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AB 2020 STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ  
Avrupa Birliği Komisyonu’nun, AB'nin yeni ekonomik stratejisini ve 2020 
yılı için ekonomik hedeflerini belirleyen "AB 2020 Stratejisi: Akıllı, yeşil ve 
kapsayıcı büyüme için Avrupa Stratejisi” isimli raporu Komisyon Başkanı 
Jose Manuel Barroso tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açıklandı. Belge, 
dünyada yaşanan küreselleşme, iklim değişikliği gibi hızlı gelişmeler ve 
Avrupa'da nüfusun yaşlanması gibi sıkıntıların Avrupa Birliği üzerinde 
yarattığı etkileri dikkate alarak, AB'nin 21. Yüzyıl'da bir sosyal pazar 
ekonomisi olarak rolünü belirliyor. 2020 Stratejisi, AB'nin yaşanan 
ekonomik krizden daha güçlü çıkması için yüksek seviyede istihdam 
sağlayan, verimli ve sosyal uyumu yüksek, akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı bir ekonomi haline gelmesi gerektiğini vurguluyor. AB 2020 
Stratejisi, AB için birbirini destekleyen üç öncelik belirliyor: 
* Akıllı büyüme: bilgi ve yenilik bazlı bir ekonomi 
* Sürdürülebilir büyüme: kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve daha 
rekabetçi bir ekonomi 
* Kapsayıcı büyüme: yüksek istihdam sağlayarak, sosyal ve bölgesel 
uyumu destekleyen bir ekonomi 
Stratejide, 2020 yılı için AB ekonomik hedefleri sıralanıyor: 
• 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75'e 
çıkarılması, 
• GSYH'nin %3'ünün Ar-Ge'ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel 
sektörün Ar-Ge'ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve 
yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması, 
• Sera gazı salınımının 1990'a kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 
oranında azaltılması, AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin 
payının %20'ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği 
sağlanması, 
• Okulu erken bırakanların oranının %15'ten %10 seviyesine düşürülmesi, 
30-34 yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 
seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi, 
• 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı 
altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması. 
Kaynak: Euractiv 
 
YUNANİSTAN’A AB YARDIMI YOLDA 
Yunanistan krizi AB’yi tedirgin ediyor. Sorunun diğer ülkelere sıçramadan 
önlem alınması isteniyor. Brüksel’de bugün bir araya gelecek Euro 
bölgesi maliye bakanlarının gündeminde Yunanistan ilk sırada yer alıyor. 
300 milyar euro tutarındaki kamu borçları ve Gayrı Safi Yurtiçi 
Hasılası’nın yüzde 12,7’si dolayındaki bütçe açığı nedeniyle neredeyse 
iflasın eşiğine gelen Yunanistan, içinde bulunduğu krizden kendi imkânları 
ile çıkmaya çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun gözetimi altında 
bulunan Yunanistan, aldığı sıkı tasarruf önlemlerinin yardımı ile bütçe 
açığını bu yıl yüzde 8,7 oranına düşürmeyi taahhüt etti. Ancak ülkenin bu 
hedeflere ulaşabilmek için bu yıl 53 milyar euro dolayında krediye ihtiyacı 
var. Avrupa Birliği Komisyonu ve Euro Bölgesi yetkilileri, Euro Bölgesi’nin 
ekonomik istikrarını tehdit ettiği gerekçesi ile Yunanistan'dan tasarruf 
önlemlerini sıkılaştırmasını istemiş, Yunan Hükümeti de ek önlemler 
yürürlüğe konulacağını açıklamıştı. Öte yandan Avrupa Birliği içinde 
borçlu ülkelere acil mali yardım planı kapsamında yardım edilmesi, 
Avrupa Birliği kanunlarını ihlal eden bir uygulama. “Bail out” adı verilen 
destek paketlerini yasaklayan ilke, Avrupa Birliği üyesi her ülkenin bütçe 
disiplinini kendisinin sağlamasını öngörüyor. Kaynak: DW 

