm bunların 
yanı sıra, Avrupa Alanı’nda yaşanan krizlere karşın kriz çözüm mekanizmaları oluşturulmuş-
tur. Avrupa Birliği’nde bir yandan ekonomik yönetiminin yeniden şekillendirilmesine yönelik 
adımlar atılırken, aynı zamanda Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında öngörülen yapısal reform-
larının hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Avrupa Birliği üzerinde küresel ekonomik ve mali krizin etkilerinin devam etmesinin, üye 
ülkelerin Avrupa 2020 Stratejisi’ni hayata geçirmelerinde aksamalara neden olabileceğinin 
göz önünde tutulması gerekmektedir. Esasında, Avrupa 2020 Stratejisi’nin başarısı, üye ülke-
lerin küresel ekonomik ve mali krizin üstesinden gelip gelemeyeceklerine önemli derecede 
bağlıdır. Şöyle ki, özellikle Avro Alanı’nda krizin en çok etkilediği üye ülkelerde kurtarma 
paketlerinin ve kamu maliyesini iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak uygulanmaya başla-
nan kemer sıkma politikaları kamuoyunun büyük tepkisini çekmişken, Avrupa 2020 Stratejisi 
kapsamındaki yapısal reformları hayatta geçirme sürecinin zorlaşabileceği de unutulmama-
lıdır. Her ne kadar, Avrupa Komisyonu, mali kriz ve ekonomik bunalımla oluşan yeni küresel 
konjonktürü dikkate alarak Avrupa 2020 Stratejisi’nin oluşturulmuş olsa da, bazı üye ülkelerin 
içinde bulundukları ekonomik koşullar söz konusu yapısal reformlar ve yeni düzenlemeleri 
kabul etme ve uygulama süreçlerini yavaşlatabilir.
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Lizbon Stratejisi’nde olduğu gibi Avrupa 2020 Stratejisi’nin başarısını değerlendirmek için 
2020 yılına kadar ulaşılması gereken hedefler belirlenmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi’nin daha 
kapsamlı olması sonucunda, Lizbon Stratejisi’nde belirlenen hedeflere birkaç tane daha ek-
lenmişti. Ancak Avrupa 2020 Stratejisi altındaki “Küreselleşme Çağı Entegre Sanayi Politika-
sı” ve “Dijital Gündem” girişimleri altında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirecek hedefle-
rin belirlenmediği dikkat çekmektedir. Gerçi, zaman içinde “Dijital Gündem” girişimi altında 
kaydedilen ilerlemeleri daha iyi takip edebilmek ve denetleyebilmek adına bazı performans 
kriterleri geliştirilmiştir. Benzer bir durum, “Kaynakları daha Verimli Kullanan Avrupa” için de 
geçerlidir. 2013 yılı sonunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde kaynakların daha verimli 
kullanımı konusunda yıllar içinde kaydettiği ilerlemeleri daha iyi takip edebilmek adına 30 
yeni çevresel gösterge belirlemiştir. Ayrıca, yeni göstergelerin belirlenmesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki birkaç yıl içinde, “Küreselleşme Çağı Enteg-
re Sanayi Politikası” girişimi için bazı değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinin bu alanda 
kaydedilen ilerlemelerinin daha iyi takip edilmesi açısından faydalı olacağı kuşkusuzdur. Bu 
alanda, örneğin KOBİ’lerin gelişmesine yönelik alınan önlemlerin sonuçlarını ölçmek amacıy-
la, bazı performans göstergeleri öne sürülebilir. Bu göstergeler kapsamında, örneğin Avrupa 
Birliği’nden dışa yönelik ihracat yapan KOBİ’lerin sayısında bir artış kaydedilip kaydedilme-
diği dikkate alınabilir. Diğer girişimlerde olduğu gibi, “Küreselleşme Çağı Entegre Sanayi 
Politikası” girişimi çerçevesinde alınan önlemler ile üye ülkelerin ne kadar ilerleme kaydettik-
lerine dair bir değerlendirme yapılabilir.

