Toplumun sürdürülebilir kalkınmayla ilgili, küresel zorluklara ve
eğilimlere verdiği yanıta Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
denilir. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu hedefler,
özünde yoksulluğu ortadan kaldırmak ve küresel olarak
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için dönüşebilir politik bir
çerçevedir. Buna barışçıl toplumların kilit konuları dahildir.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarını, hedefleri ve amaçları arasındaki temel bağlantıları
tanıyarak dengeler. Bu durum sadece belirlenen alanlarda değil,
bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bin yıllık kalkınma
hedeflerinden, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak,
evrimden küresel kalkınma yönüne doğru değişen bir yaklaşımı
yansıtmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına
dayanan bu yaklaşım, Avrupa Birliği değerleri ve ilkeleri ile
tamamen tutarlıdır. Çok paydaşlı ortaklıklar, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin uygulanması noktasında kilit bir role
sahiptir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, ekonomik refah ve
verimliliği, barışçıl toplumları, sosyal ve çevresel sorumluluğu
uzlaştıran her şey için onurlu bir yaşam sürdürmektedir.
Eşitsizliklerin giderilmesine yönelik hedeflenen çabalar,
yoksulluğun ortadan kaldırılması, kırılganlıkların azaltılması ve
kimsenin geride kalmamasını sağlamaktır. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, gündemin başarılmasına katkıda bulunarak daha güçlü
ve sürdürülebilir, kapsayıcı, güvenli ve refah içerisinde olan
bir Avrupayı teşvik edeceklerdir. Bunu gerçekleştirirken mevcut
olan küresel zorluklara ve fırsatlara Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri yanıt vermelidir. Gündemin, iç ve dış politikalarla,
kapsamlı ve stratejik bir yaklaşım uygulaması gerekmektedir.
Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu da dengeli ve tutarlı bir
şekilde değerlendirilmeli, uluslararası ve küresel düzeyde yerel
eylemlerle diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki
bağlantılara değinilmelidir. Bu ortak hedeflere ulaşılmasında en
önemli faktör Avrupa Birliğinin birleşik bir şekilde
davranmasıdır. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Üye Devletleri bir
arada daha iyi çalışmayı benimsemişlerdir. Ancak Avrupa Birliği
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kurumları arasında daha fazla tutarlılık oluşması gerekmektedir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, üstünlüklerini birleştirmek
için farklı yollar ve yaklaşımlar kullanmalıdır. Bunun
yollarından biri siyasi diyalogdur. Siyasi diyalog, kalkınma
ilkelerini ilerletmenin önemli bir yoludur ve ayrıca Avrupa
Birliği değerlerinin korunmasını sağlamayı amaçlayan önleyici bir
boyuta sahiptir. Aynı zamanda insan hakları, demokrasi, hukukun
üstünlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki saygıyı
siyasal diyaloglarına dahil edecektir. Bu diyalog, hükümetlerle
birlikte yürütülecek olan ortak bir anlayışın destekleneceği,
ilerlemenin düzenli olarak gözden geçirileceği ve uygun
destekleyici önlemlerin belirleneceği büyük bir eylem platformu
olacaktır. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, sivil toplum
kuruluşlarının kalkınma katılımına değer vermekte ve toplumun tüm
kesimlerini aktif olarak çalışmaya teşvik etmektedir. Sivil
toplum kuruluşları, demokrasinin destekleyicilerini, hukukun
üstünlüğünü, sosyal adalet ve insan hakları konularındaki
rollerini onaylamaktadır. Bu oluşum sivil toplum alanını
destekleyerek kuruluşların kapasitelerinin artırılmasını
sağlamalı, kalkınma sürecinde ise siyasi, sosyal ve ekonomik
diyaloğu ilerletmelidir. Gelecekteki gündemin, seçmeli olarak
değil, bir bütün olarak uygulanması gerektiği kabul edilmektedir.
Böylelikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve dönüşümü
hızlandırmak için birbiriyle kesişen unsurlardan bahsetmektedir.
