AVRUPA’NIN GELECEĞİ KONFERANSI’NIN SONUÇLARI RAPORU1

“İklim değişikliği ve çevre”
1. Teklif: tarım, gıda üretimi, biyoçeşitlilik ve ekosistemler, kirlilik
Hedef: Gıda güvenliği sağlanırken, sürdürülebilirlik ilkelerine ve çevreye saygı ile
güvenilir, sürdürülebilir, adil, iklim açısından sorumluluk sahibi ve makul fiyatlı
gıda üretimi, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri korumak:
Tedbirler:
1. Başta organik tarım ve daha az girdi ile daha fazla gıda üretilen ve aynı zamanda
emisyonları ve çevresel etkileri azaltan ancak üretkenliği ve gıda güvenliğini garanti
eden dikey tarım gibi yenilikçi ve sürdürülebilir çiftçilik olmak üzere, AB’de ve tüm
dünyada verimli çevre ve iklim dostu tarım ve balıkçılığı teşvik ederek yeşil ve mavi
ekonomi konseptini öne çıkarmak
2. Çevre standartlarına uyan ve küresel iklim hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan
organik tarım ve sürdürülebilir tarıma yönelik sübvansiyonları yönlendirmek ve
teşvikleri güçlendirmek
3. Tarımda döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak ve gıda israfına karşı önlemleri
teşvik etmek
4. Gıda güvenliğini sağlamaya devam ederken mevcut hedefler doğrultusunda kimyasal
böcek ilacı ve gübre kullanımını önemli ölçüde azaltmak ve daha sürdürülebilir ve doğal
bazlı alternatifler geliştirmek için araştırmaları desteklemek
5. Güçlü, sağlam ve şeffaf karbon muhasebesine dayalı bir karbon giderimi sertifikasını
piyasaya sürmek
6. Sürdürülebilir üretim, bitki direnci ve hassas tarım için teknolojik çözümler ve
çiftçiler için eğitim ve çiftçilerden eğitim (training for and from farmers), daha fazla
iletişim, danışma sistemleri ve eğitim dâhil olmak üzere birçok konuda daha fazla
araştırma ve yenilik
7. Tarım sektöründe sosyal dampingi ortadan kaldırmak ve yüksek kalitede güvenlik,
sağlık ve çalışma koşullarına sahip daha iyi işlere adil ve yeşil geçişi geliştirmek
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8. Tarımsal filmlerde plastik kullanımını ve tarımda su tüketimini azaltmanın yolları
(MDP) gibi konuları ele almak
9. Etiketleme, hayvan yetiştiriciliği ve nakliyesine yönelik yüksek standartlar ve ortak
normlar gibi önlemlerle, hayvan refahına ve sürdürülebilirliğe odaklanan makul bir
yetiştirme ve et üretimi yapmak, yetiştirme ve besleme arasındaki bağlantıyı
güçlendirmek
2. Teklif: tarım, gıda üretimi, biyoçeşitlilik ve ekosistemler, kirlilik
Hedef: Biyoçeşitliliği, tabiatı ve okyanusları korumak ve eski hâline getirmek,
kirliliği ortadan kaldırmak:
Tedbirler:
1. Biyoçeşitliliğin korunması için korunan alanlar yaratmak, bunları iyileştirmek, daha
iyi yönetmek ve genişletmek
2. Artan farkındalık ve teşviklerle birlikte, vergilendirme tedbirlerine de dâhil edilmesi
gereken kirleten öder ilkesini uygulayarak kirliliğin üstesinden gelmek için bir zorlama
ve ödüllendirme sistemine sahip olmak
3. Biyoçeşitliliği ve kentsel ormanları teşvik etmek için mavi-yeşil altyapıyı destekleyen
yeni binaların kentsel planlamasında ve inşasında, yeni inşaatlar yüzünden toprağın
daha fazla bozulmasının durdurulması ya da bundan kaçınılmasında belediyelerin
rolünü artırmak
4. İstilacı türlere karşı koruma ve mevcut düzenlemenin daha iyi uygulanması gibi
yöntemlerle başta yerli ve tozlanmayı sağlayanlar olmak üzere böcekleri korumak
5. Yangın nedeniyle kaybedilen ormanlar dâhil ağaçlandırmayı, yeniden ağaçlandırmayı,
sorumlu orman yönetiminin uygulanmasını ve diğer malzemelerin yerine ahşabın daha
iyi kullanımını desteklemek. Farklı ulusal durumları ve özellikleri dikkate alarak, yerel
ağaçların ve yerel floranın yeniden ağaçlandırılması için AB Üye Devletleri genelinde
bağlayıcı ulusal hedefler belirlemek
7. Tek kullanımlık plastiklerin ve kapsamını genişletmek
8. Mikroplastik kirliliğini araştırmak ve bunlarla mücadele etmek, mevcut en iyi
teknolojileri kullanarak ve alternatif denizcilik yakıtları ile teknolojileri için AB çapında
araştırmalar ve finansman oluşturarak, çevre dostu denizciliği teşvik etmek dâhil birçok
yöntemle, su kaynaklarını korumak ve nehir ve okyanus kirliliğiyle mücadele etmek
9. Işık kirliliğini sınırlamak
3. Teklif: iklim değişimi, enerji, ulaştırma
Hedef: Avrupa’nın enerji güvenliğini iyileştirmek, adil bir dönüşüm sağlarken
AB’nin enerji bağımsızlığını elde etmek, Avrupalılara yeterli, makul fiyatlı ve
sürdürülebilir enerji tedarik etmek. AB’nin sürdürülebilir enerjide önder rolü ve
küresel iklim hedeflerine saygısıyla iklim değişikliği ile mücadele etmek:
Tedbirler:

1. Yeşil geçişte yerel ve bölgesel yetkililerin rolünü kabul ederek, enerjide dışa
bağımlılığı azaltmak için başta yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaparak yeşil
geçişi hayata geçirmek ve mümkün olduğunda hızlandırmak
2. Üçüncü ülkelerdeki tüm enerji tedarikçilerinin insan hakları, ekolojik boyutları ve iyi
yönetişim ve hukukun üstünlüğü de dâhil olmak üzere jeopolitik ve güvenlik üzerindeki
etkilerini enerji politikaları kapsamında değerlendirmek
3. Enerji verimliliği projeleri, uygun fiyatlı toplu taşıma desteği, yüksek hızlı demiryolu
ve yük ağı, temiz ve yenilenebilir enerji tedarikinin genişletilmesi gibi eylemlerle petrol
ve gaz ithalatından kaynaklanan bağımlılıkları azaltmak
4. Güvenliği artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sağlamak için kaliteyi ve
ara bağlantıları iyileştirmek, bakımlarını sağlamak ve elektrik altyapısını ve elektrik
şebekelerini dönüştürmek
5. Özellikle elektriklendirilmesi zor sektörlerde yeşil hidrojenin verimli bir şekilde
üretimi ve kullanımı gibi yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapmak
6. Yeni çevre dostu enerji kaynakları ve depolama yöntemlerine yönelik araştırmalara
yatırım yapmak ve somut bir çözüm bulunana kadar mevcut optimal enerji üretimi ve
depolama çözümlerine ek yatırım yapmak
7. Fosil yakıtlı enerji santralleri için CO2 filtrelerini zorunlu hâle getirmek ve CO2
filtrelerini uygulamak için mali kaynakları olmayan Üye Devletlere mali yardım
sağlamak
8. Geçiş için yeterli finansman ve daha fazla araştırma, daha adil vergilendirme ve vergi
kaçakçılığına karşı önlemler ile vergi sisteminin reformu ve politika oluşturmada her
düzeyde kapsayıcı yönetişim yaklaşımının sağlanması yoluyla, çalışanları ve işleri
koruyarak adil bir geçiş sağlamak (örn. yeni beceri kazanmak/mevcut beceriyi
geliştirmek için iddialı önlemler, güçlü sosyal koruma, kamu hizmetini kamunun elinde
tutma, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını koruma)
9. İklimle bağlantılı ithalat tarifeleri ve karbon düzenleme vergileri ile finanse edilmesi
gereken, iklim dostu teknolojiler ve yeniliklere yönelik bir yatırım paketi ortaya koymak
10. Geçiş döneminin ardından, fosil yakıtlara sübvansiyon ve geleneksel gaz altyapısına
fon sağlamamak
11. AB'nin liderliğini artırmak ve iddialı iklim eylemini, adil bir geçişi teşvik etmek için
daha güçlü bir rol ve sorumluluk almak ve merkezinde BM olacak şekilde uluslararası
çerçevede kayıp ve zararları ele almak için destek sunmak
4. Öneri: iklim değişikliği, enerji, ulaşım
Amaç: Modern, yüksek kaliteli, doğa dostu ve güvenli altyapıyı sağlamak, özellikle
toplu taşıma ücretlerini düşük seviyelerde tutarak kırsal ve ada bölgeleri dahil
erişilebilirliği sağlamak:
Tedbirler:

1. Toplu taşımanın desteklenmesi ve özellikle kırsal ve ada bölgelerinde sağlanan ilave
teşviklerle verimli, güvenilir ve uygun fiyatlı bir Avrupa toplu taşıma ağı geliştirmek
2. Yüksek hızlı trenlere ve gece trenlerine yatırım yapmak ve Avrupa'da çevre dostu tek
bir demiryolu teknoloji standardının belirlenerek kısa mesafeli uçuşların daha az tercih
edilmesi için güvenilir bir alternatif sağlamak
3. Haneler için alım gücünü göz önünde bulundurarak pil ömrü uzun olan elektrikli
araçların satın alınmasını ve ortak kullanılmasını teşvik etmenin yanı sıra gerekli şarj
altyapısına yapılan yatırımları ve elektrik enerjisine geçişinin sağlanması zor, kirletici
olmayan araçların geliştirilmesine yönelik yatırımları artırmak
4. Kırsal ve ada bölgelerinde yüksek hızlı internet ve mobil ağ bağlantısını geliştirmek
5. Mevcut ulaşım altyapısını ekolojik bakış açısıyla iyileştirmek
6. Ticari alanlara zarar vermeden, özel araç trafiğine kapalı bölgelere sahip daha düşük
emisyonlu “daha yeşil” şehirler için kentsel gelişim programlarını zorunlu tutmak
7. Bisiklet kullanımı için gereken altyapıyı iyileştirmek ve bisikletçilere ve yayalara
motorlu taşıt kazalarını da içerecek şekilde daha fazla hak ve yasal koruma sağlamak, yol
güvenliğini garanti altına almak ve karayolu trafik kuralları konusunda eğitim vermek
8. Yüksek miktarda elektrik (MDP) kullanan kripto para madenciliğini düzenlemek
5. Öneri: sürdürülebilir tüketim, paketleme ve üretim
Amaç: AB içinde malzemelerin kullanımını ve yönetimini geliştirerek daha özerk
ve daha az bağımlı hale getirmek. Sürdürülebilir AB ürünlerini ve üretimi teşvik
ederek döngüsel bir ekonomi oluşturmak. AB pazarına sunulan tüm ürünlerin
ortak AB çevre standartlarına uygun olmasını sağlamak.
Tedbirler:
1. AB içinde daha uyumlu ve katı üretim standartlarını oluşturmak ve AB pazarında
satılan tüm ürünler için raf ömrü, sürdürülebilirlik, çevresel ayak izine yönelik bir QR
kodu, eko-skor veya Dijital Ürün Pasaportu kullanarak şeffaf bir etiketleme sistemini
oluşturmak
2. AB'nin bağımlılığının azaltılması için tarımsal üretim dahil küresel tedarik zincirlerini
gözden geçirmek ve kısaltmak
3. Atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım hedeflerini oluşturmak ve atık
ayırma sistemleri için kalite standartlarını belirlemek
4. Finansal teşvikler ve cezaların kullanılmasıyla ve alternatiflere yönelik araştırmalara
yatırım yapılmasıyla; sürdürülebilir olmayan ambalajlama biçiminin kullanılmasının
önüne geçmek, çevre açısından güvenli ambalajı düzenlemek ve ambalajda malzeme
israfını önlemek
5. AB çapında konteynerler için ambalaj depozitosu iade planını ve gelişmiş standartları
tanıtmak

6. Tüketici derneklerinde bulunan mevcut bilgileri de katarak, uzun vadeli ve
sürdürülebilir kullanımın nasıl sağlanacağı ve ürünlerin nasıl “tamir edileceği”
konusunda bir AB bilgi platformunu başlatmak
7. Bilinçli yapılanlar dahil olmak üzere erken eskime ile mücadele etmek, garanti
sürelerinin uzatılması, onarım hakkının teşvik edilmesi ve uyumlu yedek parçaların
bulunabilirliğini ve erişilebilirliğini sağlamak için önlemler almak
8. Geri dönüştürülmüş maddelerin gerektirdiği oranları da göz önünde bulundurarak
birincil malzemelerin daha az kullanımını teşvik edecek bir geri dönüştürülmüş
hammadde pazarını oluşturmak
9. İddialı bir sürdürülebilir tekstil stratejisinin hızlı bir şekilde uygulanması ve
tüketicilerin ürünün sürdürülebilirlik kriterleri karşıladığını bilmelerini sağlayan bir
mekanizma kurmak
10. Tüketicilerin ürünleri daha uzun süre kullanmalarını sağlayan ve teşvik eden
önlemler almak
11. Hem AB içinde hem de üçüncü ülkelere atık ihracatıyla ilgili çevre standartlarını
artırmak ve uyumluluğu sağlamak
12. Özellikle çevreye zararlı ürünler için zorunlu bir sorumluluk reddi beyanı getirerek,
çevreye zarar veren ürünlerin reklamını sınırlamak için önlem almak
13. Üretim ve tüm değer zinciri boyunca daha katı üretim standartları ve adil çalışma
koşullarını sağlamak
6. Öneri: bilgi, farkındalık, diyalog ve yaşam tarzı
Amaç: Çevre, iklim değişikliği, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında
bilgi, farkındalık, eğitim ve diyaloğu teşvik etmek:
Tedbirler:
1. Düzenli olarak güncellenen ve çeşitli bilimsel çevresel bilgileri içeren doğrulanmış bir
bilgi platformu oluşturmak
2. Sürdürülebilir tüketim ve yaşam tarzı için uzun vadeli bir AB kampanyası da dahil
eko-farkındalığa ilişkin bilgilendirme kampanyalarını desteklemek
3. Gençler ve yerel düzeydeki tüm karar verici mekanizmalar arasında diyalog ve
istişareyi teşvik etmek ve kolaylaştırmak
4. AB tarafından, Üye Devletlerin yardımıyla, çevre sorunlarını hedefleyen ve tüm
vatandaşlar arasında çevre bilincini teşvik eden ortak bir Avrupa Şartı'nı geliştirmek
5. İklim ve sürdürülebilirlik okuryazarlığını artırmak ve çevre konularında yaşam boyu
öğrenme için herkese eğitim kursları ve öğretim materyalleri sağlamak
6. İşlenmemiş gıdanın işlenmiş gıdaya göre avantajlı olduğunun vurgulanması dahil gıda
üretimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını eğitim programına koymak, okul bahçelerini,
kentteki bahçe projelerini ve dikey çiftçiliği sübvanse etmek. Biyoçeşitliliğin okullarda

zorunlu bir ders konusu haline getirilmesinin düşünülmesi, medya kampanyaları ve AB
genelinde teşvik edilen “yarışmalar” (yerel ölçekli yarışmalar) aracılığıyla biyoçeşitlilik
konusunda farkındalığı artırmak
7. AB'nin iklim değişikliği ve çevre konularında eğitim alanındaki yetkinliğini
genişleterek ve çevre gibi konuların 'Avrupa'nın çıkarına' tanımlanabilmesi için nitelikli
çoğunluk karar alma mekanizmasının kullanımını yaygınlaştırılması yoluyla AB'nin
çevre ve eğitim alanındaki rolünü ve eylemini güçlendirmek
8. İklimin ve çevrenin korunması temelinde bitki bazlı beslenme alışkanlıklarını teşvik
etmek

“Sağlık”
7. Öneri- Sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam tarzı
Hedef: Tüm Avrupalıların sağlıklı gıda konusunda eğitim ile sağlıklı bir yaşam
tarzının yapı taşı olan sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişebilmesini sağlamak:
Tedbirler:
1. Antibiyotiklerin ve diğer hayvansal tıbbi ürünlerin kullanımını önleyici olandan ziyade
hayvanların refahı ve sağlığını korumak için kesinlikle gerekli olanla sınırlamak ve bu
konuya ilişkin kontrolleri sıkılaştırmak yoluyla gıda izlenebilirliği de dahil olmak üzere
gıda kalitesi için asgari standartlar belirlemek
2. Sağlıksız işlenmiş gıdaların vergilendirilmesi ve hazır gıdaların sağlığa ilişkin
özellikleri ile ilgili bilgileri kolaylıkla ulaşılabilir yapmak yoluyla insanları erken yaşta
sağlıklı alışkanlıklar konusunda eğiterek onları güvenli ve sağlıklı seçimler yapmak
konusunda teşvik etmek; bu amaçla işlenmiş gıdalar için bağımsız ve bilimsel uzmanlığa
dayalı Avrupa çapında bir değerlendirme sistemi ve gıda üretiminde hormon ve
endokrin bozucuların kullanımına yönelik bir etiket sistemi oluşturmak. Bu açıdan
mevcut kuralların izlenmesi ve uygulanmasını güçlendirmek düşünülmelidir.
3. Sağlıklı gıdaya ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk için üretimden satışa gıda zincirinin
aktörleri ile diyaloğu teşvik etmek
4. AB düzeyinde okul kantinleri, hastaneler veya yaşlılar evi gibi kamu hizmeti veren
kurumlarda özel fonlar ayırarak sağlıklı, çeşitli ve uygun fiyatlı gıdaların
bulundurulmasını desteklemek
5. Antibiyotik kullanımının ve hormonal maddeler ile endokrin bozucuların insan sağlığı
üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalara yatırım yapmak
8. Öneri- Sağlık hizmetleri sisteminin güçlendirilmesi
Hedef: Sağlık sistemimizin kalitesinin ve dirençliliğinin artırılması:
Tedbirler:

