
AVRUPA İÇİN 
YENİ BECERİLER AJANDASI

DAHA YEŞİL BİR EKONOMİ İÇİN BECERİLER

Kaynak yönünden verimli ve karbon oranı düşük bir ekonomiye yönelik yenilik odaklı bir geçiş ile yeni işletme ve iş 
profilleri ortaya çıkacağından dolayı Avrupa’da büyüme ve yeni iş olanakları oluşacaktır. 2030 iklim ve enerji çerçe-
vesi hedeflerine ulaşılması sayesinde 2030 yılına kadar 700.000 ilave iş yaratılabilir. 

Yeşil İşler

Daha yeşil bir ekonomiye geçişin istihdam üzerindeki etkileri hâlihazırda görünebilmektedir ve giderek daha çok iş 
daha yeşil beceriler gerektirecektir. 
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Üç yenilenebilir enerji teknolojisine yönelik iş sayısındaki gelişim

İşler

Özellikle, yenilenebilir enerji, yeşil inşaat ve donanımın iyileştirilmesi, ulaşım, atık yönetimi ile su kaynakları yönetimi 
gibi endüstrilerde yeni işler yaratılmaktadır. Birkaç ülkeden elde edilen bulgular; geleneksel eğitim kurumlarının(*) 
iyi hizmet veremediği belli başlı “yeşil” sektör ve meslekte, beceri eksikliklerinin halihazırda baş gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Bu ekonomik dönüşümü sağlamak için çok çeşitli sektörlerde çalışan işgücünün yeni işletme modelle-
rine ve yöntemlerine uyum sağlaması ve yeni yeşil becerilerin gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Örneğin, 
yalıtım ve enerji verimliliği alanlarında yatırımın artması, inşaat sektöründe yeni iş olanaklarının yaratılmasını sağla-
yacak ve bu nedenle dört milyondan fazla işçinin becerilerini artırmalarını gerektirecektir.

Kaynak: Ortega, M, del Rio P, Ruiz, P ve C Thiel (2015) “Employment effects of renewable electricity deployment. A novel methodology ”, Energy 91: 94-951

  * “Yenilenebilir elektrik kullanımının istihdam üzerindeki etkileri. Yeni bir yöntem”

Fotovoltaikler      Karada rüzgâr          Kıyıda rüzgâr



Yeşil Büyüme

Eko-sanayilerine yönelik küresel piyasanın 2010 yılında takriben yılda 1.15 trilyon Euro olduğu hesaplanmıştır. Bu 
rakamın 2020 yılına kadar iki katına çıkarak 2 trilyon  Euro’ya ulaşacağı konusunda yaygın bir mutabakat vardır. AB, 
bu alanda hemen hemen dünyanın tüm büyük ekonomilerine yönelik  güçlü bir ihracat pozisyonuna sahiptir. 
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Avrupa İçin Yeni Beceriler Ajandası, Yeşil İşlerin Yaratılmasında Nasıl Yardımcı Olacaktır?

• Beceri Garantisi: Düşük kalifiyeli yetişkinlerin becerilerinin artırılmasında yardımcı olacak ve belli başlı yeşil    
  sektördeki ve meslekteki beceri eksikliklerinin kapatılmasına katkı yapacaktır. 

• Beceriler Hakkında Sektörel İşbirliği Planı: Otomotiv ve denizcilik teknolojileri sektörleri daha yeşil ve daha
  sürdürülebilir teknolojiler geliştirme sürecinde iki pilot sektördür. Başarılı olunursa, bu Plan daha sonra 
  yeşil büyüme ve yenilenebilir enerji odağıyla diğer sektörleri de kapsayacak biçimde yaygınlaştırılabilir.  

• İşletme-Eğitim Ortaklıkları:  Yeşil ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki ortakların güçlü bağlılığı gençleri 
  kari yerlerinin başında sürdürülebilir bir ekonomideki işgücü piyasasına hazırlayabilir. 

Kaynak: Ecorys (2012) “The number of jobs dependent on the environment and resource efficiency improvements” 

(*) Enerji ve kaynak verimliliğindeki gelişmelere bağlı iş sayısı
(*) Cedefop ve ILO, 2010