Bu unsurlar arasında gençlik, cinsiyet eşitliği, hareketlilik ve
göç, sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği, demokrasi,
hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konular yer almaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle olan yenilikçi ilişkiler ve
yerli kaynakları harekete geçirerek ilgili kaynakları kullanmak
gibi unsurlar bu anlamda önem taşımaktadır. Ekonomik, sosyal ve
çevresel değişimlerle birlikte, küresel büyüme, sürdürülebilir
kalkınma için fırsatlar sunar ve ciddi zorluklar doğurur. Sürekli
olarak artan nüfus yoğunluğunda dengeyi sağlamak için çocukların
ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek gereklidir. Bunun
yanı sıra sorumlu vatandaşlığı teşvik etmek, sürdürülebilir ve
başarılı toplumlar geliştirmek ve gençlik istihdamını artırmak
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çok önemlidir. Yoksulluk çok boyutludur ve ekonomik, sosyal,
çevresel, kültürel ve politik yönleriyle bağlantılıdır. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri açlığı ve her türlü yetersiz beslenmeyi
sona erdirmelidir. Bunun yanında evrensel sağlık sigortası,
kaliteli eğitim ve öğretime erişim, yeterli ve sürdürülebilir
sosyal koruma ve sağlıklı bir çevrede herkes için iyi bir
çalışmayı teşvik etmelidir. Bu alanlardaki ilerlemenin
sürdürülebilir kalkınma için daha güçlü bir temel sağlayacağı
tartışılmaz bir gerçektir. Yetersiz ve kötü beslenme, çocukların
okuldaki becerilerinin azalmasına, sağlığın bozulmasına ve
ekonomik verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum
gelişim için büyük bir engeldir ve yaşam boyu sürecek bir yüktür.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri herkesin ekonomik, güvenli,
yeterli ve besleyici gıdalara erişimini sağlamak için
çalışacaktır. Tekrarlayan krizlerle karşı karşıya kalan ülkelerde
en savunmasız olanların dayanıklılığını artırmak için açlığı sona
erdirmek, yerel ve bölgesel gıda üretiminde kapasiteyi artırarak
gıda güvenliği ve besleyiciliğini sağlama noktasında çaba
gösterecektir. Beslenme, su, sağlık, hijyen ve sosyal koruma
konularındaki temel hizmetleri destekleyerek, çocukların
büyümelerinin engellenmesi ve her türlü yetersiz beslenmeye
değinerek çocukların erken gelişimine yatırım yapmaya devam
edeceklerdir. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Üye Devletleri,
çevre üzerindeki zararlı etkilerden kaçınırken, herkesin toprağa,
gıdaya ve sürdürülebilir enerjiye erişimini geliştirmede en
yoksul toplulukları destekleyecektir. Politikaları teşvik ederken
toprak, yiyecek, su ve enerji arasındaki en uygun bağlantıların
somut bir şekilde ele alınmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım,
planlama ve uygulama konusunda etkin adımlar atacaktır.
Önümüzdeki on yıl içerisinde özellikle su kıtlığındaki önemli
artış, iklim değişikliğine uyum konusunda büyük zorluklara yol
açacaktır. Güvenli içme suyuna evrensel erişim, hijyen, sağlık ve
refah, büyüme ve verimlilik için ön şarttır. Ancak su kaynakları,
ayrıca iklim değişikliği dolayısıyla çevresel bozulmaya maruz
kalmaktadırlar. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, daha stratejik
bir yaklaşım içerisinde hareket ederek su geri dönüşümünün daha
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verimli kullanılmasının yanı sıra, sürdürülebilir ve entegre su
yönetimini destekleyeceklerdir. Tüm bunlar sağlıklı yaşamı
destekleyici unsurlardır. Sağlık, insanların yaşamlarının
merkezindedir ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, adil,
sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin en önemli unsurlarından
biridir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, insan onurunu,
refahını ve maddi rahatını artırmak için en yüksek fiziksel ve
zihinsel sağlık koşullarından yararlanma hakkını koruma ve
destekleme konusundaki taahhütlerini onaylamaktadır. Buna ek
olarak sağlık hizmetlerine ve evrensel sağlık güvenliğine eşit
erişim sağlayarak, ortak ülkelere güçlü, kaliteli ve esnek sağlık
sistemleri kurma çabalarında destek vermeye devam edeceklerdir.