1. Sağlık verilerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak bir Avrupa sağlık veri alanı
oluşturmak; gönüllülük esasına dayalı ve veri koruma kuralları ile uyumlu bir AB
bireysel elektronik sağlık pasaportu ile bireysel tıbbi kayıtlar kullanılır hale getirilebilir
2. Başta güçlü toplu pazarlıklar yoluyla olmak üzere ücretler ve çalışma düzenlemelerine
ilişkin yeterli çalışma koşulları sağlamak ve sağlık alanında çalışan profesyoneller için
eğitim ve sertifika standartlarını uyumlaştırmak; tıp okulları için beceri gelişimine
önemli katkı sağlayacak olan Erasmus gibi iletişim ağı ve değişim programları
oluşturulmalıdır. Yetenekli insanları, genç profesyonellerin bilgi ve iş tecrübelerini elde
tutabilmek ve yaşam bilimlerinde en başarılı insanlarımızın üçüncü ülkelere kaçmasını
önlemek amacıyla AB değişim programları oluşturmak
3. İlaçlar (özellikle aktif maddeler) ve (hammaddeler dahil) tıbbi cihazlarda üçüncü
ülkelere bağımlılığı önlemek [NL2] amacıyla AB düzeyinde stratejik özerklik sağlamak;
mevcut Avrupa Ajansları ve HERA’dan yararlanarak vatandaşların erişimini sağlamak
için AB düzeyinde bir temel ve öncelik listesinin yanı sıra (biyoteknoloji çözümleri gibi)
inovatif ilaç ve tedaviler listesi oluşturmak. AB genelinde koordineli stratejik stoklama
organizasyonu yapmak. Birlik düzeyinde gerekli koordineli ve uzun vadeli eylem
sürdürebilmek için Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 4. Maddesi
değiştirilerek sağlık ve sağlık hizmetlerini AB ve AB Üye Devletleri arasında paylaşılan
yetkiler arasına dahil etmek
4. Yüksek derecede uzmanlık gerektiren ve diğer sağlıkla ilgili programları tehlikeye
sokmadan, karmaşık tedaviler için tıbbi bakım alanında iletişim ağlarının temelini
oluşturan Avrupa Referans Ağları da dahil, mevcut sağlık araştırmalarını ve inovasyon
programlarını geliştirmek, koordine etmek ve finanse etmek
5. Özellikle kamuya ait ve kâr amacı gütmeyen sağlık sistemlerine, altyapı ve dijital
sağlığa yatırım yapmak ve sağlık hizmeti sağlayanların tam erişilebilirlik, satın
alınabilirlik ve kaliteli hizmet ilkelerine uymalarını sağlamak ve böylece kâr odaklı sağlık
işleticilerinin genel çıkarı gözetmeksizin kaynakları tüketmelerinin önüne geçmek
6. Üye Devletlere etkili, erişilebilir, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve dirençli sağlık
sistemlerine yatırım yapmaları konusunda, başta Avrupa Sömestri kapsamında olmak
üzere, tavsiyelerde bulunmak. Ukrayna’daki savaşın kamu sağlığı üzerindeki etkisi daha
fazla dirençli sağlık sistemleri ve dayanışma mekanizmalarını geliştirmeye ihtiyaç
olduğunu göstermektedir
9. Öneri- Daha geniş kapsamlı bir sağlık anlayışı
Hedef: Hastalık ve tedavilerin ötesinde, sağlık okuryazarlığı ve önleme gibi
konuları da içeren ve tüm AB politikalarını yatay ve temel bir ilke olarak
kapsaması gerektiği vurgulanan “Tek Sağlık Yaklaşımı” ile uyumlu bir şekilde,
hasta veya engellilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin ortak bir anlayış geliştiren
daha bütüncül bir sağlık yaklaşımı benimsenmesi.
Tedbirler:

1. Akıl ve ruh sağlığı ile ilgili sorunlara ve bunlara karşı getirilebilecek, ilk çocukluk
dönemi ve erken teşhis dahil, çözümlere ilişkin anlayışı iyileştirmek. Bunu yaparken
Kamu Sağlığı En İyi Uygulamalar Portalı (Public Health Best Practice Portal) aracılığıyla
rahatlıkla erişilebilir olması gereken, AB genelinde geliştirilmiş iyi uygulamaları esas
almak. Farkındalığı artırmak amacıyla, AB kurumları ve ilgili paydaşların en iyi
uygulamalarını karşılıklı paylaştığı etkinlikler organize etmeli ve bu uygulamaları kendi
bölgelerinde yaymaları için üyelerine yardım etmelidir. Akıl ve ruh sağlığı üzerine
araştırma dahil uzun vadeli bir Akıl ve Ruh Sağlığı Stratejisi geliştirmeye olanak
sağlayan ve çocuklar için de olmak suretiyle bu konuda çalışan profesyonellerin
ulaşılabilir olmasını sağlayacak bir AB Eylem Planı oluşturmak. Bu kapsamda yakın bir
gelecekte Avrupa Akıl ve Ruh Sağlığı Yılı ilan etmek
2. AB düzeyinde cinsel eğitimi de kapsayan sağlıklı yaşam tarzları üzerine standart bir
eğitim geliştirmek. Söz konusu eğitim sağlıklı yaşam tarzı ve çevrenin korunmasını
hedef alan, bisiklete binmenin günlük hareketlilik açısından sağlıklı bir ortam olması
gibi eylemler içermeli, birçok hastalığın önlenmesine nasıl katkıda bulunabildikleri
konusunu da içermeli ve Üye Devletlere, okullarda ve diğer uygun görüldüğü yerlerde
kullanılmak üzere ücretsiz olarak verilmelidir. Bu tür bir program aynı zamanda hasta
ve engellilere ilişkin stereotipleri ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.
3. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilmek üzere uygulamalı ilk yardım kursları
düzenlemek ve öğrenciler ve işyerleri için standart bir uygulama olarak düzenli kurslar
hazırlamak. Üye Devletlerde tüm kamusal alanlarda asgari sayıda defibrilatör
bulundurmak
4. Tüm AB’de aynı hafta düzenlenecek olan ve tüm sağlık konularının ele alınıp
tartışılacağı sağlık haftası girişimini genişletmek. Akıl ve ruh sağlığı ile başlamak üzere
sağlık yılı girişimleri düzenlemek
5. Fibromiyalji ve endometriyozis gibi vakalarda tıbbi nedenlerle uygulanan hormonal
doğum kontrol ürünlerini ve kadın sağlık ürünlerini vergilendirme açısından düzenli
tıbbi tedavi kapsamında değerlendirmek. Doğurganlıkla ilgili sorun yaşayan tüm
bireylerin doğurganlık tedavilerine erişebilmeleri sağlamak
10. Öneri-Herkes için sağlığa eşit erişim
Hedef: Tüm Avrupalıların uygun fiyatlı, önleyici, iyileştirici ve kaliteli sağlık
hizmetlerine eşit ve evrensel erişim olmasını sağlayan “sağlık hakkı”nın tesis
edilmesi:
Tedbirler:

1. AB düzeyinde, önleme ve hasta bakımının yakın çevrede olması ve erişilebilirliği
konularını da içeren ortak bir asgari sağlık hizmeti standardı oluşturmak ve bu
standartlara ulaşmak için destek sağlamak
2. Yetki ikamesi ilkesinin göz ününde bulundurulması gereğini dikkate alarak ve sağlık
konularında yerel, bölgesel ve ulusal aktörlerin rollerinin önemini kabul ederek, sağlık
hakkının en iyi AB düzeyinde ele alındığı durumlarda AB düzeyinde harekete geçebilme
yetkisini elde bulundurmak. Önemli konularda daha hızlı ve güçlü karar almaya olanak
sağlamak ve Avrupa Sağlık Birliği’ne doğru gelişmesini sağlamak için Avrupa
yönetişiminin etkinliğini artırmak
3. Mevcut çerçevenin sağladığı tüm olanakları kullanarak Avrupa Sağlık Birliği’ni
geliştirmek ve Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma’nın 4. Maddesi’ni değiştirerek
sağlık ve sağlık hizmetlerini AB ve AB Üye Devletleri arasında paylaşılan yetkiler arasına
dahil etmek.
4. Herkesin mevcut tedavilere AB içinde mümkün olan ilk yerde erişebilmesini
sağlamak; bu amaca yönelik olarak da özellikle nadir hastalıklar, kanser,
kardiyovasküler hastalıklar ile organ nakli ve ileri derece yanık tedavileri gibi yüksek
uzmanlık gerektiren tedavilere ilişkin sınır ötesi iş birliğini kolaylaştırmak. Organ
nakline ihtiyacı olan Avrupa’daki tüm hastaların yararına bir Avrupa organ nakli ve
organ bağışı ağı oluşturmak
5. Sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yaparak hizmet ve bakımın, özellikle de
profilaksi dahil diş bakımının fiyatlar açısından herkes tarafından karşılanabilir olmasını
sağlamak ve herkesin 15 ila 20 yıl içinde uygun fiyatlı diş bakımına erişimini sağlamak
6. AB genelindeki tedavi ve ilaçların aynı kalitede ve yerel maliyet açısından adil
olmasını sağlamak ve bunu yaparken İç Pazar’daki mevcut parçalanmayı azaltmak veya
ortadan kaldırmak
7. Çocuklar, düşük gelirli gruplar ve örneğin engelliler gibi diğer kırılgan gruplar için
ücretsiz diş bakımı sağlanmasını teşvik ederek sağlık yoksulluğu ile mücadele etmek.
Ayrıca kalitesiz konutların sağlık üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurmak
8. Sağlığın uluslararası boyutunu düşünmek ve daha yoksul ülkelerde de ilaçlara
herkesin erişebilmesi sağlamak.

“Daha güçlü bir ekonomi, sosyal adalet ve istihdam”
Giriş
Olağanüstü zamanlarda yaşıyoruz ve AB daha sürdürülebilir, kapsayıcı, rekabetçi ve
dayanıklı bir büyüme modeliyle mevcut krizden daha güçlü çıkmak için gösterdiği
çabalarıyla değerlendirilecek. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali ve COVID-19 salgını
AB'nin çehresini değiştirdi. Konferans ayrıca, zaten çok zorlu bir salgın sonrası ortamda,
bu savaşın sosyal ve ekonomik sonuçlarını ele alması gerekecek. Aynı zamanda, iklim
değişikliği hala insanlık için sürekli bir tehdit oluşturmakta ve iklim değişikliliğinin

ekonomi ve toplumlarımız üzerinde dramatik bir etkisi olacaktır. Alınan tavsiyelerden,
vatandaşların daha güçlü bir AB eylem çağrısı yaptığı açıktır. Eşitsizlikler, rekabet gücü,
sağlık, iklim değişikliği, göç, dijitalleşme veya adil vergilendirme gibi olağanüstü
uluslararası zorluklar uygun Avrupa çözümlerini gerektirir. Öneriler ve tartışmalardan,
Avrupa vatandaşlarının hayatlarının farklı farklı alanlarında daha refah içinde
yaşamalarını sağlamak için kapsamlı bir stratejiye ihtiyacımız olduğu açık. Bu stratejinin
bazı unsurları halihazırda mevcut politikalarda bulunabilir ve bu unsurlar Avrupa
düzeyinde ve ulusal düzeyde mevcut kurumsal çerçevenin tam olarak kullanılması
şeklinde gerçekleştirilebilir. Diğerleri de yeni politikalar ve bazı durumlarda antlaşma
değişiklikleri gerektirecektir. Ancak, yeni politikalar ve antlaşma değişiklikleri, kendi
başlarına amaç olarak değil, daha iyi bir refah elde etmenin bir yolu olarak görülmelidir.
AB'yi, yenilenmiş bir Sosyal Sözleşme çerçevesinde gezegenimizi tüketmeden ve yok
etmeden, stratejik özerkliğini, sürdürülebilir büyümesini, yaşam ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesini ve insani ilerlemeyi garanti edecek şekilde yeniden şekillendirmek hem
mümkün hem de gereklidir. Bu öneriler, bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki öneriler Avrupa'nın her yerindeki vatandaşların, çeşitli görüş ve tavsiyelerde
bulunduğu dikkate alınarak okunmalıdır. Avrupa'nın benzersiz güçlü yönlerinden biri de
bu görüş çeşitliliğidir.

11. Öneri: Sürdürülebilir Büyüme ve İnovasyon
Amaç: AB’nin Avrupa Sömestri’ndeki güçlü bir sosyal boyuta sahip yeşil ve dijital
geçişleri göz önünde bulundurarak ve vatandaşları, sendikaları ve işletmeleri
güçlendirerek, sürdürülebilir ve esnek bir büyüme modeline geçişi
desteklemesini öneriyoruz. Geleneksel makroekonomik göstergeler ve GSYH,
Avrupa Yeşil Mutabakatı veya Avrupa Sosyal Haklar Sütunu gibi yeni Avrupa
önceliklerini ele almak ve ekolojik ve dijital geçişleri ve insanların refahına daha
iyi yansıtmak için yeni göstergelerle tamamlanabilir. Bu hedefe şu yollarla
ulaşılabilir:
Tedbirler:
1. Şirketler tarafından daha yeşil üretim süreçlerinin teşvik edilmesi, şirketleri en iyi
çözümleri belirlemeleri için desteklemek ve olumlu ve olumsuz teşvikler sağlamak ve
yerel üretim ve tüketimi artırmak;
2. Modası kısa sürede geçecek mal üretme sorununu ele alarak ve onarım hakkı
sağlayarak daha sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomi için çalışmak;
3. Yeşil ve dijital geçişlerin, sosyal adaletin ve sosyal ilerlemenin Avrupa Sömestri’nin
ekonomik ve mali yapısını göz ardı etmeden ekonomik rekabet gücü ile el ele gitmesini
sağlamak için AB'nin ekonomik yönetişimi ve Avrupa Sömestri’ni gözden geçirmek.
Ayrıca, Avrupa Sömestri’nin uygulanması ve hesap verebilirliğini geliştirmek için sosyal
ortakları ve yerel ve bölgesel yetkilileri daha iyi dahil etmeye ihtiyaç vardır;
4. Tek kullanımlık plastik ambalaj/kutu kullanımıyla mücadele etmek;
5. Avrupa teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve onu yabancı teknolojiye
uygulanabilir bir alternatif haline getirmek;
6. Araştırma teşebbüslerinin kopyalanmamasını temin ederken mevcut malzemelerin
yenilikçi kullanımının yanı sıra, yeni malzeme ve teknolojilere yönelik araştırmaları
teşvik etmek,
7. Sürdürülebilir kaynaklı enerjinin payını artırarak, enerji yoksulluğu ve AB üyesi
olmayan ülkelere bağımlılığı göz önünde bulundurarak, enerjinin sürdürülebilirliğini,
satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini ele almak;
8. Sosyal diyalog ve kaliteli işlere dayalı olarak hem şirketlerde hem de vatandaşlarda
daha sürdürülebilir bir şekilde nasıl davranılacağı ve adil geçişin garanti altına alınacağı
konusunda farkındalık yaratmak;
9. Yeni AB ticaret anlaşmalarına iş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere iddialı sosyal,
çalışma ve sağlık standartlarını dahil etmek;