Avrupa 2020 Stratejisi’ne ilişkin, Avrupa Birliği nezdinde alınan önlemler ve kabul edilen 
düzenlemeler hakkında detaylı bir liste bulunmaması, ilgili alanlarda kaydedilen ilerlemelerin 
tespitini zorlaştırabilecektir. Örneğin bazı girişimlere ilişkin alınan tüm önlemler ve yapılan 
tüm girişimler hakkında detaylı bilgilere yer verilirken, “Hareket Halindeki Gençlik” ve “Yeni 
Beceriler ve İşler için Gündem” girişimleri için böyle bir listeye ulaşılamamaktadır. Oysa işsiz-
liğin bazı üye ülkelerde giderek önemli bir endişe konusu olduğu ve özellikle gençler arası 
işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, bu girişimler çerçevesinde 
somut ilerlemeler kaydedildiğine dair bilgiler bulunması önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke konumun-
da olması itibarıyla, Avrupa Birliği’nde Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında alınan önlemleri 
Türkiye’nin de yakından takip etmesi şarttır. Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında alınan ön-
lemler ile Avrupa Birliği’ndeki mevzuatta önemli değişiklikler yapılmaktadır. Ayrıca, Avrupa 
Birliği’nde akıllı düzenlemelere verilen önemin giderek artmasıyla, bu değişiklikler dina-
mik bir yapıya dönüşmektedir. Bu bağlamda, AB müktesebat uyum çalışmaları kapsamın-
da, Türkiye’nin bu alandaki gelişmeleri sürekli olarak takip etmesi gerekmektedir. Nitekim, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Avrupa 2020 Stratejisi’ni uygulama sürecini yakından takip et-
mesi ve buna ilişkin mevzuat uyum çalışmalarını değerlendirmesi, Türkiye’nin 2023 vizyonu 
çerçevesinde belirlediği hedeflere ulaşması konusuna katkı sağlayacaktır.
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Avrupa/Üye Ülkelerin 
Hedefleri

İstihdam 
Oranı
(yüzde olarak)

GSYİH’den
Ar-Ge’ye
Ayrılan Pay
(yüzde olarak)

CO2 Emisyonu
Azaltma Hedefleri

Yenilenebilir Enerji
(yüzde olarak)

Enerji 
Verimliliği-Mtoe’de
(bir milyon ton petrole 
eşdeğer)

Okul Terk 
Etme Oranı 
(yüzde olarak)

Yüksek Öğretim 
Oranı
(yüzde olarak)

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
Riski Altında Olan Nüfusun Azalması 

AB Hedefi 75 3 -20 (1990 seviyesi 
ile kıyaslandığında)

20 368 Mtoe'ye eşit enerji 
tüketiminde yüzde 20 
artış

10 40 20.000.000

Tahmini AB 73,7-74 2,65-2,72 -20 (1990 seviyesi 
ile kıyaslandığında)

20 206,9 Mtoe 10,3-10,5 37,5-38 Ulusal metodolojilerdeki değişiklikler yüzün-
den sonuçlar hesaplanamadı

Almanya 77 3 -14 18 38,3 <10 42 330.000 (uzun süreli işsizler)

Avusturya 77-78 3,76 -16 34 7,16 9,5 38 235.000

Belçika 73,2 3 -15 13 9,8 9,5 47 380.000

Bulgaristan 76 1,5 20 16 3,2 11 36 260.000

Çek Cumhuriyeti 75 1
(sadece kamu 
sektörü)

9 13 Mevcut değil 5,5 32 2008 yılı düzeyinde yoksulluk veya
sosyal dışlanma riski taşıyan kişilerin sayı-
sının 30.000’e düşülmesi çabası ile birlikte 
korunması (toplam nüfusun %15,3’ü)

Danimarka 80 3 -20 30 0,83 <10 En az %40 22.000 (düşük iş yoğunluğu ile beraber
hanehalkı)

Estonya 76 3 11 25 0,71 9,5 40 Yoksulluk oranı riskinin %15’e düşmesi
(2010’da %17,5’ten)

Finlandiya 78 4 -16 38 4,21 8 42 (dar ulusal tanım) 150.000

Fransa 75 3 -14 23 34 9,5 50 Yoksulluk riski oranın 2007- 2012 döneminde 
üçte bir oranında ya da 1.600.000 kişi olarak 
belirlenmesi

GKRY 75-77 0,5 -5 13 0,46 10 46 27.000

Hollanda 80 2,5 -16 14 Mevcut değil <8 >40 2020 'de %45 bekleniyor 100.000

İngiltere Hedef  
belirlenmedi

Hedef  
belirlenmedi

-16 15 Mevcut değil Hedef  
belirlenmedi

Hedef  
belirlenmedi

2010 Çocuk Yoksulluğu Yasası’nın hedefleri

İrlanda 69- 71 yaklaşık olarak 2 -20 16 2,75 8 60 2016’ya kadar 186.000

İspanya 74 3 -10 20 25,2 15 44 1.400.000

İsveç 80'in üzerinde 4 -17 49 12,8 <10 40- 45 İş gücünde olmayan kadınların ve erkeklerin 
yüzdesinin düşürülmesi (tam zamanlı öğ-
rencilerin haricinde), uzun süreli işsizlik veya 
uzun süreli hastalık için ayrılanlar 2020 yılına 
kadar %20’nin altına gerilemesi.

