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AVRUPA BİRLİĞİ CIP/EIP PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI 
 
Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik bir programı olan Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (CIP-Competitiveness and 
Innovation Programme) 1. Alt bileşeni olan girişimcilik ve Yenilik 
Programı’nın (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) 
ülkemizde ulusal koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olup programa ilişkin ayrıntılı bilgiye adı geçen Bakanlığın 
web sitesinden (http://ab.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1501&lng=tr) 

ulaşılabilmektedir. Bu çerçevede söz konusu Bakanlığın ilanında adı 
geçen söz konusu program kapsamındaki “Yenilik (Innovation) 
Projeleri” faaliyetleri kapsamındaki en güncel çağrılardan birinin 
“Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgilerini 
Kullanmaya ve analiz Edebilmeye Yönelik Kapasitelerinin Geliştirilmesi” 
konulu ve 20 Mayıs 2011 son başvuru tarihli çağrı olduğu, söz konusu 
proje teklif çağrısına AB tarafından ayrılan bütçenin 250.000 Avro 
olduğu ve bunun tek bir proje için geçerli olduğu belirtilmektedir. 
Çağrının amacı, işletmelerin değerleme süreçlerine çevresel, sosyal ve 
yönetişim (ÇSY) bilgilerinin daha iyi entegrasyonunun sağlanmasına 
yönelik olarak yatırım aktörlerinin kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu 
kapsamda anılan çağrının amacına, finansman şekillerine, seçilebilirlik 
kriterlerine ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgilere adı geçen 
Bakanlığın web sitesinden ulaşılabilmektedir.  
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
 

EKONOMİK DURGUNLUK CO2 EMİSYONLARINDA REKOR 
DÜŞÜŞE SEBEP OLDU 
 
Avrupa Birliği (AB) CO2 emisyonları ekonomik durgunluk nedeniyle 
2009’da rekor düzeyde azalarak yüzde 7 oldu. Avrupa Çevre Kurumu 
(EEA) tarafından 20 Nisan’da yayımlanan rapora göre birlik böylece 
iklim hedeflerinin ilerisine geçti. Emisyon Ticaret Şeması (ETS) 
kapsamında ve AB’nin Kyoto İklim Sözleşmesi’ne bağlı olarak verdiği 
sözleri yerine getirebilmesi için şirketlerden kendilerine ayrılan CO2 
emisyon kotasını aşmaları durumunda bir başka bölgede temiz enerji 
yatırımları yaparak sebep oldukları kirlilikleri gidermeleri şartı 
bulunuyor. Başlangıçta kirlilik kredileri tahsis edilen miktarın çok 
üzerinde çıkınca 2005-2007 döneminde karbon fiyatlarını aşağı çekti. 
Karbon piyasasında yeni bir sıkıntının yaşanmaması için Avrupa 
Komisyonu birlik genelinde 2008-2012 dönemi için CO2 salımı üst 
sınırını 2,08 milyar ton olarak belirledi. Bu şekilde AB üyesi devletlere 
ikinci karbon ticareti döneminde yüzde 10 daha az CO2 tahsis edildi. 
Aralık 2008’de AB ETS’yi gözden geçirerek sanayi kesimi için emisyon 
indirim hedeflerinde çıtayı yükselti. 2013 yılında yürürlüğe girecek yeni 
plana göre emisyon tahsislerinde üst sınır 1,72 milyar olacak, AB’de 
sanayi emisyonları 2050 yılına kadar toplamda 2005 yılı rakamlarının 
yüzde 21 altına çekilecek. Hâlen ton başına 17 euro olan karbon 
fiyatları istenen düzeyde yatırımları sağlayabilmek için oldukça düşük. 
“2009 ekonomik durgunluğu bütün AB sektörlerini etkiledi” denilen 
raporda “Başta kömür olmak üzere fosil yakıtlarının tüketimi bir önceki 
yıla göre azaldı” denildi. Avrupa’da sera gazı emisyonları 2009’da 4,6 
milyar ton CO2’e eşdeğer miktarda azaldı. 2008 yılı için bu rakam 4,9 
milyar  olmuştu. Yüzde 7,2’lik düşüş (354 milyon ton veya İspanya yada  
 