12. Öneri: AB'nin rekabet gücünün artırılması ve Tek Pazar’ın daha fazla
derinleştirilmesi
Amaç: AB ekonomisinin, Tek Pazarı’nın, sanayiinin rekabet edebilirliğini ve
direncini güçlendirmeyi ve de stratejik bağımlılıklarını ele almayı öneriyoruz.
AB’de, daha esnek ve uyumlu toplumlara katkıda bulunmak için her ölçekten
yenilikçi işletmelerin özellikle Mikro-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
(MSME'ler) yanı sıra yeni kurulan işletmelerin (start-up) teşvik edildiği ve
gelişebileceği bir girişimci kültürü teşvik etmemiz gerekiyor. Daha sosyal bir
Avrupa vizyonunu kolaylaştırmak için güçlü işleyen bir piyasa ekonomisine
ihtiyaç vardır. Bu hedefe şu yollarla ulaşılabilir:
Tedbirler:
1. Avrupa'nın güçlü yönleri, kalitesi ve çeşitliliğinden faydalanarak ve Üye Devletler
arasındaki ekonomik ve diğer farklılıkları dikkate alarak Avrupa ekonomisi için net bir
vizyon geliştirirerek ve işletmeler arasında iş birliğini ve rekabeti teşvik ederek;
2. Tek para birimi ve ödeme sistemleri ile telekomünikasyon arasındaki bağlantı
açısından yapılanları konsolide etmek;
3. Ürünlerin standardizasyonunu azaltmak ve yerel ve bölgesel kültürel ve üretim
özelliklerini tanımak (üretim geleneklerine saygı);
4. Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliği gibi mevcut girişimleri tamamlayarak
Tek Pazar'da yukarı doğru sosyal ve ekonomik yakınlaşmayı geliştirmek ve Ekonomik ve
Parasal Birliğimizde ileriye dönük bir reform uygulamak;
5. Güçlü bir sanayi altyapısı ve önem arz eden kilit teknolojilerde yenilik ve sosyal
diyalog ve iyi işleyen endüstriyel ilişkilere dayalı, güçlü bir sosyal boyuta sahip
endüstriyel rekabet gücü ile birleştirilmiş ileriye dönük bir iklim politikası için
politikalar teşvik etmek,
6. Tüm yeni girişimlerde ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lere özel önem vermek.
AB'nin tüm yasa tekliflerinde “Önce Küçüğü Düşün” ilkesine saygı göstermek ve KOBİ
testini Komisyonun etki değerlendirmesinde sosyal ve çevresel standartlara ve tüketici
haklarına tam olarak saygı gösteren açık ilkelere uygun olarak güçlendirilmek,
7. KOBİ'lerin finansman başvurularına, ihalelere ve ağlara mümkün olduğunca az idari
çabayla katılımını sağlamak. Avrupa İnovasyon Konseyi ve Avrupa Yatırım Bankası gibi
kuruluşlar tarafından yüksek riskli inovasyon projeleri olan KOBİ'ler için finansmana
erişimi daha da geliştirmek,
8. Daha sürdürülebilir ve biyolojik çeşitliliğe sahip iş modellerini hedefleyen Ar-Ge
yatırımları için daha iyi bir çerçeve oluşturmak. Büyümenin itici güçleri olarak teknoloji
ve inovasyona odaklanmak;
9. Otonom, rekabetçi endüstri yoluyla kolektif ekonomik performansı teşvik etmek;
10. Uzay, robotik ve yapay zekâ dahil stratejik sektörleri belirlemek ve geliştirmek;
11. Avrupa'daki küçük yerler de dahil olmak üzere turizm ve kültüre dayalı bir
ekonomiye yatırım yapmak;
12. Girdi kaynaklarını/ham maddelerini çeşitlendirerek arz güvenliğini ele almak ve
sağlık, gıda, enerji, savunma ve ulaşım gibi Avrupa'daki kilit malların imalatını artırmak;
13. Örneğin işletmelerin dijitalleşme derecelerini karşılaştırma yapmasına izin veren
belirli bir puan tablosu aracılığıyla rekabet edebilirliği artırmak amacıyla Avrupa
işletmelerinin dijitalleşmesini teşvik etmek;
14. Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'da tanımlandığı gibi ekonomik, sosyal
ve bölgesel uyuma katkıda bulunmak için dijital uyumu teşvik etmek;

15. Avrupa Sınır Ötesi Mekanizmasını ve benzer araçları teşvik ederek, bölgeler içinde
ve ötesinde uyumu ve direnci artırmak için sınır ötesi iş birliğini güçlendirmek;
16. Avrupa işgücünü yetiştirmek ve rekabet gücünü artırmak için sınır ötesi eğitim
olanaklarını geliştirmek ve teşvik etmek ve aynı zamanda vatandaşların ekonomik
okuryazarlığını artırmak. Bir Avrupa İş Kurumu aracılığıyla Avrupa'daki çalışanlar
arasındaki değişimleri teşvik etmek. Gençleri fen bilimleri okumaya teşvik etmek;
17. Gerekli olmayan durumlarda bürokrasiyi azaltmak (izinler, sertifikalar);
18. Sahtecilik ve haksız rekabetle mücadele;
19. Start-upların ve KOBİ'lerin inovasyon projelerine daha fazla katılımını sağlamak,
böylece onların yenilikçi güçlerini, rekabet güçlerini ve network oluşturmalarını
artırmak;
20. Tek Pazarı güçlendirmek ve korumak bir öncelik olarak kalmalıdır; AB ve ulusal
düzeydeki önlemler ve girişimler Tek Pazar'a zarar vermemeli ve insanların, malların,
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına katkıda bulunmak;
21. Yeni AB politika girişimleri, şirketler ve iş çevreleri üzerindeki etkilerini (iş
yapmanın maliyeti, yenilik yapma kapasitesi, uluslararası rekabet gücü, eşit şartlar, vb.)
analiz etmek için bir "rekabet gücü kontrolünden" geçmelidir. Bu kontrol, Paris
Anlaşması’na, toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne uygun olacak ve insan, sosyal ve işçi haklarının korunmasına veya çevre ve
tüketici koruma standartlarına zarar vermeyecektir. Bu amaçla, bir Avrupa Danışma
Rekabet Kurumu kurulmasını da öneriyoruz. Bu kurum rekabet edebilirlik kontrolünün
nasıl yapıldığını izlemeli ve özellikle mevzuatın kümülatif etkisini değerlendirmeli ve
ayrıca AB şirketlerinin rekabet edebilirliği için doğru çerçeve koşullarını iyileştirmeye
yönelik öneriler sunmalıdır. Bu kurum, yönetişiminde örgütlü sivil toplumu ve sosyal
ortakları içermelidir;
13. Öneri: Kapsayıcı işgücü piyasaları
Amaç: Daha adil çalışma koşulları sağlamak ve genç insanlar ve hassas gruplar
dahil olmak üzere cinsiyet eşitliğini, istihdamı teşvik etmek için işgücü
piyasalarının işleyişini iyileştirmeyi öneriyoruz. AB, Üye Devletler ve sosyal
ortaklar, işyerinde yoksulluğu sona erdirmek, platform çalışanlarının haklarını
ele almak, ücretsiz stajları yasaklamak ve AB'de adil işgücü hareketliliğini
sağlamak için çalışmalıdır. Sosyal diyaloğu ve toplu pazarlığı teşvik etmeliyiz.
Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nun 2030 için ilgili ana hedefleri de dahil olmak
üzere AB düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde “eşit fırsatlar ve işgücü
piyasasına erişim” ve “adil çalışma koşulları” alanlarında yetkilere, yetki ikamesi
ve orantılılık ilkelerine saygı duyarak ve antlaşmalara bir Sosyal İlerleme
Protokolü’nü dahil ederek tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız. Bunu
yaparken, ulusal geleneklere ve sosyal ortakların özerkliğine ve sivil toplumla iş
birliğine saygı gösterilmelidir. Bu hedefe şu yollarla ulaşılabilir:
Tedbirler:
1. Yasal asgari ücretlerin, her işçinin tüm Üye Devletlerde insani koşullarda ve benzer
bir yaşam kalitesine sahip olmasını sağlamak. Asgari ücret düzeyini açık kriterler
(örneğin yaşam maliyetleri, enflasyon, yoksulluk sınırının üzerinde olması, ülkenin
ortalama ve medyan ücreti) kullanarak belirlemek. Yasal asgari ücret seviyelerini,
yeterliliğinden emin olunması için bu kriterler ışığında düzenli olarak gözden geçirmek.

Bu kuralların etkili bir şekilde uygulanmasına ve yaşam standardının iyileştirilmesinin
kontrol edilmesine ve denetlenmesine özel önem vermek. Aynı zamanda, toplu pazarlığı
AB genelinde güçlendirmek ve teşvik etmek;
2. Bu alandaki yeni ulusal politikalara bakarken, Çalışma Süresi Yönergesi (2003/88/EC)
ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlayan diğer ilgili mevzuatların durumunu
değerlendirmek ve daha güçlü bir şekilde uygulamak;
3. Sözde ‘akıllı çalışmayı’ düzenleyen ve şirketleri bunu desteklemeye teşvik eden
mevcut mevzuatı tanıtmak veya güçlendirmek. AB tarafında bağlantı kesme hakkını
sağlama, işyerindeki dijital bölünmeyi gidermek için daha fazlasını yapmak ve uzaktan
çalışmanın sağlık, çalışma süresi ve şirket performansı üzerindeki etkilerini
değerlendirmek. İnsan haklarına, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve toplu pazarlığa dayalı
adil dijitalleşmeyi garanti etmeye ihtiyaç vardır;
4. Üye Devletler, kaliteli istihdam yaratılması için elverişli koşullar oluşturmak için
reform çabalarını sürdürmeye odaklanırken, AB düzeyi aktif işgücü piyasası
politikalarının merkezi kaldığı ve giderek daha fazla koordineli, entegre istihdam
politikalarına sahip.
5. Antlaşmalarda bir sosyal ilerleme protokolünün getirilmesi de dahil olmak üzere,
ekonomik özgürlüklerle çatışma durumunda sosyal hakların tam olarak korunmasını ve
güvence altına alınmasını sağlamak için adımlar atmak;
6. 2020-2025 AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisi doğrultusunda cinsiyet eşitliğini sağlamak.
AB, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi (mesela tutumlar, maaş farkı, istihdam, liderlik vb.
aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçmeye devam etmeli, stratejiyi yıllık olarak
izlemeli ve sonuçları konusunda şeffaf olmalı; uzmanlık ve en iyi uygulamaların
paylaşımını teşvik etmeli ve olası bir doğrudan vatandaş geri bildirim mekanizması
kurmalıdır (örneğin bir Ombudsman) Cinsiyete dayalı ücret farkını ele almaya ve üst
düzey pozisyonlara kotalar getirmeye ihtiyaç vardır. İş dünyasında kadın girişimcilere
ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki kadınlara daha fazla destek
verilmek;
7. Genç istihdamını örneğin şirketler için mali yardım yoluyla ve aynı zamanda
işverenlere ve işçilere yardım sağlayarak teşvik etmek ve örneğin eğitim araçları ve
kurslar aracılığıyla genç girişimcilere ve genç serbest meslek sahiplerine destek
sağlamak;
8. Başta engelliler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamını teşvik etmek;
9. İstihdamı ve sosyal hareketliliği teşvik etmek ve böylece tam bir kendini gösterme ve
kendi kaderini tayin etme şansına sahip olmak. Toplumumuzdaki herkesin, özellikle
genç neslin, bir iş bulmak ve yeteneklerini hayata geçirmek için doğru becerilere sahip
olmasını sağlamak için uzun vadeli bir strateji oluşturmak. İnsanların değişen işgücü
piyasası ihtiyaçlarına uyarlanmış becerilerine yatırım yapmak ve yaşamın her
aşamasında değişim programları aracılığıyla yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve
yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkını güvence altına almak. Bu amaçla, işletmeler,
sendikalar ve mesleki, eğitim ve öğretim sağlayıcıları arasındaki iş birliğinin
güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.
14. Öneri: Kapsayıcı işgücü piyasaları
Amaç: Eşitsizlikleri azaltmayı, sosyal dışlanmayla mücadeleyi ve yoksullukla
mücadeleyi öneriyoruz. Diğerlerinin yanı sıra güçlendirilmiş Çocuk Garantisi ve
Gençlik Garantisi, asgari ücretin getirilmesi, asgari gelir planları için ortak bir AB

çerçevesi ve makul sosyal konutları içerebilecek kapsamlı bir yoksullukla
mücadele stratejisini uygulamaya koymamız gerekiyor.
Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nun 2030 için ilgili ana hedefleri de dahil olmak
üzere AB düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde “sosyal koruma ve içerme”
alanında yetkilere, katmanlı yetki ve orantılılık ilkelerine saygı duyarak ve
antlaşmalara bir Sosyal İlerleme Protokolünü dahil ederek tam olarak
uygulanmasını sağlamalıyız. Bu hedefe şu yollarla ulaşılabilir:
Tedbirler:
1. AB’nin sosyal politikalardaki yeterliliklerini güçlendirmek ve sosyal politikaları teşvik
etmek ve tüm AB için uyumlu hale getirilmiş, sağlık da dahil olmak üzere, bölge
genelinde üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemeleri ve minimum gereksinimleri
dikkate alan hak eşitliğini sağlamak için mevzuat önermek. AB, hiç kimsenin geride
bırakılmamasını sağlamak için asgari ücretler için ortak bir çerçeve önererek Üye
Devletlerin politikalarını destekleyebilir ve tamamlayabilir. Bu eylemleri, Avrupa Sosyal
Haklar Sütunu ve Eylem Planı'nın tam olarak uygulanması çerçevesinde
gerçekleştirmek;
2. Refah haklarından taviz vermemek (kamu sağlığı, halk eğitimi, çalışma politikaları);
3. AB'de sosyal konularda ve sağlıkta araştırmaları teşvik etmek, kamu yararına olduğu
düşünülen ve üye ülkeler tarafından üzerinde anlaşmaya varılan öncelik sıralarını takip
etmek ve uygun finansmanı sağlamak. Bu, kısmen, uzmanlık alanları, ülkeler ve çalışma
merkezleri (üniversiteler gibi) arasındaki iş birliğini güçlendirerek başarılabilir.
4. Bu hizmetlerin ulusal bağlamda mevcut olmaması durumunda AB genelinde 16 yaşın
altındaki tüm kişilere tıbbi hizmetlere erişimini sağlamak;
5. AB’nin, sosyal ortaklar ve ulusal hükümetlerle birlikte, vatandaşların özel ihtiyaçlarına
göre uygun sosyal konutlara hedefli erişimini desteklemesini sağlamak; özel
ihtiyaçlarına göre, mali çaba özel fon sağlayıcılar, ev sahipleri, konut yararlanıcıları,
merkezi ve yerel düzeylerde Üye Devlet hükümetleri ve Avrupa Birliği arasında
paylaşılmalıdır.
15. Öneri: Demografik dönüşüm
Amaç: Avrupa'da yaşanan zorlukların kritik bir bileşeni olarak, özellikle düşük
doğum oranları ve istikrarlı bir şekilde yaşlanan nüfusun demografik geçişten
kaynaklanan zorluklarını, insanlara yaşam döngüsü boyunca destek sağlayarak
ele almayı öneriyoruz. Bu, çocuklar ve gençlerden ailelere, çalışma çağındaki
nüfusa, halen çalışmaya müsait olan yaşlılara, emekli veya bakıma muhtaç
olanlara kadar tüm nesilleri hedefleyen kapsamlı eylemleri içermelidir. Bu hedefe
şu yollarla ulaşılabilir:
Tedbirler:
1. Annelerin ve babaların iş ve aile yaşamlarını güvenle uyumlaştırabilmeleri için AB
genelinde kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir çocuk bakımı sağlamak. Uygunluk olması
halinde çocuk bakımı olanakları işyerinde veya yakınında olabilir. Bazı Üye Devletlerde,
örnek teşkil etmesi gereken gece bakımı da mevcuttur. Ek olarak, çocuklar için ihtiyaç
duyulan ekipmanlarda KDV oranlarının düşürülmesi gibi destekleyici önlemler

sağlamak. Çocukların yoksulluğunu ve sosyal dışlanmasını önlemek esastır. Bir AB
girişimi olan the Child Guarentee’yi güçlendirmek, ihtiyacı olan çocukların eğitim ve
bakım, sağlık, beslenme ve barınma gibi hizmetlere erişimini garanti altına almak, bunu
başarmak için bir araç olabilir;
2. Gençlerin istihdamı için özel destek ve koruma oluşturmak. Çalışma çağındaki nüfusa
yönelik bu tür önlemler, anne ve babaların işe dönüşleri hakkında bilgiye erişimini
içermelidir. Bir AB girişimi olan the Youth Guarentee’nin güçlendirilmesi, 30 yaşın
altındaki gençlerin kaliteli istihdam, sürekli eğitim, çıraklık eğitimi veya stajyerlik
tekliflerine erişimini iyileştirmek için bir araç olabilir;
3. Derecelerin, standardizasyonların, becerilerin ve niteliklerin karşılıklı tanınması
yoluyla Birlik içinde eğitimin serbest dolaşım hakkını desteklemek;
4. Tüm Üye Devletlerde örneğin ebeveyn izninin yanı sıra doğum ve çocuk bakım
ödenekleri konularında aile desteğini sağlamak için mevzuatı ve bunların uygulanmasını
iyileştirmek. Barınma, aileleri desteklemede çok önemli bir rol oynar ve ele alınmalıdır;
5. Tüm ailelerin tüm Üye Devletlerde eşit aile haklarından yararlanmasını garanti altına
almak için harekete geçmek. Bu, evlenme ve evlat edinme hakkını da içermelidir;
6. Yaşlı kişilerin özel durumlarını dikkate alarak esnek emeklilik yaşlarını teşvik etmek.
Emeklilik yaşı belirlenirken mesleğe göre bir farklılaşma olmalı ve bu nedenle hem
zihinsel hem de fiziksel olarak özellikle zor olan işler hesaba katılmalı;
7. Asgari emekli maaşları getirerek yaşlı yoksulluğunu önlemek. Bu tür asgari
seviyelerin, ilgili Üye Devlet’teki yaşam standardını, yoksulluk sınırını ve satın alma
gücünü hesaba katmalıdır;
8. Yaşlı kişilere uygun sosyal ve sağlık bakımlarını garanti etmek. Bunu yaparken hem
kendi evlerinde hem de kurumlarda verilen bakımı ele almak önemlidir. Aynı şekilde,
önlemler hem bakım alanlarını hem de hasta bakıcıları dikkate almalıdır;
9. Uyum politikası da dahil olmak üzere, daha canlı ve ilgi çekici hale getirmek için
geride kalan bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasını ve demografik direncini sağlamak;
10. Cinsiyet ve demografik eğilimleri analiz etme, en iyi uygulamaları ve bilgileri
paylaşma ve Üye Devletleri bu alanda uzmanlaşmış bir AB organı oluşturmak da dahil
olmak üzere yeterli politikaları şekillendirme ve uygulamada destekleme gibi faktörlere
göre ayrıştırılmış verileri toplamak için Avrupa düzeyinde koordineli eylemlerde
bulunmak.
16. Öneri: Maliye ve vergi politikaları
Amaç: AB'nin, Yeni Nesil AB ve SURE aracı örneklerini de dikkate alarak, güçlü bir
sosyal ve cinsiyet boyutuyla yeşil ve dijital dönüşümlere odaklanan geleceğe
yönelik yatırımları teşvik etmesini öneriyoruz. AB, Ukrayna'ya karşı savaşın
sosyal ve ekonomik etkisini ve AB'nin ekonomik yönetişimi ile yeni jeopolitik

durumlar arasındaki bağlantıyı, kendi bütçesini yeni öz kaynaklarla
güçlendirerek dikkate almalıdır. Vatandaşlar, vergilendirmeyi insanlardan ve
KOBİ'lerden kaldırmak ve vergi kaçakçılarını, büyük çevre kirleticilerini ve dijital
devleri vergilendirmeyi hedeflemek isterken, aynı zamanda AB Üye Devletleri’nin
ve yerel yönetimlerin AB fonlarını kullanmanın yanında kendilerini finanse
etmelerini de görmek istiyorlar. Bu hedefe şu yollarla ulaşılmalıdır:
Tedbirler:
1. Vergi konularındaki kararların AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla alınabilmesini
sağlamak da dahil olmak üzere, AB Üye Devletleri’ndeki vergi politikalarının
uyumlaştırılması ve koordine edilmesi, vergi kaçırmayı ve vergiden kaçınmayı önlemek,
AB içinde vergi cennetinden kaçınmak ve Avrupa'da offshoring'i hedeflemek. Öte yandan,
vergilendirmenin ülkelerin her birini ayrı ayrı ilgilendiren, kendi amaçları ve koşulları
olan bir durum olduğunu belirten vatandaş panellerinden önergeler var;
2. AB'deki tüm şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini sağlamak için AB Üye
Devletleri arasında iş birliğini teşvik etmek; ortak bir kurumlar vergisi matrahı veya
geçerli olan asgari bir oran getirmek;
3. Şirketlerin kâr elde ettiği yerlerde vergi ödemesini sağlamak;
4. Vergi politikasının Avrupa sanayisini desteklemesini ve Avrupa'da iş kayıplarını
önlemesini sağlamak;
5. Üye Devlet düzeyinde sorumlu maliye politikalarını sürdürürken daha elverişli
borçlanma koşulları yaratmak amacıyla AB düzeyinde ortak borçlanmaya daha fazla
önem vermek;
6. Yerel ve belediye düzeyinde de dahil olmak üzere, AB fonlarının kullanımına ilişkin
gözetimi güçlendirmek.

