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YEDİNCİ ÇEVRE EYLEM PROGRAMI (2013-2020) 
 

Program, 2020’ye kadar öncelikli hedeflerini özetlemekte ve 2050 yılı için esas sorunlara 
yönelik uzun vadeli bir görüş sunmaktadır. Ayrıca Avrupalıların ekonomik başarısının ve 
refahının, doğal sermayesinin sağlık durumuna bağlı olduğu anlayışı üzerine kurulmuştur 
(Bruyninckx, 2014: 1).  

“Gezegenin Sınırları İçinde, Daha İyi Yaşamak” sloganıyla, yayınlandıktan bir yıl sonra 
yürürlüğe giren program kapsamında dokuz öncelik belirtilmiştir. Bunlar:  

• Birliğin doğal sermayesinin korunması, muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi, 

• Birliğin kaynak-verimli, yeşil, rekabetçi düşük karbon ekonomisine geçişinin 
sağlanması,  

• Birlik vatandaşların sağlık ve refahının çevre ile ilgili risklere karşı korunması, 

• Birlik Çevre Mevzuatının uygulanmasının geliştirilmesi, 

• Birlik Çevre Mevzuatına yönelik bilgi ve deneyimin artırılması, 

• Çevre ve iklim politikaları için gerekli yatırımın sağlanması, 

• Çevrenin diğer politika alanlarına entegrasyonun ve politikalarda tutarlılığın 
sağlanması, 

• Birlikteki şehirlerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, 

• Birliğin uluslararası çevre ve iklim sorunları konusundaki etkinliğinin 
güçlendirilmesidir(SEAP, 2013: 174).  

Belirlenen bu dokuz öncelik, kendi içerisinde temel, kolaylaştırıcı ve ek yatay öncelik olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırılmaya göre:   

Temel Hedef:  
• Doğal Sermaye, 

• Kaynak Verimli Ekonomi: Daha az ile daha fazlasını gerçekleştirme 

• Sağlıklı Çevre ve İnsan: Çevreye özen göstermek kendimize özen göstermektir. 

AB’nin temel hedeflerine ulaşması için kolaylaştırıcı olarak tanımlanan hedefler (4I):  
• Gelişmiş Uygulamalar: Çevre, sağlık ve bütçemiz için iyi olan, 

• Artan Bilgi: En son verilere dayanan en iyi kararlar, 

• Güvenli Yatırımlar: Yeşil teşvikler, yeşil yenilikler demektir, 

• Daha İyi Entegrasyon: Bir yaklaşım ile çeşitli zorluklarla mücadele, 

İki ek yatay öncelik hedefleri:  

• Sürdürülebilir Şehirler: Ortak çözümler için birlikte çalışma, 

• Uluslararası Zorluklarla Mücadele: "Gezegenimizin sınırları içinde iyi yaşamak 
(EC,2016).  

Programla beraber AB’nin diğer politika alanlarını ilgilendiren “Entegre çevre yönetiminin 
esasları”, geniş bir yelpazede üye ülkelere sunulmaktadır. Çevre-dostu üretim modellerinin 
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yaygınlaştırılmasına ön ayak olan bir “iş dünyası” ile bu ortamın getirisi olarak uzun vadeli yeni 
iş imkânlarının yaratılması temel hedefler arasında yer alarak AB’de hızla gelişen yeşil ekonomiye 
geçişi hızlandıracak çalışmalara ağırlık verileceği düşünülmektedir (Kıvılcım, 2014: 1).  
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