İtalya 67- 69 1,53 -13 17 27,9 15- 16 26- 27 2.200.000

Letonya 73 1.5 17 40 0,67 13,4 34- 36 121.000

Litvanya 72,8 1,9 15 23 1,14 <9 40 170.000

Lüksemburg 73 2,3-2,6 -20 11 0,2 <10 40 Hedef yok

Macaristan 75 1,8 10 14,65 2,96 10 30,3 450.000

Malta 62,9 0,67 5 10 0,24 29 33 6.560

Polonya 71 1,7 14 15,48 14 4,5 45 1.500.000

Portekiz 75 2,7- 3,3 1 31 6 10 40 200.000

Romanya 70  2  19  24 10  11,3  26,7  580.000

Slovak Cumhuriyeti 72  1  13  14 1,65  6  40  170.000

Slovenya 75  3  4  25 Mevcut değil  5  40  40.000

Yunanistan 70  Revize edilecek -4  18 2,7  9.7  32  450.000
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Avrupa/Üye Ülkelerin 
Hedefleri

İstihdam 
Oranı
(yüzde olarak)

GSYİH’den
Ar-Ge’ye
Ayrılan Pay
(yüzde olarak)

CO2 Emisyonu
Azaltma Hedefleri

Yenilenebilir Enerji
(yüzde olarak)

Enerji 
Verimliliği-Mtoe’de
(bir milyon ton petrole 
eşdeğer)

Okul Terk 
Etme Oranı 
(yüzde olarak)

Yüksek Öğretim 
Oranı
(yüzde olarak)

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
Riski Altında Olan Nüfusun Azalması 

AB Hedefi 75 3 -20 (1990 seviyesi 
ile kıyaslandığında)

20 368 Mtoe'ye eşit enerji 
tüketiminde yüzde 20 
artış

10 40 20.000.000

Tahmini AB 73,7-74 2,65-2,72 -20 (1990 seviyesi 
ile kıyaslandığında)

20 206,9 Mtoe 10,3-10,5 37,5-38 Ulusal metodolojilerdeki değişiklikler yüzün-
den sonuçlar hesaplanamadı

Almanya 77 3 -14 18 38,3 <10 42 330.000 (uzun süreli işsizler)

Avusturya 77-78 3,76 -16 34 7,16 9,5 38 235.000

Belçika 73,2 3 -15 13 9,8 9,5 47 380.000

Bulgaristan 76 1,5 20 16 3,2 11 36 260.000

Çek Cumhuriyeti 75 1
(sadece kamu 
sektörü)

9 13 Mevcut değil 5,5 32 2008 yılı düzeyinde yoksulluk veya
sosyal dışlanma riski taşıyan kişilerin sayı-
sının 30.000’e düşülmesi çabası ile birlikte 
korunması (toplam nüfusun %15,3’ü)

Danimarka 80 3 -20 30 0,83 <10 En az %40 22.000 (düşük iş yoğunluğu ile beraber
hanehalkı)

Estonya 76 3 11 25 0,71 9,5 40 Yoksulluk oranı riskinin %15’e düşmesi
(2010’da %17,5’ten)

Finlandiya 78 4 -16 38 4,21 8 42 (dar ulusal tanım) 150.000

Fransa 75 3 -14 23 34 9,5 50 Yoksulluk riski oranın 2007- 2012 döneminde 
üçte bir oranında ya da 1.600.000 kişi olarak 
belirlenmesi

GKRY 75-77 0,5 -5 13 0,46 10 46 27.000

Hollanda 80 2,5 -16 14 Mevcut değil <8 >40 2020 'de %45 bekleniyor 100.000

İngiltere Hedef  
belirlenmedi

Hedef  
belirlenmedi

-16 15 Mevcut değil Hedef  
belirlenmedi

Hedef  
belirlenmedi

2010 Çocuk Yoksulluğu Yasası’nın hedefleri

İrlanda 69- 71 yaklaşık olarak 2 -20 16 2,75 8 60 2016’ya kadar 186.000

İspanya 74 3 -10 20 25,2 15 44 1.400.000

İsveç 80'in üzerinde 4 -17 49 12,8 <10 40- 45 İş gücünde olmayan kadınların ve erkeklerin 
yüzdesinin düşürülmesi (tam zamanlı öğ-
rencilerin haricinde), uzun süreli işsizlik veya 
uzun süreli hastalık için ayrılanlar 2020 yılına 
kadar %20’nin altına gerilemesi.

İtalya 67- 69 1,53 -13 17 27,9 15- 16 26- 27 2.200.000

Letonya 73 1.5 17 40 0,67 13,4 34- 36 121.000

Litvanya 72,8 1,9 15 23 1,14 <9 40 170.000

Lüksemburg 73 2,3-2,6 -20 11 0,2 <10 40 Hedef yok

Macaristan 75 1,8 10 14,65 2,96 10 30,3 450.000

Malta 62,9 0,67 5 10 0,24 29 33 6.560

Polonya 71 1,7 14 15,48 14 4,5 45 1.500.000

Portekiz 75 2,7- 3,3 1 31 6 10 40 200.000

Romanya 70  2  19  24 10  11,3  26,7  580.000

Slovak Cumhuriyeti 72  1  13  14 1,65  6  40  170.000

Slovenya 75  3  4  25 Mevcut değil  5  40  40.000

Yunanistan 70  Revize edilecek -4  18 2,7  9.7  32  450.000
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