“Dünyada AB”
17. Öneri: Ekonomik açıdan stratejik sektörlerde AB'nin yabancı aktörlere
bağımlılığının azaltılması
Amaç: AB'nin tarım ürünleri, stratejik ekonomik ürünler, yarı iletkenler, tıbbi
ürünler, yenilikçi dijital ve çevresel teknolojiler ve enerji gibi kilit stratejik
sektörlerde bağımsızlığını güçlendirmek için aşağıdaki yollarla önlemler almasını
öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Kamu ve özel sektör ortakları arasında araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini
ve bu konudaki iş birliğini artırmak;
2. Başta ham maddeler olmak üzere tedarik zincirlerinin esnekliğini ve çeşitliliğini
artırmaya katkıda bulunabilecek iddialı bir ticari müzakere gündemini sürdürmek ve

aynı zamanda ticaretin faydalarını daha eşit ve daha fazla ortakla paylaşmak, böylece az
sayıda potansiyel riskli tedarikçiye maruz kalmamızı ve bağımlılığımızı sınırlamak;
3. AB'deki stratejik sektörlere yatırımı teşvik ederek, kritik üretimleri ve cihazları
stoklayarak ve kritik hammaddelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek AB tedarik
zincirlerinin direncini artırmak;
4. İç Pazar’ın tamamlanmasına daha fazla yatırım yapmak, bu ürünleri AB’de üretmeyi
ve satın almayı daha cazip hale getirmek için eşit şartlar oluşturmak;
5. Örneğin yapısal ve bölgesel politikaların kullanımı, vergi indirimleri, sübvansiyonlar,
altyapı ve araştırma yatırımları yoluyla bu tür ürünleri Avrupalı tüketiciler için
erişilebilir ve uygun fiyatlı tutmak ve dışarıdan bağımlılıkları azaltmak için destek;
Avrupa'da temel ihtiyaçların güvence altına alınmasıyla ilgili nitelikleri ve işleri
sürdürmek;
6. InvestEU gibi AB programlarından ve finansal araçlardan daha fazla yararlanarak, tüm
Üye Devletler’deki stratejik sektörlerden küçük yerel üreticileri desteklemek için Avrupa
çapında bir program uygulamak.
7. Tedarik zinciri risklerinin daha iyi yönetimi için Üye Devletler arasında iş birliğini
iyileştirmek.
18. Öneri: AB'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması
Amaç: Devam eden yeşil dönüşüm bağlamında, AB'nin enerji üretimi ve arzı
alanında daha fazla özerkliğe ulaşmasını öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Enerji üretiminde daha özerk olma stratejisini benimsemektedir. Bir Avrupa organı,
mevcut Avrupa enerji ajanslarını entegre etmeli ve yenilenebilir enerjilerin gelişimini
koordine etmeli ve bilgi paylaşımını teşvik etmelidir.
2. Toplu taşıma ve enerji verimliliği projelerini aktif olarak desteklemek, pan-Avrupa
yüksek hızlı demiryolu ve nakliye ağı, temiz ve yenilenebilir enerji tedarikinin (özellikle
güneş ve rüzgârda) ve alternatif teknolojilerin (hidrojen veya atıktan enerjiye
dönüştürülmesi gibi), bireysel arabadan toplu taşımaya, e-araba paylaşımına ve bisiklete
doğru kentsel ortamlarda kültürel değişimini sağlamak;
3. İklim nötrlüğüne geçişte en büyük zorluklarla karşılaşan özellikle son zamanlarda
enerji bağımlılığı ve enerji fiyatlarının üç katına çıkması nedeniyle halihazırda artan
enerji fiyatlarından mustarip olan kırılgan vatandaşları destekleyerek doğru ve adil bir
geçiş sağlamak;
4. Avrupa'da yenilenebilir enerji için devam eden yeşil dönüşümde nükleer enerji
kullanımının değerlendirilmesi etrafında artan iş birliği, hâlâ birçok üye ülke tarafından
kullanılmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda çözebileceği veya yaratabileceği
müşterek meseleleri incelemek;

5. G7 ve G20 dahil olmak üzere farklı uluslararası forumlarda iklim değişikliğini ele
almak için daha iddialı hedeflere ulaşma konusunda onları taahhüt etmek;
6. Dış ticareti iklim politikası önlemleriyle ilişkilendirmek (örneğin, finansman
programları da dahil olmak üzere iklim dostu teknolojiler ve yenilikler için bir yatırım
paketi başlatmak);
7. Özellikle gaz ve petrol alanında Avrupa'nın enerji ithalat bağımlılıklarını azaltmak ve
AB'nin yerel enerji kaynaklarını geliştirmek için ithal enerji ve sürdürülebilir enerji
ortaklarının ortak alımlarını takip etmek.
19. Öneri: Ticaret ve yatırım ilişkilerinde AB içerisinde ve dışarısında
standartların belirlenmesi
Amaç: AB'nin ticaret ve yatırım ilişkilerinin etik boyutunun bu yollarla
güçlendirmesini öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Çok taraflı kurallara dayalı uluslararası ticaret mimarimizi korumak, reforme etmek
ve benzer düşünceye sahip demokrasilerle ortaklık yapmak;
2. AB üretim ve tedarik süreçleri de dahil olmak üzere küresel değer zincirlerinde insana
yakışır iş standartlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için etkili ve orantılı bir AB
mevzuatı oluşturmak, bu AB mevzuatına uyan ürünler için sertifika sunmak ve
uluslararası ticarette politika değişikliklerinin çevresel ve etik etkileri hakkında
bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan AB çapında bir diyalog sürecine dahil olmak;
3. Zorla ve çocuk işçi çalıştırmaya izin veren ülkelerin ürünlerinin ithalatı ve satışına
kısıtlamalar getirmek, şirketlere bu konuda periyodik olarak güncellenecek olan bir kara
liste uygulamak ve resmi AB kanalları tarafından yapılan bilgilendirmeler aracılığıyla
çocuk işçiliği konusunda tüketici bilincini artırmak;
4. Son çare olarak yaptırıma dayalı bir mekanizma olasılığı da dahil olmak üzere, AB
Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma bölümlerini takip
etmek ve uygulamak;
5. AB'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin ticaret, insan hakları ve ortaklık yapılan
ülkelerdeki kalkınma üzerindeki etkisini arttırmak için güçlü koşulluluk hükümleri ile
raporlama ve diyalog süreçlerini içerecek şekilde reforme etmek ve buna uyumsuzluk
durumunda ticaret tercihlerini geri almak.
20. Öneri: Çevre politikalarında AB içerisinde ve dışarında standartların
belirlenmesi
Amaç: AB'nin ticari ilişkilerinin çevresel boyutunun bu yollarla güçlendirmesini
öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Çevre dostu etiketlemeyi uyumlu hale getirmek ve güçlendirmek, tüketiciler
tarafından satın alınabilecek tüm ürünlerde gösterilecek olan zorunlu bir eko-skor

getirmek. Eko-skor, tehlikeli ürün listesine dayalı olarak üretim ve nakliyeden
kaynaklanan emisyonların yanı sıra içeriğin ne kadar zararlı olduğuna göre
hesaplanacaktır. Eko-skor, bir AB otoritesi tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir
2.Atık ihracatı için çevre standartlarını güçlendirmek ve bu konuda yasadışı ihracatın
durdurulması için daha sıkı kontroller ve yaptırımlar getirmek. AB, Üye Devletleri kendi
atıklarını geri dönüştürmeye ve enerji üretimi için kullanmaya teşvik etmek;
3. Daha az veya daha çevre dostu paketlemeyi teşvik ederek kirletmeye neden olan
paketlemeyi ortadan kaldırma hedefi belirlemek. Gelişmekte olan ülkelerle ortaklıklar
kurmak, altyapılarının desteklemesi ve yeşil enerji kaynaklarına geçişte bu ülkelere
yardımcı olmak için iki tarafa da yarar sağlayacak ticaret anlaşmaları yapmak;
4. Yüksek sürdürülebilirlik standartları uygulayan ülkeleri sürdürülebilir mal ve
hizmetler sağladıkları için ya tek taraflı olarak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi yoluyla
ya iki taraflı olarak müzakere edilmiş ticaret anlaşmaları yoluyla ya da çok taraflı olarak
DTÖ girişimleri yoluyla AB pazarına daha fazla erişim sunarak ödüllendirmek.
21. Öneri: Birlik içinde karar alma ve uyum
Amaç: Özellikle Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nda AB'nin hızlı ve etkili kararlar
alma kapasitesini aynı şeyi söyleyerek ve gerçek anlamda küresel bir oyuncu gibi
hareket ederek, dünyada olumlu bir rol yansıtarak ve herhangi bir krize karşılık
olarak fark yaratarak bu yollarla geliştirmesini öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Özellikle Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) alanında mevcut durumda oy birliği
ile karar verilen meselelerin normal şartlarda nitelikli oy çokluğu ile karar verilmesi;
2. Güvenlik ve savunma politikasında iş birliğini yakın zamanda onaylanan Stratejik
Pusula’ya dayandırmak ve Avrupa Barış Aracı’ndan (European Peace Facility)
yararlanmak;
3. AB'nin tek sesliliğini sağlaması için Yüksek Temsilci'nin rolünü güçlendirmek;
4. AB'yi daha fazla genişlemeye hazırlamak için AB'nin bütünlüğünü ve karar alma
kapasitesini sağlamlaştıracak güçlü bir vizyon ve ortak bir strateji üzerinde anlaşmaya
varmak;
5. Yakın zamanda imzalanan ticaret anlaşmalarını, uygun incelemelere ve tartışmalara
engel olmayacak bir şekilde daha hızlı bir şekilde onaylamak.
22. Öneri: AB'nin şeffaflığı ve vatandaşlarıyla ilişkileri
Amaç: AB'nin, özellikle ticaret müzakereleri de dahil olmak üzere uluslararası
düzeydeki eylemlerinde, daha iyi bilgi, eğitim, vatandaş katılımı ve eylemlerinin
şeffaflığı yoluyla vatandaşlar için erişilebilirliğini, özellikle aşağıdaki yollarla
geliştirmesini öneriyoruz:
Tedbirler:

1. Şeffaflığın artırılması, vatandaşlara ulaşılması ve somut AB girişimleri hakkında,
uluslararası düzeyde vatandaşlar ve yerel kurumlarla daha iyi iletişim kurulması ve
daha iyi görüş alışverişinde bulunabilmek için bu aktörlerle olan bağları güçlendirmek;
2. Vatandaşların AB'nin uluslararası politikalarına daha güçlü katılımı ve Avrupa'nın
Geleceği Konferansı’na benzeyen ulusal, yerel ve Avrupa düzeyinde, organize sivil
toplumun ve doğrudan vatandaşların katılacağı etkinlikler düzenlemek;
3. COVID-19 ve Ukrayna'da olduğu gibi organize sivil toplum kuruluşlarına katılmayı
tercih eden vatandaşlara ilgili tüm paydaşlar tarafından tam destek vermek;
4. İsteyen Üye Devletlere, AB’nin işleyişi ve değerleri hakkında eğitim programları
geliştirmeleri ve bunları müfredatlarına (ilkokul, ortaokul ve üniversiteler) entegre
edebilmeleri için belirli bir bütçenin ayırmak. Erasmus Programı aracılığıyla başka bir
Avrupa ülkesinde okumak isteyen öğrencilere AB ve işleyişi hakkında özel bir ders
vermek. Bu dersi seçen öğrencilere söz konusu Erasmus Programları’nın verilmesinde
öncelik sağlamak;
5. Sosyal medyadaki görünürlüğünü güçlendirerek ve içerikleri aktif olarak tanıtarak
AB'nin medya stratejisini geliştirmek ve erişilebilir bir Avrupa sosyal medyasını
konusunda yeniliklerin teşvik etmek.
23. Öneri: Barış ve güvenlik alanında dünya sahnesinde güçlü bir aktör olarak AB
Amaç: AB'nin diyaloğu teşvik etmesini, barışa ve kurallara dayalı bir uluslararası
düzeni garanti etmek için hareket etmeye devam etmesini, çok taraflılığı
güçlendirilmesini ve bunu ortak güvenliğini güçlendirirken 2012 yılında Nobel
Ödülü almasına katkıda bulunan ve uzun süredir devam eden AB barış girişimleri
üzerine inşa etmesini, bu yollarla geliştirmesini öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Doğal afetler de dahil olmak üzere kriz zamanlarında destek sağlama kapasitesine
sahip, meşru müdafaa amacıyla kullanılacak ve her türlü saldırgan askeri eylemi
önleyecek ortak silahlı kuvvetleri geliştirmek. Avrupa sınırlarının dışında, olağanüstü
hallerde, tercihen BM Güvenlik Konseyi'nin yasal yetkisi altında, uluslararası hukuka
uygun olarak, NATO ile rekabet etmeden veya NATO'yu taklit etmeden, NATO ile
kurulan farklı ulusal ilişkilere saygı duyan ve AB'nin stratejik özerkliği tartışmaları
bağlamında NATO-AB ilişkilerinin değerlendirmesini yapan bir ortak askeri kuvvetler
konuşlandırmak;
2. Yakın zamanda kabul edilen AB Stratejik Pusulası temelinde Ukrayna'daki savaştan
sonra dünya güvenlik düzeninin inşasında öncü rol oynamak;
3. Uzay sektörü, siber güvenlik, tıp sektörü ve çevre gibi öncelikli sektörlerde stratejik
araştırmaları ve kapasiteyi korumak;
4. Üçüncü bir ülke tarafından saldırıya uğrayan herhangi bir Üye Devlete yeterli AB
koruması sağlayarak, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42.7. Maddesi’nde yer alan karşılıklı
yardım maddesinin etkinliğini sağlamak için gerekli operasyonel yetenekleri
güçlendirmek;

5. Dezenformasyon ve propagandaya nesnel ve olgusal bir şekilde nasıl karşı
durulacağını ortaya koymak.
24. Öneri: Dünya sahnesinde ilişki kurmada güçlü bir aktör olarak AB
Amaç: AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde bunları yapmasını öneriyoruz:
Tedbirler:
1. Üye Devletlerin uygun olmayan farklı tepkiler ile Birliği bölmeden aynı şeyi
söylemeleri, bütün halinde hareket etmek ve AB'nin kolektif siyasi ve ekonomik
ağırlığını daha fazla kullanmak;
2.AB’nin temel ilkelerine, anlaşmalarına ve yasalarına uymayan devletlere, hükümetlere,
işletmelere, gruplara, kurumlara veya bireylere karşı yaptırım gücünü artırmak ve
halihazırda var olan yaptırımların hızlı bir şekilde uygulanmasının ve yerine
getirilmesini sağlamak. Üçüncü ülkelere yönelik yaptırımlar, bu ülkelerin yaptığı
eylemleler ile orantılı olmalı, etkili ve zamanında uygulanmalıdır;
3. Avrupalı şirketler için yeni ticaret ve yatırım fırsatları açılırken sürdürülebilir ve
kurallara dayalı ticareti teşvik etmek. İkili ticaret ve yatırım anlaşmaları, Avrupa'nın
rekabet gücünü artırmanın anahtarı olmakla birlikte eşit şartların sağlanması için
standartlara ve kurallara ihtiyaç vardır. AB'nin aynı zamanda yüksek sürdürülebilirlik
standartları belirleyen ticaret anlaşmalarını müzakere ederek, sonuçlandırarak ve
uygulayarak aktif ve güvenilir bir ortak olmayı korumasını sağlamak;
4. Büyük uluslararası iş birliği anlaşmalarını Üye Devletlerin ayrı yapmaları yerine AB
tarafından olarak yapılması;
5. AB tarafından, demokrasi ve barışa, dayanışmaya ve insan haklarına, sosyal ve
çevresel haklara saygıya ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün güçlendirilmiş rolüne
dayalı büyük bir reform yoluyla küresel çok taraflılığın yeniden başlatılmasına katkıda
bulunmak;
6. Üçüncü ülkelerle yapılacak olan iş birliği ve yatırım anlaşmalarına insan kaçakçılığı,
yasadışı göçle mücadele ve ülkesine geri iade etmeye yönelik iş birliğini dahil etmek;
7. Gelişmekte olan ülkelerle ortaklıklar kurmak, altyapılarını desteklemek ve yeşil enerji
kaynaklarına geçişte onlara yardımcı olmak için iki tarafa da yarar sağlayacak ticaret
anlaşmalarını yapmak;
8. Otokratik ve hibrit rejimlere karşı daha etkili ve daha bütünleşik bir politika izlemek
ve bu ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar geliştirmek;
9. AB seçim gözlem misyonlarının kaynaklarını artırmak;
10. Avrupa'da barış ve istikrarı teşvik etmek ve milyonlarca Avrupalıya refah getirmek
için aday ve potansiyel aday ülkelere güvenilir bir katılım perspektifi sunmak.