Bu amaçla sağlık, işgücü eğitimi, işe alım, dağıtım ve sürekli
mesleki gelişim alanlarında gelişmekte olan ülkeleri
destekleyecektir. Yeni sağlık teknolojilerinin araştırılarak
yatırımların geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. Herkes için
kaliteli eğitime erişimin sağlanması, gençlerin istihdam
edilebilirliği ve uzun süreli gelişim için bir ön koşuldur.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, özellikle erken çocukluk
döneminde ve ilkokul yıllarında kapsayıcı yaşam boyu öğrenmeyi ve
eşit kalitede eğitim almayı destekleyecektir. Ayrıca, orta ve
üçüncü seviye eğitim, teknik ve mesleki eğitimle, acil ve kriz
durumlarını, iş temelli ve yetişkin öğrenimini teşvik
edeceklerdir. Kızlar ve kadınlar için eğitim ve öğretim
fırsatlarına özel önem verilecektir. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, herkesin hayatını saygın bir şekilde yaşamaları,
topluma sorumlu ve üretken yetişkinler olarak dahil olmaları ve
topluma katkıda bulunmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca
toplumların ekonomik ve çevresel refahının sağlanması için
gereken bilgi, beceri, yetenek ve haklara sahip olmalarını
sağlama çabalarını yoğunlaştıracaktır. Çocukların ihtiyaçları,
hakları ve özlemleri önemli derecede dikkat gerektirir. Ekonomik
ve sosyal getirileri en yüksek olan eylemler, kapsamlı erken
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çocukluk müdahalelerini içerir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri,
sağlıklı bir genç nüfusun geliştirilmesinde önemli bir unsur
olarak güvenli ve besleyici bir ortam sağlama çabalarını
yoğunlaştıracaklardır. Ayrıca, her çocuğun kayıp nesil riskini
önlemek için, acil durumlar ve kriz durumları, barışçıl bir
çocukluk ve kaliteli eğitimi hak ettiğini kabul ederler. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri, çocukların korunmasını ve onları
ilgilendiren kararlara katılımlarını geliştirmek için ortak
ülkelerle birlikte çalışacaktır. Özellikle gençler için yeterli
oranda kaliteli işler yaratmak önemli bir zorluk olacaktır.
Gençlerin haklarını geliştirmek, sosyal, toplumsal ve ekonomik
hayata katılımlarını kolaylaştırmak, kapsayıcı büyümeye ve
sürdürülebilir kalkınmaya tam katkılarını sağlamak için hedefli
politikalar ve uygun yatırımlar gerekmektedir. Gençler, ayrıca,
demokratik süreçlere katılmalı ve liderlik rolleri üstlenmelidir.
Eğitim, istihdam, sosyal ve politik ihtiyaçlarının ihmal
edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarısını
baltalayacak ve onları özellikle çatışma durumlarında suç ve
radikalleşmeye karşı savunmasız bırakacaktır. Avrupa Birliği ve
Üye Devletleri, eğitim, mesleki eğitim, beceri geliştirme,
dijital teknoloji ve hizmetlere erişim konularındaki etkili
politikalar tarafından desteklenen kaliteli istihdam ve
girişimcilik fırsatlarını artırmalıdır. Gençlerin, özellikle genç
kadın ve kızların belirli ihtiyaçlarını karşılamak için somut
eylemlere önem verilmesi gerekmektedir. Bunun amacı, teknolojik
ilerlemeden yararlanmak için fırsatlar yaratmaktır. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri özellikle gençlik örgütleri
aracılığıyla yerel ekonomilere, toplumlara ve karar alma
süreçlerine katılımlarını teşvik ederek, gençlerin haklarını ve
halkla ilişkiler konusundaki güçlenmelerini amaçlayacaktır. Her
yaştaki kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik, sürdürülebilir
kalkınma için çok önemlidir. Yoksulluğun yok edilmesini sağlamada
çarpan etkisi vardır. İnsan hakları ve sosyal adalete dayanan
demokratik toplumların gelişiminin kilidini açmak için
anahtardır. Ayrıca, cinsiyet eşitliği, refah ve istikrarın
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artması, sağlık ve eğitim gibi alanlarda daha iyi sonuçlar
alınmasıyla pozitif yönde ilişkilidir. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, kadınları ve kızları, barışın inşası, uyuşmazlıkların
çözümü ve insani yaklaşımdaki rolleri, kalkınma ve değişimin
kilit aracı olarak kabul ederler. Birçok kadın ve kız temel
haklardan, kaynaklardan ve seslerini duyurmaktan yoksun
bırakılmaya devam ediyor. Cinsiyet eşitsizliği diğer dışlanma