 
Polonya’nın bir yıllık emisyon miktarı) 1990’dan bu yana oldukça ciddi 
bir düşüş gösterdi. Ancak raporda 2010’da ekonomik büyümenin tekrar 
kıpırdanmaya başlamasıyla emisyonların ne oranda artacağına ilişkin 
bilgi verilmedi. Rakamlar CO2 salımlarının ETS’ye göre 2010’da yüzde 
3,5 oranında yükseldiğini gösteriyor. AB’de ekonomik durgunluk 
nedeniyle beşinci kez yaşanan sera gazı emisyonları Birleşmiş 
Milletlerin esas aldığı 1990’da salınan 5,59 milyar tonluk emisyonun 
yüzde 17,6 altına düştü. AB’nin resmî duruşu hedefin diğer 
sanayileşmiş ülkelerin de katılması hâlinde indirim oranının yüzde 30 
olması şeklinde. Avrupa Komisyonu Düşük Karbon Yol Haritası-2050’ye 
göre birliğin enerji tasarrufu hedefini 2020’ye kadar yüzde 20 artırması 
durumunda emisyonlardan en az yüzde 25 tasarruf sağlanacak.  
Kaynak: EurActiv 
 
AVRUPA BİRLİĞİ 4G TEKNOLOJİSİNE GEÇİYOR 
 
AB üyeleri, 4G teknolojisi ile ilgili teknik kurallar üzerinde anlaştı. 27 
ülke, 31 Aralık 2011'e kadar 4G'ye geçecek. AB Komisyonu üyesi 
Neelie Kroes, AB Komisyonu'nun belirli radyo frekans bandlarının 
dördüncü nesil, diğer bir deyişle 4G geniş band kablosuz iletişime 
açılması konusunda teknik kurallar üzerinde uzlaşmaya vardığını 
bildirdi. Kroes'in verdiği bilgiye göre akıllı telefonlar ve dizüstü 
bilgisayarların kablosuz olarak internete ulaşımını hızlandıracak bu 
teknolojiye ilişkin olarak belirlenen kurallar, 31 Aralık 2011'e kadar 
AB'nin 27 üyesinde uygulamaya konacak 
Kaynak: EurActiv 
 
 

AVRUPA GÜNÜ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 
KUTLANIYOR 
 
Avrupa Birliği'nin inşasının başladığı 9 Mayıs 1950 gününün anısına, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Üye Devletlerin 
Büyükelçilikleri tarafından, 24 Nisan - 20 Mayıs 2011 tarihleri arasında, 
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu 
kapsamda 13 ilde, "Kültür", "Avrupa'da Öğrenci Olmak " ve "Yeşil 
Avrupa " ana temaları etrafında 30'dan fazla etkinlik gerçekleştirilecek. 
Etkinlikler, kamuoyunun ilgisini bu üç alan çerçevesinde Avrupa 
Birliği'ne çekmeyi hedeflemektedir. Etkinliklerin bir bölümü sanatsal 
performanslardan oluşurken, bir bölümü de Avrupa'da öğrenimi ya da 
çevreyi konu alan ve üniversitelerde gerçekleştirilecek olan yarım 
günlük bilgilendirme oturumlarını kapsıyor. Etkinliklerden dördü, AB'nin 
faaliyetleriyle doğrudan ilgili: Bitlis ve Şanlıurfa'da AB mali destekli proje 
açılışları; Sinop'ta önümüzdeki dönemde AB tarafından desteklenecek 
bir projeyi konu alan konferans; Jean Monnet Burs Programı'nın 
Türkiye'deki 20. yılının kutlanması. Bu etkinliklerin çoğu Delegasyon'un 
ve Üye Devlet Büyükelçiliklerinin kamu diplomasisi alanındaki 
çabalarının bir parçası olarak düzenlenmekte olup, ilgili Türk 
Bakanlıklar ve özellikle de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülmekte olanlara paralel ve onları tamamlayıcı niteliktedir. 
Etkinliklerin bir kısmına bakanların ve üst düzey yetkililerin de katılması 
bekleniyor.  
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
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