 
KOMŞU ÜLKELER POLİTİKASI İÇİN 5,7 MİLYAR EURO 
AB, Komşu Ülkeler Politikası kapsamındaki faaliyetlerini güçlendirerek, 
5,7 milyar Euro’luk kaynak ayırdı. 2011-2013 yılları arasında AB ve 
komşuları arasındaki siyasi işbirliği ve ekonomik bütünleşmeyi artırmak 
amacıyla  5,7 milyar Euro’luk kaynak kullanılacak. Bu kaynak, siyasi ve 
ekonomik reformları desteklemek ve komşu ülkeler ile sınır ötesi 
işbirliğini artırmak için kullanılacak. Buna ek olarak, iklim değişikliği, 
ulaşım, enerji ve çevre alanlarındaki çalışmalar da desteklenecek. AB 
Komisyonu, komşu ülkelerde gerçekleştirilmekte olan programların ara 
dönem değerlendirmesini tamamlayarak, 2011 – 2013 dönemi için 
toplam 4,2 milyar Euro tutarındaki 16 programa onay verdi. Buna göre; 
 • Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Fas, Gürcistan, İsrail, Lübnan, 
Mısır, Moldova, Suriye, Tunus, Ukrayna ve Ürdün için 13 yeni ülke 
programı, 
 • Libya için ilk kez bir ülke programı, 
 • Avrupa Doğu Ortaklığı’nı desteklemek amacıyla Doğu Komşu Ülkeler 
bölgesel programı, 
 • Öğrenci değişimi, üniversite ve kültürel işbirliği, yerel ve bölgesel 
makamlar arasında iletişim ve ulaşım, enerji, çevre konularında 
yatırımın desteklenmesi için yeni bir Bölgeler arası Program AB’den 
maddi destek alacak.  
Belarus ülke programı, Avrupa-Akdeniz İşbirliği kapsamındaki çok 
uluslu program ve Sınır-ötesi İşbirliği programları ara dönem 
değerlendirmesi AB Komisyonu’nda halen sürüyor. Değerlendirme 
tamamlandıktan sonra, toplam 19 programa ve işgal altındaki Filistin 
topraklarına yapılan yardım ile AB’nin komşu ülkelerle işbirliği için 
ayırdığı kaynak 5,7 milyar Euro’yu bulacak.  
Kaynak: ab-ilan 
 
AB, PERU VE KOLOMBİYA İLE SERBEST TİCARET 
ANLAŞMASI İMZALADI, SİNGAPUR'LA DA MÜZAKERELERE 
BAŞLADI 
AB Komisyonu Peru ve Kolombiya ile serbest ticaret anlaşması 
müzakerelerini tamamlayarak anlaşma imzaladı. Anlaşmaya sanayi 
ürünleri, tarım ürünleri, yatırım ve hizmetler konuları da dahil edildi. Bu 
anlaşma ile AB, Peru ve Kolombiya arasında sanayi ve balıkçılık 
ürünlerinin ticareti tamamen serbestleşecek. Kalkınma konusunda 
çalışan sivil toplum örgütlerinin Komisyon'a yaptığı baskı sonucunda AB 
Peru ve Kolombiya'ya ekonomilerini güçlendirmeleri ve serbest ticaret 
anlaşmasından herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmemeleri için mali 
yardımda bulunacak. STK'lar AB ülkelerine pazarlarını açacak olan 
Peru ve Kolombiya'daki işletmelerin piyasada oluşacak rekabetten kötü 
etkileneceğini ileri sürmekteydi. Aralık 2009'da yürürlüğe giren Lizbon 
Antlaşması'na göre AB'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının 
Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. Kolombiya'da 
sendika mensuplarının cinayete kurban gitmeleri konusu ise AP 
açısından endişe verici bir nokta. AP, AB'nin serbest ticaret anlaşmasını 
imzalamadan önce bu cinayetlerle ilgili soruşturma yapmış olmasını 
istiyordu. Avrupa Birliği ve Singapur arasındaki serbest ticaret 
anlaşması müzakereleri 3 Mart tarihinde resmen başlatıldı. 
Müzakerelerin ilk turu 8-12 Mart tarihleri arasında Singapur'da 
gerçekleştirilecek. Kaynak: EU Observer 
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