biçimleriyle kesişmektedir. Kadınların ve kızların ilerlemesi,
cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, toplumdaki haklar, eşitlik ve
rollerin, erkeklerle, kızlarla ve kadınlarla çalışmayı
gerektirir. Bu aynı zamanda, öğretmenler, dini ve topluluk
liderleri gibi toplumlardaki kız ve kadınlara yönelik ayrımcılığı
ortadan kaldırmak için kilit aktörlerle birlikte çalışmayı
gerektirir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, toplumsal
cinsiyetin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin etkili bir
şekilde başarılmasında kilit bir katkıyla tüm politikalar boyunca
sistematik olarak korunmasını sağlayacaklardır. Çok paydaşlı
ortaklıkları derinleştirip, toplumsal cinsiyete duyarlı
bütçeleme, planlama ve kadın kuruluşlarının karar alma
süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlayarak, cinsiyet
eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi çabalarını
hızlandıracaklardır. Kültür, hem etkinleştirici hem de
kalkınmanın önemli bir bileşenidir. Bu durum ekonomik büyümeyi
güçlendirirken, sosyal içerme, ifade özgürlüğü, kimlik oluşturma,
sivil güçlendirme ve çatışmaların önlenmesini kolaylaştırabilir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, Avrupa Birliğinin tüm insan
haklarının evrenselliği, bölünmezliği ve karşılıklı
bağımlılığıyla yönlendirildiğini vurgulamaktadır. Kültürlerarası
diyalogla işbirliğini ve kültürel çeşitliliği teşvik ederek
kültürel mirası koruyacaktır. Kültürel ve yaratıcı endüstrileri
artırarak bu gibi durumların sürdürülebilir kalkınmanın devamına
yardımcı olacağı kültürel politikaları destekleyeceklerdir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, sonuçların eşitsizliğini
azaltmak ve herkes için eşit fırsatları teşvik ederek hareket
edecektir. Bunu yaparak, toplumun en fakir ve en savunmasız
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kesimlerine doğrudan yardım edecek ve gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını karşılamaya, yeteneklerinden ödün vermeyen daha
kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeyi desteklemeye yardımcı
olacaklardır. Ekonomik büyüme, kapsayıcı olduğunda en yoksul
kesim için kalıcı ve daha faydalıdır. Eşitsizlikle mücadele etmek
için, Avrupa Birliği ve Üye Devletleri temel geliri güvence
altına almak, aşırı yoksullukta eskiye dönmeyi önlemek ve
esnekliği artırarak verimli, sürdürülebilir, adil sosyal koruma
sistemlerini destekleyeceklerdir. Ekonomik ve sosyal
eşitsizliklerin belirleyicilerini ve eğilimlerini
değerlendirecek, eşitsizlikle mücadelede daha etkili olmaları
için araçlarını ve yaklaşımlarını güçlendireceklerdir. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri, kalkınma işbirliğindeki eşitsizliğin
azaltılmasını önleyecek ve yenilikçi sosyal uygulamaları
destekleyeceklerdir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, çevresel
ve ekonomik şoklar, doğal ve insan kaynaklı felaketler,
çatışmalar ve sağlık üzerindeki küresel tehditler karşısında,
özellikle hassas nüfusların dayanıklılığını güçlendireceklerdir.
Bu noktada göç ve hareketliliğin önemi büyüktür. İyi yönetilen
göç ve hareketlilik, kapsayıcı büyümeye ve sürdürülebilir
kalkınmaya olumlu katkılarda bulunabilir. Düzenli göç ve
hareketlilik, göçmenlerin kendilerine, ailelerine, varış
ülkelerine, beceri ve üretken kapasitenin aktarılması yoluyla
fayda sağlayabilir. Aynı zamanda düzensiz göç, önemli zorluklara
neden olup transit ve varış ülkelerini olumsuz yönde
etkileyebilir. Göç, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler
için giderek daha zorlayıcı bir konu haline geldi. Bazı
durumlarda, göçmen nüfusun insan hakları, sağlık ve eğitime
erişimi engellenmekte, zorunlu çalışma ve insan ticareti mağduru
olmaları riski bulunmaktadır. Güçlendirilmiş katılım, planlı ve
iyi yönetilen göç politikalarının uygulanması, insanların
güvenli, düzenli, kurallı ve sorumlu göç ve hareketliliği
kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Göçle mücadele, kalkınma, iyi
yönetişim, güvenlik, insan hakları, istihdam, sağlık, eğitim,
tarım, gıda güvenliği, sosyal koruma ve iklim değişikliği, çevre