“Değerler ve haklar, hukukun üstünlüğü, güvenlik”
25. Öneri: Hukukun üstünlüğü, Demokratik değerler ve Avrupa kimliği
Amaç: Tüm Üye Devletlerde hukukun üstünlüğünü sistematik bir şekilde
desteklemek.
Tedbirler:
1. AB Antlaşmaları’nın ve AB Temel Haklar Şartı’nda yer alan değer ve ilkelerin;
müzakere edilemez, geri döndürülemez ve AB üyeliği için olmazsa olmaz koşullar hâline
gelmesini sağlamak. AB değerlerini, diplomasi ve diyalog yoluyla uluslararası bir
standart ve çekim kutbu hâline gelebilmesi için tüm Üye Devletlerde tam olarak
desteklemek. AB’nin genişlemesi, temel değerler ve vatandaş haklarına ilişkin AB
müktesebatına zarar vermemek;
2. Özellikle daha etkileşimli ve doğrudan katılım yoluyla, Avrupa değerlerini AB
vatandaşları için somut hâle getirmek Bu amaçla, Avrupa vatandaşlığını güçlendirmek.
Bu, örneğin vatandaşlara özel hak ve özgürlükler sağlayan bir Avrupa vatandaşlığı
tüzüğünün ve ayrıca Avrupa sınır ötesi dernekler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için
bir tüzüğün oluşturulması yoluyla yapılabilir. Avrupa değerlerini, vatandaşlara didaktik
unsurlar ve bilgi materyali sağlayan bir oryantasyon paketi yoluyla da teşvik etmek. Son
olarak, daha fazla AB yatırımı ile görsel-işitsel ve çevrimiçi medya kuruluşlarını içeren
Avrupa kamusal alanını geliştirmek, AB’deki mevcut medya merkezlerini iyileştirmek ve
500’den fazla olan yerel Avrupa irtibat ofisini daha fazla desteklemek;
3. AB Temel Haklar Şartı evrensel olarak uygulanabilir hâle getirmek. Ayrıca, hukukun
üstünlüğü konusunda tüm Üye Devletlerden rastgele seçilmiş olan çeşitli vatandaşları,
memurları, parlamenterleri, yerel makamları, sosyal ortakları ve sivil toplumu içeren
delegasyonlarla yıllık konferanslar düzenlemek. Sivil toplum da dahil olmak üzere,
hukukun üstünlüğünü sahada destekleyen kuruluşları daha fazla desteklemek.
4. “Koşulluluk Tüzüğü” (Conditionality Regulation) ve diğer hukukun üstünlüğü
araçlarının kapsamını etkili bir şekilde uygulamak ve değerlendirmek, AB bütçesiyle
ilgisine bakılmaksızın bunları yeni alanlara dahil etmek. Hukukun üstünlüğü ihlallerini
cezalandırmak için antlaşma değişiklikleri de dahil olmak üzere gerekli her türlü yasal
yol düşünülmelidir;
5. AB değerlerini göçmenlerin entegrasyon sürecinin bir parçası hâline getiren,
göçmenler ile AB vatandaşları arasındaki etkileşimi teşvik ederek onların AB toplumuna
başarılı bir şekilde entegre olmalarını sağlayan, AB vatandaşları arasında göçle ilgili
konularda farkındalık yaratan eğitim ve medya programlarını teşvik etmek.
26. Öneri: Veri Güvenliği
Amaç: Daha koruyucu ve vatandaş odaklı bir bilgi işleme politikasını garanti
altına almak için özellikle:
Tedbirler:

1. Mevcut veri gizliliği mevzuatının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve gerektiğinde,
katmanlı yetki ilkesine saygı duyan bağımsız ulusal veri koruma makamlarının
yetkisinde olan kişisel bilgileri işleyen kuruluşlar için daha güçlü yürütme
mekanizmalarının oluşturulmasını değerlendirmek üzere veri gizliliği mevzuatını
incelemek. Bu tür kuruluşları, yıllık cirolarıyla orantılı olarak (%4’e kadar) Tüzük’ün
mevcut uygulamasından daha katı bir şekilde ve muhtemelen faaliyetlerine yasak
getirilerek yaptırıma ve yıllık bağımsız denetime tabi tutmak;
2. Örneğin, neyin gerekli ve neyin gerekli olmadığını açıkça belirten, kolay anlaşılır, özlü
ve kullanıcı dostu bilgi işleme rıza formlarını değerlendirerek ve hizmete sunarak
tasarım ve başlangıçtan itibaren mahremiyet ilkesinin daha fazla yürürlüğe koymak.
Kullanıcıların, bilgi işlemeye yönelik rızalarını kolay, hızlı ve kalıcı bir şekilde
verebilmelerini veya geri çekebilmelerini sağlamak;
3. Reşit olmayan hassas bireylerin bilgileri için özel bir kategori oluşturmak ve AB Üye
Devletlerinde yaş-rıza alt sınırının uyumlaştırılması dâhil olmak üzere, belki de AB Genel
Veri Koruma Tüzüğü içerisinde reşit olmayan bireylerin bilgilerinin işlenmesi hakkında
daha açık ve daha koruyucu kuralları değerlendirmek ve yürürlüğe koymak. Ulusal
düzeyde daha fazla yatırım ve daha fazla kaynak dâhil olmak üzere gizlilik kurallarının
uygulanması ve bilinçlendirmenin büyük bir kısmı Üye Devletlerin sorumluluğunda olsa
da, veri korumayla ilgili yurttaşlık eğitimi konusunda AB yetkileri oluşturulması gibi
örneklerle AB’nin rolünü güçlendirmek;
4. Kendi üyelerinin bağımsızlığını en yüksek düzeye çıkartmak için nitelik ve liyakat
açısından Avrupa ve ulusal Veri Koruma Kurumları için uygunluk kriterlerini daha iyi
uygulamak.
27. Öneri: Medya, Yalan Haber, Dezenformasyon, Teyit, Siber Güvenlik
Amaç: Medya okuryazarlığının yanında medya bağımsızlığı ve çoğulculuğunu
daha fazla destekleyerek dezenformasyon ile mücadele etmek için özellikle:
Tedbirler:
1. AB medya piyasasının bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak için medya iş
modelinin gözden geçirilmesi de dâhil olmak üzere, AB ülkelerinin hepsinde geçerli olan
asgari standartlar aracılığıyla medya bağımsızlığına yönelik tehditleri ele alan bir
mevzuatı hizmete sunmak;
2. Büyük medya tekellerini önlemek, medya çoğulculuğunu sağlamak ve medyayı
gereksiz siyasi, kurumsal ve/veya dış müdahaleden bağımsızlaştırmak için medya
sektöründe AB rekabet kurallarını katı bir şekilde uygulamak. Yüksek etik ve öz denetim
standartlarına sahip kaliteli gazeteciliği teşvik etmek;
3. Hedeflenen dezenformasyonu ve müdahaleyi tespit etmekten ve bunlarla mücadele
etmekten, durumsal farkındalığı artırmaktan ve teyit kuruluşlarını ve bağımsız medyayı
güçlendirmekten sorumlu bir AB organı oluşturmak. Vatandaşların yanı sıra ulusal
medyanın da Avrupa siyaseti ve politikaları hakkında teyit edilmiş bilgileri talep
edebileceği ve bu bilgilere erişebileceği Europe Direct gibi “yardım hatları” ve web
sitelerini daha fazla desteklemek ve daha aktif bir şekilde tanıtmak;

4. Zorunlu okul eğitimleri de dâhil olmak üzere vatandaşların medya okuryazarlığını ve
dezenformasyon ve sahte haberlerin istemsiz yayılması konusunda farkındalığını
desteklemek. Üye Devletleri bu amaçla yeterli insan ve finans kaynağını sağlamaya
teşvik etmek;
5. Yasal ifade özgürlüğü hakkı ve gizlilik hakkı korunurken, çevrimiçi platformların
kullandıkları algoritmalar (kullanıcılarına kendilerine maruz kalmasına rıza verip
vermediğine karar vermelerini sağlayan) ve kullanıcıların maruz kaldıkları
dezenformasyon riskleri hakkında net açıklamalar yapılmasını zorunlu kılan
Dezenformasyon Uygulama Kuralları ve Avrupa Dijital Medya Gözlemevi (EDMO) gibi
mevcut girişimleri üstüne ekleme yaparak geliştirmek.
28. Öneri: Medya, Yalan Haber, Dezenformasyon, Teyit, Siber Güvenlik
Amaç: Siber güvenlik tehditleriyle mücadelede AB’nin daha güçlü bir şekilde rol
alması için özellikle:
Tedbirler:
1. Bireyleri, kuruluşları ve kurumları siber güvenlik ihlallerine ve yapay zekânın suç
amaçlı kullanımına karşı daha fazla güvence altına almak için AB Siber Güvenlik
Ajansı’nı (ENISA) güçlendirmek. Aynı zamanda veri gizliliği ve kişisel verilerin
korunmasını da güvence altına almak;
2. Ulusal siber güvenlik kurumlarıyla iş birliğinin geliştirilmesi ve ulusal düzeyde AB
kurallarının iyi düzeyde uygulanmasını sağlamak için daha fazla çaba sarf etmek.
29. Öneri: Ayrımcılıkla Mücadele, Eşitlik ve Hayat Kalitesi
Amaç: Avrupa çapında hayat koşullarını uyumlaştırmak için harekete geçmek ve
AB vatandaşlarının sosyoekonomik hayat kalitesini artırmak için özellikle:
Tedbirler:
1. Uzmanlar ve sosyal ortaklarla istişare hâlinde, toplumsal standartları yükseltmek ve
açık ve gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturmak amacıyla ekonomi, toplum ve hukukun
üstünlüğü kriterlerini içeren şeffaf yaşam kalitesi göstergelerini geliştirmek ve Avrupa
Sosyal Haklar Sütunu’nun uygulamaya geçirilmesi gibi ortak bir AB sosyoekonomik
yapısına ulaşmak. Bunları, ekonomik yönetişim çerçevesi ve Avrupa sömestri
süreçlerine entegre etmek;
2. Eğitime, sağlığa, barınmaya, fiziksel altyapıya, yaşlı ve engelli bakımına doğrudan
kamu yatırımlarını artırmak ve erişimi kolaylaştırmak. Ek yatırım, vatandaşlar için
uygun iş/yaşam dengesini garanti etmeyi de amaçlamalıdır. Bu tür bir yatırımı, tüm
sürecin takip edilmesine izin verecek şekilde tamamen şeffaf bir şekilde
gerçekleştirmek;
3. Eğitim (burslar, Erasmus) ve araştırma gibi öncelikli alanlarda kamu yatırımlarını
artırmak amacıyla büyük şirketlerin vergilendirilmesini teşvik etmek, vergi cennetlerine
erişimle mücadele etmek ve bunların AB’deki varlıklarını ortadan kaldırmak. AB çapında

vergi kaçakçılığına karşı mücadeleyi, aynı zamanda kamu tarafından finanse edilen
girişimler için fon toplamanın da bir yöntemi haline getirmek;
4. İş piyasasında ayrımcılıkla mücadele konusunda AB çapında kriterleri oluşturmak,
sübvansiyonlar ve ikinci bir adım olarak geçici kotalar da dâhil olmak üzere genellikle
ayrımcılığa en çok maruz kalan kişilerin (örneğin gençler, yaşlılar, kadınlar, azınlıklar)
özel şirketler tarafından işe alınmasını teşvik etmek. Sosyal ortaklar bu konuda yakın
ilişki içinde olmalıdır. İş piyasası dışında da ayrımcılığı kanunla engellemek ve eşitliği
desteklemek;
5. Hem kamu hem de özel sektör tarafından uygun fiyatlı anaokullarının kurulması, bu
okullara erişimi kolaylaştırmak ve ihtiyacı olanlara ücretsiz çocuk bakımı sağlamak.
30. Öneri: Hayvan hakları, Tarım
Amaç: Daha ekolojik ve iklim odaklı bir tarımı desteklemek ve temin etmek üzere
kararlı önlemler alınması için özellikle:
Tedbirler:
1. Sürdürülebilirlik hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi doğrultusunda, entegre bir gıda
sistemi yaklaşımı temelinde daha yüksek hayvan sağlığı standartlarının sağlanması
amacıyla çiftlik hayvanlarının korunması için detaylı, ölçülebilir ve zaman kısıtlaması
olan asgari kriterleri belirlemek;
2. Tarımsal faaliyetlerin olumsuz dışsallıkları (örneğin sera gazı emisyonları, pestisit
kullanımı, aşırı su kullanımı, uzun mesafeli taşımacılık vb.) kapsamında çevresel etkilere
dayalı olarak mali cezaları uygulamak. Daha düşük çevre standartlarından kaynaklanan
herhangi bir rekabet avantajını ortadan kaldırmanın bir yolu olarak AB içinde ithal
edilen tarım ürünleri, gümrük vergileri de dâhil olmak üzere bu temelde ölçülmelidir;
3. Sürdürülebilir bir dönüşüme katkıda bulunmadığı durumlarda tarımsal seri üretime
yönelik sübvansiyonları azaltmak ve uygun fiyatlı gıda ürünlerinin üretilmesiyle eş
zamanlı olarak bu kaynakları çevresel sürdürülebilir tarıma yeniden yönlendir.

“Dijital Dönüşüm”
Avrupa, dijital dönüşümde bir dünya lideri ve standart belirleyici olmalı ve etik kurallara
sahip, insan merkezli, şeffaf ve güvenli dijital toplum inşa etmek için Avrupalı bir yol
belirlemelidir. Avrupa’nın, yaklaşımında iddialı olması ve dijitalleşmenin sunduğu
fırsatları tam olarak kullanırken dijitalleşmenin getirdiği risk ve zorlukları da yönetmesi
gerekmektedir. Dijitalleşme, toplumumuzun her alanına dokunmaktadır ve her alanda
dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, Dijital On Yıl için Avrupa Dijital Haklar Bildirisi’ne
atıfta bulunulmuş ve gelecekte olası bir Dijital Haklar Şartı’nın değerlendirilmesi için
öneriler sunulmuştur.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı dijital egemenliğin tesis edilme ihtiyacını, siber
savunmaya daha fazla odaklanmayı ve dezenformasyona karşı korunmayı ele alınan
tekliflerde pek çok noktayı daha da güçlendirmiştir. Ayrıca, günümüzdeki çatışmaların
dijital alanda da sonuçları olduğunu ortaya koymuş, kişisel bilgilerin ele geçirilmesinin
uzun vadeli sonuçlarını ve bu verilerin gayrimeşru kullanımı gibi yeni meseleleri de
gündeme getirmiştir.
31. Öneri: Dijital altyapıya erişim
Amaç: İnternete eşit erişim, her Avrupa vatandaşının temel hakkıdır. Avrupa’daki
herkesin, pratikte internete ve dijital hizmetlere erişimi olması gerektiğini
belirtirken, AB’nin dijital altyapısının egemenliğinin aşağıdaki yollarla
güçlendirilmesini teklif ediyoruz:
Tedbirler:
1. Avrupa dijital altyapılarına yüksek kalitede ve yenilikçi yatırımlar yapmak;
2. Üye Devletlerin içindeki ve arasındaki dijital uçurumu gidermek ve hiç kimsenin
geride kalmamasını sağlamak için “beyaz bölgelere/ölü belgelere”, kırsal alanlara ve
uzak ve çevre bölgelere internet bağlantısı getirmeye öncelik verilerek, AB’nin her
yerinde hızlı, uygun fiyatlı, güvenli ve dayanıklı internet erişimini sağlamak;
3. Hem kamusal hem de özel alanlarda, elektrikli ve otonom araçların kullanımına
olanak sağlamak için dijital altyapının ve elektrik altyapısının yaygınlaştırılmasını
artırmak;
4. Adil ve açık rekabetin sağlanması ve altyapı ve hizmetlerle ilgili olarak tekellerin,
satıcı kilitlenmesinin, veri yoğunlaşmasının ve üçüncü ülkelere olan bağımlılığın
önlenmesi için tedbirler almak, tüketicilerin bakış açısından bakarak piyasaları
iyileştirmek;
5. Özellikle eğitime, kamu hizmetlerine ve sağlığa erişimde - internet ve donanıma
erişim söz konusu olduğunda- çocukları, aileleri, yaşlıları ve hassas grupları öncelikli
hâle getirmek;
6. İdari prosedürlerin söz konusu olduğu durumlarda, vatandaşlar ve işletmelerin temel
kamu ve özel hizmetlerine dijital erişimlerinin ve erişilebilirliklerinin iyileştirilmesi ve
bu hizmetlerle ilgili olarak vatandaşlara ve işletmelere yönelik yardım masaları gibi
kapsayıcı erişim ve destek sağlamak;
7. Sınır ötesi birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için yüksek kalitede dijital standartları
uyumlaştırmak ve güvenli veri hareketliliğini geliştirmek;
8. Dijital dönüşümü sürdürülebilir kılmak ve yeşil bir dijital toplum için çaba göstermek
amacıyla dijital altyapının ve dijitalleşmenin çevresel etkilerini dikkate almak;
32. Öneri: Dijital okuryazarlık ve insanları güçlendiren dijital beceriler
Amaç: AB’nin, Avrupa vatandaşlarının tümünü gerekli dijital beceri ve imkânlarla
güçlendirerek, dijitalleşmeden faydalanmalarının sağlanmasını teklif ediyoruz:

Tedbirler:
1. Özellikle savunmasız grupların ve yaşlıların katılımının odağında, Avrupa
seviyesindeki girişimlerden yola çıkarak, hayatın her aşamasında, okul müfredatına da
dâhil edilecek bir şekilde dijital okuryazarlık ve beceri kazanmaya yönelik mesleki ve
sistematik, örgün ve yaygın eğitime erişimi sağlamak, dijital cinsiyet uçurumu da dâhil
olmak üzere, dijital eşitsizlikleri ele almak ve çocukların sağlıklı gelişimi ile uyumlu bir
şekilde dijital becerilerini geliştirmek;
2. Avrupa düzeyinde belirlenmiş olan standart programlar ve eğitim müfredatı ile Üye
Devletlerin, internetin riskleri ve fırsatları, kullanıcıların çevrimiçi hakları ve internet
etiği ile ilgili tüm yaş gruplarına yönelik dijital beceri eğitimi uygulamalarını teşvik
etmek ve dijitalin sağlıklı kullanımını sağlamak;
3. Toplumun dijitalleşmesinin, yaşlı insanları dışlamasının önüne geçmek ve teknolojinin
yaşlı insanlar için erişebilir hâle getirmek için yaşlıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış
sınıflar biçiminde oluşturulmuş programları ve girişimleri teşvik ederek, gerekli tüm
önlemleri almak. Aynı zamanda, yaşlıların temel hizmetlere şahsen ve dijital olmayan
yollarla da erişebildiklerinden emin olmak;
4. Okullarda, gençleri geleceğin iş piyasasına hazırlayacak dijital becerilere ilişkin
oluşturulmuş bir AB sertifikasını tanıtmak;
5. Özellikle KOBİ’lerin, iş piyasasında rekabetçi kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları
yetkinlik ve becerileri dikkate alarak çalışanları yeniden eğitmek, dijital uzmanlar
yetiştirmek, çalışanların becerilerini artırmak ve AB eş güdümünde verilecek eğitimleri
geliştirmek;
6. İnsanları, işverenlerle buluşturan ve insanların AB’de iş bulmalarına yardımcı olan
EURES gibi mevcut dijital platformlarla ilgili farkındalık yaratmak;
7. Yükseköğrenim dâhil olmak üzere eğitimde dijitalleşmeyi artıracak olan yatırımları ve
çabaları artırmak.
33. Öneri: Güvenli ve güven veren bir dijital toplum – siber güvenlik ve
dezenformasyon
Amaç: Güvenli, dayanıklı ve güven veren bir dijital topluma sahip olmak için AB,
mevcut mevzuatının etkili ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. Bunun
için de yasadışı içerik ve siber suçlarla mücadele edebilmesi, devlet dışı
aktörlerden ve otoriter devletlerden gelen siber tehditlere karşı koyması, bu
tehditlerden kurtulması ve dezenformasyonla mücadele etmesi için daha fazla
yetkiye sahip olmasını teklif ediyoruz:
Tedbirler:
1. Europol/Avrupa Siber Suç Merkezi kapasitesini, finansal ve insan kaynakları
bakımından güçlendirmek; siber suçlarla mücadelede daha proaktif bir yaklaşıma izin
vermek; daha iyi iş birliği de dâhil olmak üzere büyük ölçekli saldırılara karşı ortak
Avrupa siber savunma yeteneklerini oluşturmak;

2. Büyük ölçekli saldırılara ve elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak ve bu
durumlarla karşı karşıya kalmamak için gerekli önlemleri almak, örneğin dayanıklı
altyapı ve alternatif iletişim kanallarının mevcudiyetini sağlamak;
3. Üye Devletlerdeki siber suç durumlarında yerel, bölgesel ve ulusal siber güvenlik
merkezlerinin ve yetkililerinin daha koordineli bir şekilde çalışması ve benzer
yaptırımların, hızlı ve etkili uygulanmasını sağlamak;
4. Dezenformasyon, çevrim içi tehditler ve nefret söyleminin yanı sıra tüketiciyi
istemediği ya da bilgisi dâhilinde olmayan bir modele dâhil etmeye çalışan tasarım
örgülerine ve tercihli fiyatlandırmaya karşı koymanın bir yolu olarak dijital
okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek;
5. Sosyal medya ve yeni medyadaki bilgilerin güvenilirliğine ışık tutacak yapay zekaya
dayalı algoritmalar gibi örneklerle, kullanıcılara teyit edilmiş bilgi kaynakları sağlayarak,
mevzuatlar ve çevrim içi platformlar ve sosyal medya şirketlerine yönelik rehber ilkeler
aracılığıyla dezenformasyona karşı korunmasızlığı ele almak ve şeffaflık önlemlerinin
uygulanması ile dezenformasyonla mücadele etmek. Algoritmaların kullanımında,
insanlar karar süreçlerinin kontrolünü tamamen sağlayabilmelidir;
6. Medyada, çoğulculuğu sağlayan dijital platformları desteklemek, geleneksel
(televizyon, yazılı basın ve radyo) ve diğer medyadan gelen bilgilerin güvenirliğinin ve
tarafsızlığının medya özgürlüğü ilkesine tam saygı çerçevesinde değerlendirilmesini
desteklemek ve vatandaşlara haberlerin kalitesi hakkında bilgi veren kaynaklar ve
girişimleri teşvik etmek.
34. Öneri: Güvenli ve güven veren dijital toplum – veri koruma
Amaç: Kişilerin, kendi verileri üzerindeki kontrolünün artırılması ve verilerin
kötü amaçlarla kullanımının önüne geçilmesi için kişilerin veri egemenliğinin ve
daha iyi bir farkındalık seviyesinin sağlanmasını ve mevcut veri koruma
kurallarının (GDPR) etkili bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini teşvik
ediyoruz:
Tedbirler:
1. Veri koruma kurallarını (GDPR) daha iyi açıklamak, herkesin anlayabileceği bir
şekilde basit ve açık bir dil kullanılarak oluşturulmuş rıza metinlerinin şeffaflığını
artırmak, veri kullanımına onay verme işleminin daha bilgilendirici ve görselleştirilmiş
olması, yardıma ihtiyacı olanlara ve veri işleyenlere tavsiyelerde bulunanlar için gerekli
becerileri sağlamak;
2. Verilerin yeniden kullanımı veya yeniden satışına ilişkin mevcut temerrüt izni
yasağının uygulanmasını sağlamak;
3. Kullanıcıların, kalıcı veri silme taleplerinin belirli bir zaman diliminde takip edilmesini
sağlamak;
4. Verilerin nasıl ve kim tarafından kullanılacağı konusunda kullanıcılara açık ve
mümkün olduğunda kısa bilgi sağlamak;

5. Avrupalı olmayan şirketlerin, Avrupa veri koruma kurallarına uymasını sağlamak;
6. AB düzeyinde bir uyumluluğu yansıtan, GDPR ile uyumlu, erişilebilir, açık ve basit
olacak şekilde web sitelerinde ve platformlarda görülecek ve Avrupa düzeyinde
bağımsız bir onaylayıcı tarafından verilecek bir sertifika sistemini teşvik etmek;
7. Geri alma ve iptal etme durumlarında sorunlarla karşılaşan vatandaşlara, etkin ve
hızlı bir şekilde yardım edilmesini sağlamak. Bu doğrultuda müdahaleci davranışları
daha iyi tanımlamak, verileri devre dışı bırakmak ve iptal etmek, dolandırıcıların tespiti
ve bu kişilere yönelik yaptırım uygulanmasıyla ilgili Avrupa düzeyinde kılavuz ilkeler ve
mekanizmalar geliştirmek;
8. İstenmeyen veri işlemeye geçici veya kalıcı yasakların getirilmesi ve şirketlerin yıllık
kazançlarıyla orantılı para cezası verilmesi gibi kurallara uymayanlara yönelik
yaptırımlar oluşturmak ve bu yaptırımların Avrupa Veri Koruma Denetmeni ve ulusal
ajanslar tarafından uygulanmasını desteklemek
35. Teklif: Sosyal ve sürdürülebilir ekonomiyi güçlendirmek için dijital inovasyon
Amaç: Ekonomiyi ve Tek Pazar’ı adil ve sürdürülebilir bir şekilde güçlendiren,
teknoloji ve inovasyonda Avrupa’nın rekabet gücünü artıran, farklı büyüklükteki
şirketler için dijital Tek Pazar’ı geliştiren ve Avrupa’yı dünya lideri yapan
dijitalleşme önlemlerinin AB tarafından teşvik edilmesini öneriyoruz. Bunun da
dijital dönüşüm ve insan merkezli dijitalleşme anlayışı doğrultusunda yapılmasını
öneriyoruz:
Teklifler:
1. Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerindeki etkisini dikkate alarak akıllı
çalışmayı düzenleyen ve “irtibatı kesme” (disconnect) hakkı gibi hakları tesis eden
mevzuatı oluşturmak veya güçlendirmek. “İnsan merkezli” (human centric) bir yaklaşım,
“kontrollü insan” (human in control) ilkesini içermelidir;
2. Şirketleri sosyal olarak sorumlu olmaya, Avrupa’da yüksek kaliteli ‘akıllı çalışma’
işlerini sürdürmeye ve böylece bu tür işlerin daha düşük maliyetli ülkelere taşınmasını
önlemeye teşvik eden AB mevzuatı oluşturmak. Teşvikler ekonomik veya itibara yönelik
olabilir. Ayrıca teşvikler, uluslararası kabul görmüş Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG)
kriterlerini içermelidir. Bu amaçla AB, bu mevzuatı incelemek ve güçlendirmek için ilgili
tüm paydaşlardan ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturmalıdır;
3. İş yerinde yapay zeka içeren karar verme süreçlerinin insanlar tarafından
denetlenmesini ve kullanılan algoritmaların şeffaflığını sağlamak. İş yerinde sınırsız
dijital gözetimin olumsuz etkilerinin dikkate almak. Çalışma koşullarını etkileyen dijital
teknolojiler oluşturulmadan önce çalışanları bilgilendirmek ve çalışanlara danışmak.
Platform modeli çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinin işçi haklarına saygı duyduğundan
ve uygun çalışma koşullarını sağladığından emin olmak;
4. Güvenilir, hızlı internet bağlantısına ve dijital eğitime erişimi olan ofis alanları gibi
uzaktan çalışmayı desteklemeye yardımcı olacak girişimlerde bulunmak. Ayrıca ev
ofislerine ergonomik ekipmanlar için kaynak sağlamak;

5. AB işletmelerinin mevcut dijitalleşme seviyesini gösteren ve karşılaştıran bir sıralama
sistemi oluşturarak, herkesin erişebileceği bir dijital skor tabelası oluşturmak;
6. Güçlü ve rekabetçi bir dijital ekonominin elde edilmesi ve dijital dönüşümün
faydalarının Avrupa’ya adil bir şekilde yayılması gerekir. Buna da büyümenin itici
güçleri olan teknoloji ve inovasyona odaklanarak, birinci sınıf dönüştürücü araştırmaları
destekleyerek, KOBİ’lerin çalışma ortamını iyileştirerek, tüm bölgelerde inovasyon
ekosistemlerine yer açarak, yeni kurulan şirketlere ve finansmana adil erişim sağlayarak
ve sınır ötesi faaliyetleri engelleyen yasal yükleri ortadan kaldırarak ulaşılabilir;
7. Avrupa değerlerine dayalı bir veri altyapısı oluşturmak. “Önce dijital” ve “sadece bir
kez” ilkeleri uygulanarak inovasyonlar ve iş dünyası için verilere güvenli erişimi
kolaylaştırmak ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi teşvik etmek;
8. Yapay zekanın güvenilir ve sorumlu kullanım potansiyellerinden tam olarak
yararlanmak. Blok zinciri teknolojisinin ve bulut hizmetlerinin potansiyelinden
faydalanmak. Ayrıca şeffaflık sağlayan, müşterek çalışabilirlik sağlayan, güven oluşturan,
kullanım kolaylığını artıran ve ayrımcı veya önyargılı algoritmalardan kaçınan güvenlik
önlemleri ile standartları belirlemek;
9. Açık kaynaklı yazılımı teşvik etmek. Eğitim ve öğretimde kullanımının önü açmak ve
kamu tarafından finanse edilen araştırma ve yazılımlara ücretsiz erişim sağlamak;
10. Sınır ötesi dijital işlemleri ve hizmetleri kolaylaştırmak için Avrupa standartları ile
yönergesiyle birlikte gerekli korumayı sağlayan bir Avrupa ortak dijital kimliğini
geliştirmek;
11. Tüketim ve beslenme ürünleri için standart bir Avrupa mobil uygulaması aracılığıyla
ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesine dair fizibiliteyi yapmak. Bunun gerçekleştirilmesi
bir yandan daha kullanıcı dostu bir erişime izin verecek diğer yandan ürünler ile üretim
zinciri hakkında da ek bilgi sağlayacaktır.

“Avrupa demokrasisi”
36. Teklif: Vatandaşlık bilgisi, katılım ve gençlik
Amaç: Avrupalılar için “tam bir yurttaşlık deneyimi” geliştirmek amacıyla
vatandaşların ve gençlerin AB düzeyinde demokrasiye katılımını artırmak,
seçimler arasında da seslerinin duyulmasını ve katılımlarını sağlamak gerekir. Bu
nedenle, her konu için en uygun katılım şekli dikkate alınmalıdır.
1. AB müktesebatına uygun olarak mevcut ve yeni gelişmekte olan vatandaş katılım
mekanizmalarına dair daha iyi bilgilendirme yapılarak mekanizmaların etkinliğini
artırmak. İdeal olarak, katılımcı alanlarla ilgili tüm bilgiler, farklı özelliklere sahip
bütünlüklü bir resmi web sitesinde özetlenmelidir. Katılımcı demokrasi süreçlerinden
doğan politika ve yasama girişimlerinin izlenebilmesi için bir mekanizma oluşturmak.
Katılımcı mekanizmalar kapsayıcı olmalı ve farklı kitlelere ulaşabilmelidir. İçeriği
oluşturan materyallere, konulara ve moderatörlerin becerilerine dikkat etmek.
Diğerlerinin yanı sıra bunların tamamı, tartışılan politikaların kadınlar ve savunmasız
kesimler üzerindeki etkisine ilişkin bir analiz içermelidir.