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gibi birçok politika alanı ile kesişmektedir. Avrupa Birliği ve
Üye Devletleri, göç ve ticaret konusunda daha koordineli,
bütünsel ve yapısal bir yaklaşım izleyecek, etkileşimi en üst
düzeye çıkararak kalkınma ve ticaret de dahil olmak üzere tüm
Avrupa Birliği politikalarını, araçlarını ve gereçlerini
kullanarak gerekli kaldıraçları uygulayacaklardır. Kalkınma
politikası sayesinde, Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, düzensiz
göçün temel nedenlerini ele alacak, diğerleri arasında
göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki ve ev sahibi topluluklardaki
sürdürülebilir entegrasyonuna katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda
ülkelerine geri dönen veya transit geçen göçmenlerin
ülkelerindeki başarılı sosyoekonomik entegrasyonun sağlanmasına
yardımcı olacaktır. Bu, büyüme ve istihdam fırsatlarını artırmak
için ortak ülkelerde yatırım ve ticareti teşvik etmeyi
içerecektir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, düzensiz göçün ve
zorla yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak ve ortak
ülkelerdeki göçün tüm yönleriyle daha iyi yönetilmesini teşvik
etmek için çabalarını hızlandıracaklardır. Bu durum için geçerli
tepkileri, şeffaf ve demokratik bir şekilde güçlendirilmiş
ortaklığın geliştirilmesi, Avrupa Birliği dış politika
diyaloğunun önemli bir parçası olarak birleştireceklerdir. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri, zorla yerinden edilmiş kişilerin
saygınlığını, direncini ve bu kişilerin yaşamlarını yeniden inşa
etmeleri noktasında ev sahibi ülkeye katkı sağlayacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu kişilerin ev sahipliği yapan ülke ve
toplumların ekonomik ve sosyal yaşamlarına dahil edilmelerinin
sağlanması gerekmektedir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri,
kadınlara, refakat edilen veya edilemeyen çocuklara ve her türlü
saldırıya açık olan kişilere özel önem vererek hak temelli bir
yaklaşım uygulayacaklardır. Uzun süreli sosyal yapıları
koruyacak, uzun süredir yerinden olmuş insanları, eğitime ve iyi
işlere erişim ve daha geniş kalkınma planlamasına dahil
edeceklerdir. İnsan refahı ve dayanıklı toplumlar, sağlıklı bir
çevreye ve işleyen ekosistemlere dayanır. Çevresel bozulma, iklim
değişikliği, aşırı hava koşulları, doğal veya insan kaynaklı
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felaketler, özellikle yoksullar için kalkınma kazanımlarını ve
ekonomik gelişmeleri azaltabilir. Bu, güvenlik açıklarını ve
ihtiyaçlarını artırabilir. Barışı ve istikrarı tehlikeye atıp
büyük çaplı göçlere neden olabilir. Özel eylemlerin yanı sıra,
önleyici faaliyetlerle, kalkınma işbirliğinin tüm sektörlerinde
çevresel hususların dahil edilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği
ve Üye Devletleri, ekonomik büyümeyi çevresel bozulmadan ayırmak
ve dairesel bir ekonomiye geçişi sağlamak amacıyla, kimyasalların
ve atıkların sürdürülebilir kaynak yönetimiyle birlikte bu tür
tüketim ve üretimi teşvik edecektir. Sorumlu bir özel sektör ve
kirleten öder ilkesinin sistematik uygulaması başarı için kritik
öneme sahip olacaktır. Çevresel sürdürülebilirliği, iklim
değişikliği hedeflerini ve yeşil büyümenin ulusal ve yerel
kalkınma stratejilerinde takip edilmesini sağlama kapasitesindeki
gelişmeye yardımcı olacaklardır. Ayrıca çevresel
sürdürülebilirliği teşvik etmek için bilim ve teknolojiyi daha
iyi kullanacaklar ve devleti dikkate alan, kanıta dayalı
kararları desteklemek için Avrupa ve uluslararası dünya gözlem
programlarını en iyi şekilde kullanacaklardır. Bu sayede mevcut
olan kapsamlı veri ve bilgilerin ortakları tarafından
kullanılmasını teşvik edeceklerdir. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, ekosistem hizmetlerinin sağlanması için ormanların,
okyanusların, kıyı alanlarının, nehir havzalarının ve diğer
ekosistemlerin dahil olduğu doğal kaynakların korunması ve
sürdürülebilir yönetimin ve kullanımının yanı sıra biyolojik
çeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını destekleyeceklerdir.
Uluslararası taahhütlere uygun olarak, yasadışı tomruk çekme ve
ilişkili ticareti, kara ve orman bozulması, kuraklık ve biyolojik
çeşitlilik kaybı konuları ele alınacaktır. İklim dayanıklılığı ve
adaptasyonunu iyileştirmek sürdürülebilir yönetimden ortak
faydalar sağlayacaklardır. İşbirliği sektörlerinde
sürdürülebilirlik bütünleşmesi ve paydaşlarıyla diyalog içinde
çevre konularının profilini yükselteceklerdir. Avrupa Birliği ve
Üye Devletleri, doğal sermaye muhasebesinin kullanımını teşvik
edecektir. Bunlar ormanların yasadışı sömürülmesini önlemek,

TR – Text production – Cagliari 2019

9

doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için daha iyi yönetişim
ve kapasite geliştirme konularını destekleyeceklerdir. Onlar
yerli halklar ve yerel topluluklar dahil, tüm haklara saygıyı,
yerel paydaşların katılımını teşvik edeceklerdir. Okyanus
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, iyileştirilmiş okyanus
yönetişimi ve mavi ekonominin gelişmesi, sağlıklı, üretken
okyanuslar elde etmek için, deniz ekosistemlerinin korunmasını ve
restorasyonunu, teşvik edeceklerdir. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, azaltma ve adaptasyon arasında sağlam bir denge
kurmak amacıyla, kalkınma ve işbirliği stratejileri boyunca çevre
ve iklim değişikliğini entegre edeceklerdir. Yerel iklim
şampiyonlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacaklar ve çok
paydaşlı platformları destekleyerek en iyi uygulama projelerini
aktif bir şekilde yayıp ölçeklendireceklerdir. Enerji, kritik
öneme sahip bir gelişme sağlayan en önemli etken olup,
sürdürülebilir bir gezegen için çözümlerin merkezini
oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kapsayıcı büyümeyi
teşvik etmek ve yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için
enerjiye ihtiyacı vardır. Sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak,
temiz suya, temiz yemek pişirme, eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişimi sağlayabilir ve artırabilir. Ayrıca işler yaratabilir ve
yerel işletmeleri çevre dostu bir şekilde destekleyebilir. Avrupa
Birliği ve Üye Devletleri, birbirine bağlı olan üç temel hedefi
izleyecektir. Bunlar, enerji erişimi eksikliğini ele almak,
enerji verimliliğini artırmak ve enerji arasında sürdürülebilir
bir denge sağlamak için yenilenebilir enerji üretimini artırmak.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliğine dayalı güçlü bir odaklanmayla, ekonomik, modern,
güvenilir ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine evrensel erişimin
sağlanmasına katkıda bulunup enerji yoksulluğunu ele alacaktır.
Kırsal bölgelerde enerjiye erişime olanak tanıyan, topluluk
tarafından yönlendirilen, şebekeden veya mini şebekeden oluşan
çözümler yoluyla temiz ve yenilenebilir enerji sağlanabilir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, çevreye zararlı fosil ve
yakıtların kaldırılmasını, istikrarlı, şeffaf enerji piyasalarını
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ve akıllı şebekelerin sürdürülebilir enerji yönetimi için dijital
teknolojilerin kullanılmasını teşvik edeceklerdir. Bu gelişmiş
strateji, iklim değişikliği ve mücadeledeki küresel liderliğiyle
tutarlı bir şekilde sürdürülen Avrupa Birliği eylemi, düşük
emisyonlu iklim dirençli ekonomilere geçiş için üçüncü ülkelerin
desteklenmesiyle devam edecektir. Güvenli ve temiz enerji
hizmetlerine evrensel erişim sağlamak için gereken finansal
yatırımlar ölçeği, birçok aktörün katılımını gerektirmektedir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, enerji talebi yönetimi,
verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve temiz teknoloji
geliştirme ve transfer konularında özel sektör, tüm ilgili
paydaşlarla işbirliğini artıracaklardır. Rekabetçi ve
sürdürülebilir bir enerji sektörüne ve özel finansmana yardımcı
olacak düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesini
destekleyeceklerdir. Özel sektör, ek fonlarla, yenilikçi
finansman girişimleri ve araçlarını kullanacaklardır. Bu enerji
geçişinde Afrika ve Avrupa Birliğinin mahallesini desteklemek,
Avrupa Birliğinin Enerji Birliğini mümkün kılan çerçevenin bir
parçası olacaktır. Özellikle kadınlar ve gençler için uygun işler
yaratmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için önemlidir.