2. Vatandaşların görüşlerini dile getirmeleri, geri bildirim almaları ve AB politika
oluşturma sürecine katılabilmelerini sağlamak için AB kurumları ile vatandaşları
arasındaki çevrim içi ve çevrim dışı etkileşimlerin sıklığını artırmak. Bu da farklı
etkileşim araçları vasıtasıyla ve AB yetkililerinin vatandaşların katılımına ilişkin bir
tüzük oluşturmak.
3. Başta gençler olmak üzere, vatandaşların fikirlerini paylaşabilecekleri, AB
kurumlarının temsilcilerine sorular yöneltebilecekleri ve önemli AB konuları ile yasa
teklifleri hakkında görüşlerini ifade edebilecekleri kullanıcı dostu bir dijital platform
oluşturmak. Bu platform ayrıca çevrim içi anketlere de izin vermelidir;
4. Avrupa düzeyinde, ulusal düzeyde ve yerel düzeydeki mevcut mekanizmaları, daha
güvenli, erişilebilir, görünür ve kapsayıcı hâle getirmek için iyileştirmek ve düzenlemek;
5. Örgütlü sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve yerel makamlar ile Avrupa Ekonomik ve
Sosyal Komitesi (EESC) ile AB Bölgeler Komitesi (CoR) gibi mevcut yapıları
vatandaşların katılım sürecine dahil etmek;
6. AB kurumları ile Avrupa vatandaşları arasındaki mesafeyi azaltmanın bir yolu olarak
yerel düzeyde AB Meclis Üyeliği (EU Councillors) sistemi oluşturmak;
7. Yasal olarak bağlayıcı olan AB hukuku temelinde düzenli aralıklarla “Halk Meclisleri”
(Citizens’ Assemblies) düzenlemek. Katılımcıları temsil edilebilirlik kriterleri kapsamında
rastgele seçmek ve katılımı teşvik etmek. İhtiyaç duyulması hâlinde meclis üyelerinin
müzakereler için yeterli bilgiye sahip olmaları açısından uzmanların desteğini sağlamak.
Sonuçların kurumlar tarafından dikkate alınmasını sağlamak. Zira vatandaşların, sivil
toplumun ve halkın katılımı seçilmiş temsilciler tarafından alınacak siyasi kararlar için
önemli bir temeldir. AB, temsili demokrasi üzerine kuruludur. Avrupa seçimleri ile
vatandaşlar, temsilcilerine açık bir yetki vermekte ve dolaylı olarak AB politikaları
hakkında kendilerini ifade etmektedir.
8. Sivil toplum için, özellikle de genç sivil toplum için, mali ve başka türlü gelişmiş
yapısal destekler sağlamak ve yerel yönetimler, yerel gençlik konseylerinin kurulması
konusunda desteklemek. Bunlar sivil toplumun ve sosyal aktörlerin katılımına yönelik
Avrupa Demokrasi Eylem Planı’nın sağlayacağı sütun ve özel bir sivil toplum stratejisi
aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
9. Mevzuatın gençler üzerinde etkili olduğu düşünüldüğü zamanlarda hem etki
değerlendirmesi hem de gençlerin temsilcileriyle bir danışma mekanizması da dahil
olmak üzere bir “Gençlik kontrolü” mevzuatının oluşturmak;
10. Karar vericiler ve vatandaşlar arasında sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu
bağdan yararlanmak için AB yasa yapıcıları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş
birliğini güçlendirmek;
11. Vatandaşların AB işlerine katılımları için katılıma dair unsurları bir AB Şartı (EU
Charter) vasıtasıyla özetlemek.
37. Teklif: Vatandaşlık bilgisi, katılım ve gençlik
Amaç: AB’yi daha anlaşılır ve erişilebilir kılmak ve özellikle aşağıdaki yollar
vasıtasıyla ortak bir Avrupa kimliğini güçlendirmek:

1. Avrupa entegrasyonu tarihi ve Avrupa vatandaşlığı dahil olmak üzere, AB ve özellikle
demokratik süreçleri hakkında asgari düzeyde bir eğitimi garanti etmek. Her yaştan
insan bu tür programlardan yararlanabilmelidir. Bu programları ilgi çekici ve yaşa
uygun bir şekilde tasarlamak. Özel programları ve eğitim materyallerini çocuklar,
okullar ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için tasarlanmalıdır.
2. AB ile ilgili güvenilir bilgileri tüm vatandaşlar için kapsayıcı bir şekilde kolayca
erişilebilir hâle getirmek. AB kurumları, iletişimlerinde daha erişilebilir bir dil
kullanmalı ve bürokratik terimler kullanmaktan kaçınmalıdır. Aynı zamanda verilen
bilginin kalitesini ve uzmanlığını koruyarak, bilgiyi farklı iletişim kanallarına ve hedef
kitle profillerine uyarlamak. Örneğin, AB politikalarına ilişkin bilgilerin açık bir dilde
sunulduğu bir mobil uygulamanın oluşturulması düşünülmelidir. Gençlere ulaşmak için
özel bir çaba göstermek. Tüm bunlar AB projesini açıklayan dijital medya içerikleri,
gençlik faaliyetleri ve çeşitli ‘elçiler’ (kuruluşlar ve bireyler) aracılığıyla yapılabilir.
3. Dil engellerini aşmak için yapay zeka ile çeviri teknolojilerden daha fazla yararlanmak,
engelliler için tüm dijital araçların erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak;
4. Özgür, çoğulcu ve bağımsız medyayı savunmak ve desteklemek. Kamu yayıncılarını,
kamu haber ajanslarını ve Avrupa medyası dahil olmak üzere medya kuruluşlarını teşvik
etmek. AB üye ülkeleri genelinde düzenli ve kapsamlı haberleştirilmesi için Avrupa
meselelerini özgürlüklere ve bağımsızlıklara saygı duyarak daha düzenli olarak
aktarmak. Ayrıca dezenformasyon ve dış müdahalelere karşı mücadeleyi hızlandırmak
ve gazetecilerin korunmasını sağlamak;
5. Temas noktalarını ve özel merkezleri iyileştirerek Avrupa’yı vatandaşlara
yaklaştırmak. AB konularında vatandaşlara kaynak, bilgi ve tavsiye sağlamak için yerel
düzeyde “Avrupa Evleri” oluşturmak. Endişelerini dinlemeye ve yurttaşların görüşlerini
Avrupa düzeyinde yaymaya yardımcı olmak için vatandaşların dernekler aracılığıyla
tartışmalara katılmalarını sağlamak;
6. Avrupalılar arasında ortak kimliğin güçlendirilmesi için daha fazla adım atılmalıdır.
Örneğin bu, AB vatandaşları arasında hem kısa hem de daha uzun süreli çevrim içi ve
çevrim dışı etkileşimlere (değişim programları, paneller, toplantılar vb.) destek verilerek
yapılabilir. Ortak spor etkinlikleri ve takım oluşturarak ya da 9 Mayıs Avrupa Günü’nü
Avrupa halkı için ek bir resmi tatil günü hâline getirmek.
38. Teklif: Demokrasi ve seçimler
Amaç: Avrupa demokrasisinin temellerini güçlendirmek, AP seçimlerine katılımın
artırılması, Avrupa meseleleri konusunda ulus ötesi tartışmaların teşvik edilmesi
ve vatandaşlar ile seçilmiş temsilcileri arasında güçlü bir bağın sağlanması
suretiyle güçlendirilmesi özellikle:
1. Avrupa demokrasisinin merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü ve güçlü bir sosyal
model dahil olmak üzere, antlaşmalarda belirtilen AB değerlerinin korunmasını
sağlamak. Dış ülkelerle olan ilişkilerinde, AB, öncelikle kendi sınırları içinde ortak
demokratik değerleri güçlendirmelidir. AB, ancak bunu başardıktan sonra, diplomasi ve
diyalog yoluyla demokratik modelimizi uygulamaya hazır ve istekli ülkelerdeki elçisi
olabilir;

2. İstisnai durumlarda, tüm Avrupa vatandaşları için özellikle önemli olan konularda AP
tarafından başlatılacak AB çapında bir referandum tasarlamak;
3. AP seçimleri için seçim koşullarının (seçme yaşı, seçim bölgeleri gereklilikleri, adaylar,
siyasi partiler ve finansmanları) uyumlulaştırılması için AB seçim yasasının tadil
edilmesinin yanı sıra AB Üye Devletleri genelinde vatandaşların bu konudaki görüşleri
dikkate alınarak Birlik çapında listeler veya birden çok Üye Devletten adayları içeren
“ulus ötesi listeler” üzerinde oy kullanmak;
▪

AP üyelerinden bazıları AB çapında bir liste aracılığıyla, geri kalanı ise Üye Devletler
içerisinden seçilmelidir;

▪

Bu reform aynı zamanda dijital oy verme imkanlarını kolaylaştırmayı ve engelliler
için etkili seçim hakkını güvence altına almayı hedeflemelidir.

4. Ulusal özgüllüklerin, vatandaşların seçilmiş temsilcilerine daha yakın olma arzusunun
ve endişelerinin AP ve ulusal parlamentolardaki seçilmiş temsilcileri tarafından belirli
eylemlere yol açtığı hissine sahip oldukları dikkate alınarak, vatandaşlar ile seçilmiş
temsilcileri arasındaki bağları güçlendirmek. Bu, evrensel bir mesele olup her yaştan
insanı ilgilendirmektedir.
▪

Avrupa vatandaşları, Komisyon Başkanı olarak kimin seçildiği konusunda daha fazla
söz sahibi olmalıdır. Bu, Komisyon Başkanı’nın doğrudan seçilmesiyle ya da öncü
aday sistemiyle gerçekleştirilebilir;

▪

AP’nin tartışılacak konuları önermek için yasa önerisinde bulunma hakkı ve
sonrasında da müzakerelerden çıkacak tavsiyeleri takiben gerekli metinleri kabul
etmelidir.

▪

Ulusal düzeyde ulusal parlamentoların hakkı olduğu gibi, AP, AB’nin bütçesine karar
vermelidir.

▪

Vatandaşların Avrupa demokrasisine daha fazla dahil olması ve katılımı için siyasi
partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar daha canlı ve erişilebilir olmalıdır. Bu,
aynı zamanda AB konularının kamusal tartışmalara siyasi partiler, örgütlü sivil
toplum ve sosyal ortaklar aracılığıyla yalnız Avrupa seçimlerinde değil ulusal,
bölgesel ve yerel seçimler öncesinde de dahil edilmesini teşvik etmeye katkıda
bulunacaktır.

5. Demokrasi sosyal ortakların rolü aracılığıyla işyerleri dahil olmak üzere kurumlarda
ve toplumun genelinde somutlaşır.
39. Teklif: AB karar alma süreci
Amaç: AB'nin hareket kabiliyetini sağlamak için, tüm Üye Devletlerin çıkarlarının
göz önünde bulundurulması ve vatandaşlar için şeffaf ve anlaşılır bir sürecin
garanti edilmesi suretiyle AB’nin karar alma sürecinin iyileştirilmesi, özellikle de
1. Anlaşmaya varmayı çok zorlaştıran oybirliğiyle oylama meselesine odaklanırken
küçük ülkelerin çıkarlarının korunabilmesi için oy ağırlıklarının adil şekilde
hesaplanmasının sağlanması suretiyle AB kurumlarında karar alma ve oylama
kurallarının yeniden değerlendirmek;
▪

Oybirliği ile karara bağlanan tüm konular, nitelikli çoğunlukla kararlaştırılmalıdır.
Tek istisna, AB'ye yeni üyelerin kabulü ile ABA Madde 2’de ve AB Temel Haklar
Şartı’nda belirtilen AB temel ilkelerinde yapılan değişiklikler olmalıdır.

2. Bağımsız vatandaşların gözlemcilerinin karar alma sürecini yakından takip etmelerine
izin verilmesi, belgelere daha geniş erişim hakkının garanti edilmesi ve bu temelde
vatandaşlar ile AB kurumları arasında daha güçlü bağların ve gelişmiş bir diyalogun
geliştirilmesi suretiyle karar vermede şeffaflığı sağlamak;
▪

AB’nin, karar alma süreçlerinin ve kurumlarının şeffaflığını iyileştirmesi
gerekmektedir. Örneğin, Konsey ile AP’nin, oylamalar da dahil toplantıları aynı
şekilde çevrim içi olarak yayınlanmalıdır. Bu, ilgili vatandaşların AB politika
oluşturma sürecini takip etmelerine ve politika yapıcıları sorumlu tutmalarına imkân
sağlayacaktır; AP’nin soru hakkı güçlendirilmelidir,

▪

Ulusal, bölgesel, yerel temsilcilerin, sosyal ortakların ve örgütlü sivil toplumun daha
fazla katılımı için AB karar alma süreci daha fazla geliştirilmelidir. Parlamentolar
arası iş birliği ve diyalog güçlendirilmelidir. Ulusal parlamentolar da AP’deki yasama
prosedürüne mesela oturumlara katılım suretiyle daha yakın şekilde dahil olmalıdır.
Ayrıca, alt ulusal düzeyin ve Bölgeler Komitesi'nin daha iyi katılımı, AB hukukunun
uygulanmasıyla kazanılan deneyimlerin daha iyi dikkate alınmasına yardımcı olur.

3. AB karar alma sürecinde vatandaşlar için işlevlerinin ve rollerinin netleştirilmesi
amacıyla AB kurumlarının isimlerinin değiştirilmesini göz önünde bulundurmak;
▪

AB karar alma süreci ulusal sistemlere benzeyen, Avrupa kurumları ve Üye Devletler
arasındaki yetki dağılımını açık şekilde yansıtan daha net ve anlaşılır bir yapıya
dayanmalıdır.

▪

Örneğin, AB Konseyi, AB Senatosu olarak, Avrupa Komisyonu da AB Yürütme
Komisyonu olarak adlandırılabilir.

4. AB’nin kilit öneme sahip alanlardaki kapasitesini artırmak;
5. Etki analizinden politika tasarımı ve uygulanmasına kadar AB karar alma sürecinin
her aşamasında düzgün sivil ve sosyal diyalog mekanizmalarını ve sürecini sağlamak;
6. Sosyal ortakların ve örgütlü sivil toplumun daha iyi dahil edilmesi suretiyle AB’nin
işleyişini reforme etmek. AB vatandaşlarının Avrupa demokratik yaşamındaki önemi göz
önünde bulundurularak, mevcut yapıların, AB vatandaşlarının karar alma sürecindeki
ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi yansıtacak şekilde güçlendirmek. Bu çerçevede, Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komitesinin kurumsal rolünün artırmak ve bunun sivil toplum
kuruluşlarıyla yapılandırılmış diyalog ve vatandaş panelleri gibi katılımcı demokrasi
faaliyetlerinin kolaylaştırıcısı ve garantörü olarak güçlendirmek. Canlı bir sivil toplum
AB’nin demokratik yaşamı için kritik önemdedir.
7. Değerlerimize daha iyi uyum sağlayabilmemiz için, koşullar elverdiğinde, anayasa
konusundaki tartışmalarını yeniden açmak. Anayasa, karar alma sürecine ilişkin
kuralların kararlaştırılması ve vatandaşların katılımının sağlanmasının yanında daha
kati olunmasına da yardımcı olabilir.
40. Teklif: Yetki İkamesi
1. Etkin yetki ikamesi ve çok katmanlı yönetişim, AB’nin işleyişi ve demokratik hesap
verebilirliği için kilit ilkeler ve temel özelliklerdir.
2. AB, ulusal parlamentoların AB düzeyindeki yeni yasama tekliflerinin kendi yasal
yetkilerini ihlal edip etmediğini değerlendirmesine ve Avrupa düzeyinde yasama
girişimi önerme hakkına sahip olmasına imkân tanıyan mekanizmayı gözden

geçirmelidir. Bu gibi mekanizmalar aynı zamanda AB içinde yasama yetkisine sahip olan
tüm bölgesel parlamentolara genişletilmelidir.
3. Bölgeler Komitesinin bölgelerin yanında şehirler, belediyeler için de diyalog
kanallarını kapsayacak ve bölgesel etkiye sahip meseleler söz konusu olduğunda
kurumsal mimaride güçlendirilmiş bir rol kazandıracak şekilde reforme edilmesi;
4. Tüm AB kurumlarının üzerinde mutabık kaldığı bir yetki ikamesi tanımının sistematik
şekilde kullanımı, kararların Avrupa düzeyinde, ulusal veya bölgesel düzeyde alınması
gerekip gerekmediğinin netleştirilmesinde yardımcı olabilir.
5. Sosyal ortaklar ve örgütlü sivil toplum, Avrupa demokratik yaşamındaki önemleri göz
önünde bulundurularak karar alma sürecine daha iyi dahil edilmelidir. Canlı bir toplum
AB’nin demokratik yaşamı için kritik önemdedir.
6. AB kurumlarını bu çalışma grubunun sonuçlarını pratiğe dökme ve etkili şekilde
uygulamaya çağırıyoruz. Bu, Lizbon Antlaşması’nın sağladığı olanaklarla ve icap
ettiğinde Avrupa Konvansiyonu başlatılması talebinin devreye sokulmasıyla
gerçekleştirilebilir.

“Göç”

41. Teklif: Yasal Göç
Amaç: AB’nin yasal göç üzerindeki rolünü güçlendirmek
Tedbirler:
1. EURES (Avrupa İstihdam Hizmetleri), AB Göç Portalı ve Üçüncü Ülke Vatandaşları için
AB Beceri Profili Aracı’nın Avrupa vatandaşları tarafından tanınırlığı sağlamak ve işe
alınmada AB şirketleri tarafından daha sık kullanılması için Avrupa çapında bir iletişim
kampanyası başlatmak;
2. Göçmenlerin AB iş gücü piyasasına erişimi için bir Avrupa kuruluşu oluşturmak veya
alternatif olarak EURES yetkilerini genişletmek. Örneğin, yetenek ortaklığı projelerini
geliştirmek, çevrimiçi eşleştirme olasılığı ile değerlendirme kriterleri temelinde
becerilerin arz ve talebini değerlendirmek. AB, Üye Devletleri yasal göçmenlerin kabul
ve entegrasyon sürecini ve farklı ilgili idareler arasında daha iyi bir iş birliği yoluyla AB
işgücü piyasasına erişimlerini basitleştirmeyi teşvik etmek;
3. AB ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ilgili nitelikleri çekmek için “mavi kart”
Yönergesi’nin işleyişini ve uygulanmasını iyileştirmek, beyin göçü riskini dikkate almak;
4. Çalışma koşullarındaki eşitsizliklerle mücadele etmek ve verimli bir AB işçi göçü
politikası ve işçi hakları sağlamak için, Birlik genelinde uyumlu bir şekilde çalışma
koşulları üzerinde yakınlaşmayı teşvik etmek. Bu bağlamda, işveren örgütleriyle iş
birliği içinde sendikaların rolü ulusal ve uluslar ötesi düzeyde güçlendirmek;

5. Üye Devletlerin vatandaşlarını göç ve entegrasyonla ilgili konular hakkında
bilgilendirmek ve eğitmek için çabalarını artması.
42. Teklif: Düzensiz Göç
Amaç: Her türlü düzensiz göçle mücadelede AB’nin rolünü güçlendirmek ve insan
haklarına saygı gösterirken, AB’nin dış sınırlarının korunmasını sağlamak.
Tedbirler:
1. Ortaklık Anlaşmaları aracılığıyla iklim değişikliği gibi göçün temel nedenleriyle
mücadele etmek için AB dışında yer alan göçmen akışının yüksek olduğu ülkelerin
ekonomik ve sosyal kalkınmasına aktif olarak katılmak. Yapılacak eylemler şeffaf olmalı
ve AB vatandaşlarına açıkça iletilebilen ve ölçülebilir etkileri olan somut sonuçlara sahip
olmalı;
2. Frontex’in şeffaflığını, hesap verebilirliğini geliştirerek ve rolünü güçlendirerek AB
mevzuatını insan kaçakçılığı, insan ticareti, cinsel sömürü, göçmenleri araçsallaştıran
ülkelerin hibrid saldırıları ve insan hakları ihlali gibi düzensiz göçün mevcut zorluklarını
daha fazla ele alacak şekilde uyarlayarak tüm dış sınırların korunmasını sağlamak.
43. Teklif: Düzensiz Göç
Amaç: Göçmenlerin ilk kabulüne ilişkin olarak tüm Üye Devletlerde ortak
kuralların aynı şekilde uygulanması:
Tedbirler:
1. Tüm göçmenlerin, özellikle hamile kadınların, çocukların, refakatiz küçüklerin ve tüm
savunmasız kişilerin güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için AB çapında
önlemler geliştirmek;
2. Mültecilerin entegrasyonunu sağlayacak ilk kabulün yönetimi için yerel yönetimler,
bölgesel hükümetler ve sivil toplum kuruluşları için AB’de mali, lojistik ve operasyonel
desteğini artırmak ve AB’deki düzenli veya düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri
göndermek.
44. Teklif: Sığınma, Entegrasyon
Amaç: AB’nin rolünü güçlendirmek ve dayanışma ile sorumluluğun adil paylaşımı
ilkelerine dayalı olarak Avrupa sığınma sisteminde reform yapmak:
Tedbirler:
1. Üye Devletlerde uluslararası koruma taleplerinin incelenmesi ile ilgili prosedürlere
ilişkin AB ortak kurallarını benimsemek ve tüm sığınmacılara aynı şekilde uygulamak.
Bu prosedürlerin insan onuruna ve uluslararası hukuka saygılı olması gerekir.
Sığınmacıların kabulü ulusal düzeyde farklı aktörleri içerdiğinden AB, Üye Devletleri
farklı idareler arasında daha iyi bir iş birliği yoluyla bu süreci basitleştirmeye,

hızlandırmaya ve sığınmacıların ulusal idari prosedürlerini düzene koymaları için
benzersiz bir masa (tek durak ve giriş noktası) kurmaya teşvik etmek;
2. Göçmenlerin Üye Devletler arasında yeniden dağılımı da dâhil olmak üzere,
dayanışmayı ve sorumluluğun adil paylaşımını garanti altına almak için Dublin sistemini
yeniden gözden geçirerek; ek destek biçimleri de düşünülebilir,
3. Kabul tesislerini ve konaklamayı iyileştirmek için daha güçlü yasal önlemler yoluyla
2013/33/EU Yönergesi’nde belirtilen sığınmacıların kabulüne ilişkin asgari standartları
iyileştirmek;
4. Hamile kadınlara, çocuklara ve özellikle refakatiz küçüklere özel dikkat göstermek;
5. AB İltica Dairesi’nin, adil bir dağılım elde etmek için AB Üye Devletleri içinde
sığınmacıların yeniden yerleştirilmesini koordine etmek ve yönetmek için mali ve insan
kaynaklarının yanı sıra yönetim kapasitelerini güçlendirmek ve artırmak.
45. Teklif: Sığınma, Entegrasyon
Amaç: Tüm Üye Devletlerde entegrasyon politikalarının iyileştirilmesi:
Tedbirler:
1. AB, yerel ve bölgesel yetkililerin katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla,
her sığınmacı ve mültecinin ikamet süreci boyunca dil, entegrasyon kursları, mesleki
eğitim ve faaliyetlere katılmasını sağlamak;
2. İlgili niteliklere sahip sığınmacılara, mümkün olduğunda, kendi kendine
yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla tüm AB’de işgücü piyasasına erişim hakkı
verilmesi.

“Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor”
46. Teklif: Eğitim
Amaç: AB ve Üye Devletleri, 2025 yılına kadar kırsal ve uzak bölgelerdekiler de
dahil olmak üzere tüm vatandaşların kaliteli eğitime ve yaşam boyu öğrenime eşit
derecede erişime sahip olduğu kapsayıcı bir Avrupa Eğitim Alanı oluşturmaya
çalışmalı. Bu amaçla, AB ve Üye Devletleri özellikle:
Tedbirler:
1. Ulusal, bölgesel ve yerel içeriklerin kabulü ile AB’deki tüm farklı eğitim
programlarının düzeyi koordine ederek ve diploma denkliğini de organize ederek
eğitim sistemleri arasında bağlantıları artırmak. İlkokuldan başlayarak, temel derslerde
onaylı bir asgari eğitim standardı benimsemek. Eğitim alanında ortak yetkileri, asgari
olarak vatandaşlık eğitimi alanında tanıtmak ve bu yetkinin AB tarafından kullanılması,

Üye Devletlerin kendi yetkilerini kullanmalarının engellenmesiyle sonuçlanmamalı. Elde
edilen mesleki dereceler ve eğitim, tüm AB Üye devletlerinde onaylanmalı ve karşılıklı
olarak tanınmalı. AB ayrıca, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin ve bunu sağlayan gençlik
kuruluşlarının yanı sıra yurtdışındaki öğrenme dönemlerinin tanınmasını da
desteklemeli;
2. Aşağıdaki konulara odaklanan herkes için işyerinde ücretsiz eğitim hakkına uygun
olarak Avrupa’da geleceğe yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek:
-

-

-

-

-

Demokratik süreçler hakkında yurttaşlık eğitiminin yanı sıra AB değerleri ve
Avrupa tarihi hakkında bilgi vermek ve tüm Üye Devletlerde öğretilecek ortak
bir modül olarak geliştirmek. Avrupa entegrasyon sürecini daha iyi anlamak
için ekonomik okuryazarlığı da geliştirmek.
Dijital Beceriler
STEAM
Girişimcilik ve Araştırma
Her Üye Devletteki vatandaşlar, eleştirel düşünmeyi geliştirmek, çevrimiçi
güvenliği sağlama, bilginin güvenilirliğini değerlendirme ve sahte haberleri
belirleme konusunda yetkilendirmeli. Aynı zamanda internet tekliflerinin
sunduğu fırsatlardan yararlanmak için medya okuryazarlığını geliştirmek.
Medya okuryazarlığını, temel eğitimde belirli bir sınıf olarak uygulamak ve
ayrıca Üye Devletler genelinde AB tarafından kurulmuş özel bir
organizasyonun rehberliğinde her yaştan vatandaşa diğer kamusal alanlarda
sunmak. AB, tahsis edilen fonun Üye Devletler tarafından planlanan amaçlar
için kullanmasını sağlamalı.
Birbirini dinlemek, diyaloğu teşvik etmek, esneklik, anlayış, başkalarına saygı
ve takdir, eleştirel düşünme, kendi kendine çalışma ve sonuç odaklı olmaktan
oluşan sosyal becerileri okullarda müfredatta yer alan tüm derslere entegre
etmek
Herkesin çevresel sürdürülebilirlik ve bu konunun sağlıkla bağlantısı
hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Biyoçeşitlilik okulda tüm ekolojik
sorunları ele alan belirli konularla öğretilmeye başlanmalı ve bir finansman
programı tarafından saha gezileriyle desteklenmeli.
Zorbalık ve ırkçılıkla mücadele etmek.

3. COVID-19 salgınından ve diğer kriz türlerinden çıkarılacak derslerle, uygulamalı
etkinlikleri de dahil ederek öğretim yöntemlerinin gelişimini yansıtan güncel, yenilikçi
ve yaratıcı öğretim tekniklerini kullanmak ve hareketlilik fırsatlarını teşvik etmek için
öğretmenlerin eğitimini desteklemek;
4. Tüm çocukların ve ailelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için donanıma ve verimli
geniş bant bağlantısına erişimine öncelik vermek;

5. AB çapında bilgi ve deneyim alışverişi için bir bilgi platformu oluşturmak, AB'deki
ulus ötesi eğitim ve öğretim kursları hakkında bilgilerin bir araya getirmek, en iyi
uygulama örneklerinin sergilenmesi ve vatandaşlara sınır ötesi değişim için yeni fikirler
sunma fırsatı vermek. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre sorunları ve dijitalleşme
hakkında öğretim materyalleri sunmak ve kilit konulardaki mevcut uzmanlaşmış
forumlar hakkında bilgi sağlamak.
- Platformdaki bilgilerin kullanımını ve uygulanmasını desteklemek için bir
finansman programı ile birlikte kullanıma sunulabilmek.
47. Teklif: Avrupa gençlik sorunları
Amaç: AB ve Üye Devletler, AB'nin bölgesel politikası da dâhil olmak üzere ilgili
tüm politikalarda gençlerin özel ihtiyaçlarına odaklanmalı, onlara eğitim, çalışma
ve bağımsız bir hayata başlamaları için mümkün olan en iyi koşulları sunmalı ve
onları Avrupa düzeyinde demokratik yaşama ve karar alma süreçlerine dâhil
etmeli. Bu süreçte gençlik örgütlerinin oynayacağı rol çok önemli. Buna erişmek
için önerilerimiz:
Tedbirler:
1. Gençlere ve okullarda çocuklara (örneğin 10-16 yaş arası) her düzeyde demokratik ve
karar alma süreçlerine katılım ve temsil için daha fazla imkân sunmak ve mevcut
programları desteklemek. Avrupalı temsilciler, vatandaşların erken yaşlardan itibaren
Avrupa'ya yakınlıklarını ve Avrupa anlayışlarını güçlendirmek amacıyla okullarında
öğrencilerle bir araya gelebilir. AB düzeyindeki tüm politika oluşturma sürecinin bir
gençlik merceğinden görülmesini sağlamak için, tüm yeni mevzuat ve politikaların
gençlerle istişare edilerek bir AB “Gençlik Testi” geliştirmek;
2. AP seçimlerinde 16 yaşından itibaren oy kullanma hakkı, AB ile ilgili vatandaşlık
eğitimi ve eğitiminin güçlendirilmesine paralel olarak tartışılmalı ve düşünülmeli.
3. Ulusal siyasi partiler, AP seçimleri için listelerine daha genç adayların da eklenmesini
sağlamalı. Gençleri çalışma hayatına daha iyi hazırlamak için, lise öğrencilerine (12
yaşından itibaren) okullar, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşlar ve şirketler arasında
yakın iş birliği içinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ziyaretleri yapma fırsatı vermek.
Bu ziyaretler, gençlerin profesyonel bir çalışma ortamıyla ilk teması kurmalarını
sağlamak için örgün eğitimde daha geniş bir kariyer rehberlik sürecinin parçası olarak
görülmeli. Böylece gençler profesyonel bir oryantasyon elde edebilir ve girişimci olmayı
düşünebilir.
4. NextGenerationEU kapsamında daha önemli AB finansmanı, daha fazla taahhüt, daha
iyi erişim, teklifin kalitesinde iyileştirmeler, tüm Üye Devletler tarafından finansman ve
eylem ve ilgili makamların ilgili seviyeleri dahil olmak üzere güçlendirilmiş Avrupa
Gençlik Garantisi’nin uygulanmasına da ayrılmalı. Gençlik kuruluşlarının gençlerin
ihtiyaçları konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında, ulusal hükümetler garantinin
en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için bu kuruluşlarla yakın diyalog içinde işbirliği
yapmalı.

5. Gençlerin stajlarının ve işlerinin, ücretlendirme de dahil olmak üzere kalite
standartlarına uygun olmasını sağlamak, gençlere yönelik asgari ücretlere ve gençlere
özgü diğer ayrımcı iş kanunu hükümlerine son vermek ve işgücü piyasasında ve örgün
eğitim dışında ücretsiz staj yapılmasını yasal bir araçla yasaklamak;
6. Sosyal koruma ve barınma imkânlarına erişim gibi konularda gençler için makul
yaşam standartları sağlamak. Gençler, diğer yaş gruplarıyla eşit sosyal korumaya
erişebilmeli. AB fonları da dâhil olmak üzere gençlerin uygun fiyatlı konutlara erişimini
kolaylaştırmak;
7. Gençler için yetersiz fırsatlar nedeniyle AB içindeki bazı bölge ve ülkelerden beyin
göçünü önlemek için özel politikalara ihtiyaç duyulurken, Avrupa yeteneklerinin ve iş
gücünün üçüncü ülkelere akışını önlemek için Avrupa daha çekici hale getirilmeli.
Yetenek ve iş gücünün üçüncü ülkelere gidişini önlemek için AB finansmanı yolu da dahil
olmak üzere, özellikle genç yeteneklerin ciddi şekilde kaybedildiği alanlarda bölgesel
uyumu sağlamak.
8. Sağlık krizi ve savaş gibi ciddi kriz durumlarında, gençlerin eğitimleri, mesleki
eğitimleri, işgücü piyasasına geçişleri ve zihinsel sağlıkları üzerinde yaşanabilecek
etkileri en aza indirgemek için ayrıntılı senaryolar içeren iyi hazırlanmış planları esnek
bir şekilde uygulanmaya hazır olmak.
48. Teklif: Kültür ve değişim
Amaç: Üye Devletler, AB'nin desteğiyle, değişim kültürünü teşvik etmek ve farklı
alanlarda Avrupa kimliğini ve Avrupa çeşitliliğini geliştirmek.
Tedbirler:
1. Yaşları, eğitim düzeyleri, geçmişleri ve mali imkânları ne olursa olsun Üye Devletler
genelinde değişim programları ve seyahat gibi hem fiziksel hem de dijital olarak farklı
alanlarda yapılabilecek değişimleri herkes için erişilebilir hale getirmek. Bu genel amaç
doğrultusunda AB, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Dayanışma Programı, Erasmus+ ve
DiscoverEU gibi AB düzeyindeki mevcut değişim ve hareketlilik programlarını
güçlendirmeli, bu programlara daha yaygın ve çeşitli katılım sağlamalı ve gönüllülük
(Avrupa Dayanışma Programı için) ve 'kültürel geçişler' (DiscoverEU için) yoluyla teşvik
edilen ek bir sivil hizmet hedefi gibi yeni unsurlar eklemeyi düşünmeli. Bölgeler
Komitesi'nin himayesi altındaki yerel ve bölgesel makamlar bu konuda kilit bir rol
oynamaktadır.
2. Erken yaşlardan itibaren diğer kültürlere bir köprü olarak çok dilliliği teşvik etmek.
Azınlık dilleri ve bölgesel diller, Avrupa Konseyi Azınlık Dilleri Sözleşmesi ve Ulusal
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme dikkate alınarak ek koruma
gerektirir. AB, Avrupa düzeyinde dil çeşitliliğini teşvik eden bir kurum oluşturmayı
düşünmeli. İlkokuldan itibaren çocukların kendi dilleri dışında aktif bir AB dilinde
mümkün olan en üst düzeyde yetkinliğe ulaşmalarını zorunlu kılmak. Avrupa
vatandaşlarının daha geniş Avrupalı gruplarla iletişim kurabilmelerini kolaylaştırmak ve
Avrupa uyumunun bir unsuru olarak, sınır ötesi bölgelerde yakın komşu AB Üye

Devletleri’nin dilinin öğrenilmesi ve İngilizce'de sertifikalandırılabilir bir standarda
ulaşılmasını teşvik etmek;
3. Avrupa kültürlerini paylaşmak için fırsatlar yaratmak, insanları bir araya getirmek ve
tüm hedef grupları içeren ve çeşitli yerlerde gerçekleşen etkinlikler ve toplantılar
yoluyla onları ortak Avrupa kimliğine doğru taşımak. Örnek olarak Dünya Sanat Günleri,
eğitim etkinlikleri içeren bir Avrupa Fuarı düzenlenmesi veya 9 Mayıs Avrupa Günü'nün
tüm AB vatandaşları için bir Avrupa resmî tatili haline getirilmesi sayılabilir.
4. Yerel ve bölgesel kültürel ve üretim özelliklerinin tanınması, bunların korunması ve
kutlanmasına yönelik yeni girişimler, kültürel miras değişimini teşvik edecek
hareketlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Yaratıcı Avrupa, Yeni
Avrupa Bauhaus, Kardeş Şehir Programları ve Avrupa Kültür Başkentleri gibi mevcut
tedbirlerin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere Avrupa kültürel mirasının ve kültürünü
korumak;
5. Avrupa düzeyinde yasal bir tüzük kabul ederek, kültür profesyonellerinin özellikle
gelecekteki krizlerde AB düzeyinde yeterince korunmasını sağlamak için adımlar atmak.
49. Teklif: Spor
Amaç: Spor değerlerimizi savunmak, sağlıklı yaşam ve yaşlanmayı sağlamak,
değişim kültürünü teşvik etmek ve ayrıca Avrupa mirasının çeşitliliğini kutlamak
için çok önemlidir. Bu nedenle Üye Devletler, AB'nin desteğiyle şunları
hedeflemeli.
Tedbirler:
1. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve kapsayıcılık gibi spor aracılığıyla somut
olarak yansıtılabilecek değerlere vurgu yapılmasını eğitim boyunca uygulamak;
2. Spor ve fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları konusunda farkındalık yaratmak;
3. AB düzeyindeki değişim ve hareketlilik programları arasında spor faaliyetlerini dahil
etmek;
4. Sadece profesyonel ve ticari sporlara değil, aynı zamanda Avrupa kKültürel
çeşitliliğinin ve kültürel mirasın tanıtımının bir yönü olarak yerel ve geleneksel sporlara
gösterilen ilgiyi artırmak ve profesyonel olmayan sporu da desteklemek;
5. Aynı zamanda, daha fazla AB arası spor etkinliği düzenleyerek, AB spor takımları
oluşturarak veya Avrupa spor etkinliklerinde AB bayrakları veya sembolleri
sergileyerek Avrupa kimliğinin sergilenmesini teşvik emek;
6. AB genelindeki vatandaşların amiral gemisi fırsatlardan birlikte yararlanabilmelerini
sağlamak için Avrupa Spor Haftası gibi iletişim çabalarına daha fazla yatırım yapmak.