Paylaşılan refah ve büyüme, insan refahı ve onuruna önemli katkı
sağlar. Kapsayıcı sürdürülebilir büyüme, korunmasız nüfus
grupları ve en fazla risk altındakiler için servet ve insana
yakışır işlerin yaratılması, bunlardan yararlanmak için fırsatlar
oluşturarak, ortak ülkelerde uzun vadeli esneklik geliştirir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, düzgün işler yapan, üretken
kapasiteyi artıran, kamu hizmetleri ve sosyal koruma için yeterli
gelir getiren, sürdürülebilir sanayileşme, sürdürülebilir değer
zincirleri ve çeşitlendirmeyi teşvik eden ekonomik bir dönüşümü
uygulayacaklardır. Bu tür malzeme döngülerinin, kaynak
verimliliğinin ve düşük emisyonlu, iklim dirençli yollara
dönüşmesi noktasında, dairesel bir ekonomide sürdürülebilir
tüketim ve üretim modellerinin teşvik edilmesini içerir.
Sürdürülebilir kamu ve özel yatırımları, sürdürülebilir
kalkınmanın hayati bir faktörüdür. Ekonomileri çeşitlendirmeye,
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büyümeyi ve iyi işleri teşvik etmeye, yenilikçi ürünler ve
hizmetler sunmaya, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini
bölgesel ve küresel değer zincirlerine bağlamaya, bölgesel
entegrasyon ve ticareti teşvik etmeye ve sosyal ihtiyaçları
karşılamaya yardımcı olur. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri,
sürdürülebilir kalkınma için fonları, sürdürülebilir projeler
geliştirmek ve yatırımcıları çekmek için teknik yardımı aynı
zamanda iş ortamlarını iyileştirmeye, yolsuzlukla mücadeleye ve
özel sektörle ilişki kurmaya yardımcı olacak önlemleri
birleştirerek yatırımları artırmak için harekete geçeceklerdir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri ayrıca, düşük emisyonlu, iklime
dirençli yeşil ekonomideki özel ve kamu yatırımlarının
artırılmasına katkıda bulunacaklardır. Bu gibi eylemler için
kilit kanallardan biri, gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım risk
profilini düşürme ve dolayısıyla özel sektörden ek finansmanı
kaldıracak garantileri içeren Avrupa Dış Yatırım Planı olacaktır.
Bu plan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin elde edilmesine
katkıda bulunacak, böylece düzensiz göçün temel nedenlerinin
üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Avrupa Birliği, gelişmekte
olan ülkelerin, özellikle en savunmasız ülkelerin bölgesel
entegrasyona ve çok taraflı ticaret sistemine daha fazla
katılımdan kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın
faydalarından yararlanmalarını sağlamak için ticaret politikasını
sürdürecektir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, gelişmekte olan
ülkelerde uluslararası insan hakları standartlarına ve ilkelerine
saygılı, daha iş dostu bir ortam yaratılmasına yardımcı
olacaktır. Temel işçilik standartları ve durum tespiti
gereklilikleri, daha elverişli iş ortamları, yeni iş modelleri ve
daha fazla devlet kapasitesi dahil olmak üzere, sürdürülebilir
politikalar ve düzenleyici çerçeveleri teşvik ederek, kapsayıcı
ekonomik faaliyet için koşulların iyileştirilmesine katkıda
bulunacaklardır. Yoksullar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
için, kadınlar dahil finansal ve mikro finansal hizmetlere geniş
erişimi teşvik edeceklerdir. Ayrıca, yerel hizmetlerin yanı sıra
kapsayıcı ve yeşil işletme modellerinin sağlanmasını artırmak
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için özel sektör girişimlerini ve sosyal girişimleri,
kooperatifleri, kadın ve genç girişimcileri teşvik edeceklerdir.
Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerin kamu alımlarına erişimini kolaylaştırmak için
sürdürülebilir ve şeffaf kamu alımlarını teşvik edeceklerdir.
Araştırma ve yenilikte kamu sektörü yatırımı, bilim ve
teknolojideki işbirliği, özel sektör yatırımlarının kilidini
kaldırmaya ve gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı büyümeyi teşvik
etmeye yardımcı olabilir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri,
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için gelişmekte olan
ülkelerde ticareti ve yatırımı teşvik edecek ve
kolaylaştıracaklardır. Avrupa Birliği, gelişmekte olan ülkelerde
büyümenin ve yoksulluğun azaltılmasında kilit faktör olarak
ticari ve bölgesel entegrasyonu desteklemeye devam edecektir.
Herkes için ticaret stratejisinin uygulanmasıyla, Avrupa Birliği
ve Üye Devletleri, sürdürülebilir kalkınmayı her türlü ticaret
politikasına entegre etmek için ekonomik ortaklık anlaşmaları
dahil olmak üzere ticaret ortaklarına destek vereceklerdir.
Sürdürülebilir kalkınma için politika taahhütleri doğrultusunda,
ticari ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin ticaret
anlaşmalarında yer alan hükümlerin etkin bir şekilde
uygulanmasını ve kullanılmasını sağlamak için uygun olan yerlerde
kalkınma desteği kullanılacaktır. Avrupa Birliği ve Üye
Devletleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik
edecek ve gelişmekte olan ülkelerin kaynak kıtlığı ve iklim
değişikliği eylemini hesaba katan büyüme modellerini
benimsemelerine yardımcı olacaktır. Bu durum sürdürülebilir değer
zincirlerinin, çevresel ve sosyal standartların teşvik edilmesini
içerir. Özel sektör, 2030 Gündeminin uygulanmasına katkıda
bulunabilir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, Avrupa Yatırım
Bankasıyla yakın işbirliği içinde, kalkınma için özel
mobilizasyon potansiyelini desteklerken, sürdürülebilir kalkınma
için önemli dönüşüm potansiyeline sahip alanlarda özel sektörün
hesap verebilirliğini teşvik edeceklerdir. Bu, sürdürülebilir
tarım, güvenli ve temiz enerji, entegre su kaynakları yönetimi,
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sağlam altyapı, sağlık, sürdürülebilir turizm, yeşil ve dairesel
ekonomi, telekomünikasyon ve dijital teknolojiyi içermektedir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, sosyal diyalog yoluyla sorumlu,
sürdürülebilir ve etkili yaklaşımları teşvik etmek için işveren
ve işçi örgütleriyle birlikte özel sektörle uyumlu şekilde
çalışacaklardır. Sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık ve kurumsal
sosyal sorumluluk konularında uluslararası kabul görmüş insan
hakları standartları ve taahhütlerinin, kamu özel ortaklıkları,
olabilecek en iyi uygulamaların paylaşılması gibi çeşitli
yollarla harmanlanması, iş modellerinin oluşturulması
gerekmektedir. Bu sürdürülebilir yönetim ve mineraller, kereste
gibi doğal kaynakların kullanılmasının sağlanmasını içerir.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, sorumlu iş uygulamalarını ve
tedarik zincirlerinin sorumlu yönetimini desteklemeye, görev
haklarına saygı duymaya, insan ve iş haklarını, finansal olasılık
ve çevre standartlarını aynı zamanda erişilebilirliği entegre
etmeye devam edeceklerdir. İnsan hakları ihlallerini önlemek ve
Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Yönergesel İlkelerini
tanıtmak için çalışacaklardır. Kayıt dışı ekonomiden örgün
ekonomiye geçişi desteklemek ve çocuklarla mücadele etmek hem
kayıtlı hem de kayıt dışı sektörde, özellikle Uluslararası
Çalışma Örgütü tarafından tanımlananlar için, iyi istihdam
koşulları ve iyi ücretler sağlayan işgücü standartlarını teşvik
edeceklerdir. Sürdürülebilir tarım, yoksulluğun ortadan
kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma için kilit bir faktör
olmaya devam etmektedir. Açlığın sona ermesi gıda güvenliğinin
sağlanması için vazgeçilmezdir. Dünyanın yoksul kesiminin üçte
ikisi geçim kaynakları için tarıma bağımlıdır ve bazı gelişmekte
olan ülkeler birkaç üründe ticarete bağımlı durumda kalmaya devam
etmektedir. Aile çiftçileri, küçük işletmelere destek ve iş
sağlarken, gıda güvenliğine, toprak erozyonu ve biyolojik
çeşitlilik kaybına karşı mücadeleye katkı sağlayan merkezi bir
öneme sahiptir. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, geleneksel
toprak kullanımı ve suya erişim, yerel nüfusun ve yerli halkın
haklarına saygı göstererek, özellikle kadınlar için,
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