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Önsöz

25 Mart 2017 günü, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin 27 
lideri, Roma’da barış ve dostluk içinde bir araya gelecek.

Bu bile, 60 yıl önce altı kurucu Üye Devlet Roma 
Antlaşmaları üzerinde mutabakata vardıklarında birçok 
kişinin günün birinde gerçekleşebileceğine inanmayacağı 
türden bir başarıdır.

 
Bu yıldönümünü kutlarken, Avrupa için kurdukları 
hayal gerçeğe dönüşen bizden önceki insanları 
şükranla anıyoruz. Artık gururla başarılarımız üzerinde 
düşünmemizin ve bizi birbirimize bağlayan değerleri 
hatırlatmamızın zamanı gelmiştir.

Fakat Roma da yeni bir sayfanın başlangıcı olmalıdır.  
Güvenliğimiz için, halkımızın refahı için, Avrupa’nın 
giderek çok kutuplu bir dünyada üstlenmesi gerekeceği 
rol için bizleri önemli zorluklar bekliyor. 27 ülkeden 
meydana gelen birleşik bir Avrupa’nın kendi kaderini 
şekillendirmesi ve kendi geleceği için bir vizyon 
geliştirmesi gerekiyor.

Bu Beyaz Kitap, Avrupa projesinin bu yeni bölümüne 
Avrupa Komisyonu’nun bir katkısıdır. Avrupa’nın 
kendi yolunu belirlediği bir süreç başlatmak istiyoruz. 
Önümüzdeki zorlukları ve fırsatları belirlemek ve hep 
birlikte neler yapabileceğimize dikkat çekmek istiyoruz.

Avrupa Parlamentosu, ulusal parlamentolar, yerel ve 
bölgesel makamlar ve genel olarak sivil toplum örgütleri 
de dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda kıta genelinde 
gerçekleştirilecek geniş bir tartışmanın ardından bu 
fikirleri daha da ileriye götüreceğim ve Avrupa’nın 
geleceği konusundaki kişisel görüşlerimi Eylül 2017’deki 
Birliğin Durumu Konuşmamda sunacağım.

 
Bu, Avrupa Birliği Konseyi’nin yıl sonuna kadar ilk 
sonuçları ortaya koymasına ve Haziran 2019’da 
yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için 
gerçekleştirilecek olan eylemlerin belirlenmesine 
yardımcı olacaktır.

Hangi yolu takip edeceğimize karar verirken, Avrupa 
olarak, cesur ve geleceğimizi birlikte şekillendirmek 
konusunda kendimizden emin olduğumuzda daima en iyi 
sonuçlara ulaştığımızı unutmamalıyız.

Avrupa Birliği, yaşamlarımızı daha iyi bir konuma getirdi. 
Bizden sonra gelecek nesiller için de bunun aynı şekilde 
sürdürülmesini sağlamak zorundayız.

Jean-Claude Juncker
1 March 2017

© European Union
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“Avrupa tek seferde ya da tek bir plana 
göre oluşturulmayacaktır. İlk önce fiili bir 
dayanışma ortaya çıkaracak olan somut 
başarılar yoluyla inşa edilecektir.”

Robert Schuman 
9 Mayıs 1950
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1. Giriş
 
Nesiller boyunca Avrupa, her zaman gelecek olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ventotene adasında faşist 
bir rejim tarafından hapse tıkılan siyasi tutsaklar Altiero 
Spinelli ve Ernesto Rossi’nin vizyonuyla yola çıkıldı. 
Özgür ve Birleşmiş Avrupa için hazırladıkları manifes-
to, Avrupa’nın “eski saçmalıklarının” asla geri gelme-
mesini garanti etmek için müttefiklerin ve karşıtlarının 
bir araya geldiği bir yerin resmini çizdi.

Altmış yıl önce, herkesin paylaştığı barışçıl bir gelecek 
hayalinden ilham alan kurucu üyeler, benzersiz ve iddia-
lı bir Avrupa bütünleşmesi yolculuğuna çıktılar. Antlaş-
mazlıklarını savaş alanlarında değil, bir masa etrafında 
çözümlemeye karar verdiler. Silahlı kuvvetlerin yerine 
kanunun gücünü koydular. Diğer ülkelerin katılabilme-
sine imkan tanıyarak Avrupa’yı yeniden birleştirdiler ve 
bizi daha güçlü yaptılar.

Bunun neticesinde, sorunlu geçmişimiz yetmiş yıla ya-
yılan bir barışın ve dünyanın en refah ekonomilerinden 
birinde özgürce yaşayan 500 milyon vatandaştan oluşan 
geniş bir Birliğin yolu açılmış oldu. Verdun’daki siperler 
ve savaş alanları veya Demir Perde ve Berlin Duvarı 
ile bölünmüş bir kıta gibi görüntülerin yerini, barış ve 
istikrar timsali dimdik duran bir Birlik aldı.

Önceki nesillerin yaptığı fedakarlıklar asla unutulma-
malıdır. İnsan haysiyeti, özgürlük ve demokrasi zor 
kazanıldı ve bunlardan asla vazgeçilemez. Barışa bu 
bağlılık bugünün Avrupalılarının hepsinde onların ebe-
veynlerinde veya büyükbabaları veya büyükannelerinde 
olduğu kadar güçlü olmasa bile, bu temel değerler bizi 
birbirimize bağlamaya devam ediyor.

AB günümüzde, Avrupalıların, dört milyon kilometre 
kareyi kapsayan bir Birliğin çeşitli yerlerinden gelen çok 
sayıda benzersiz kültür, fikir ve gelenek çeşitliliğini ya-
şadığı bir yer durumundadır. Diğer Avrupalılarla ömür 
boyu bağlar kurdukları bir yer ve para birimini değiş-
tirmeden ulusal sınırları aşarak seyahat edebilir, okuya-
bilir ve çalışabilirler. Demir yumruğun yerini hukukun 
üstünlüğü alan bir yerdir. Burası eşitliğin sadece sözde 
kalmadığı, uğrunda mücadele edilmeye devam edilen 
bir yerdir.

Buna rağmen, pek çok Avrupalı, Birliğin günlük hayat-
larına gereğinden çok karıştığı veya kendilerinden çok 
uzak durduğu inancındadır. Bazıları da Birliğin sunduğu 
katma değeri sorguluyor ve Avrupa’nın yaşam stan-
dartlarını nasıl geliştirdiğini sorguluyor. Pek çok kişiye 
göre de AB, savaş sonrası dönemde yaşanan en kötü 
finansal, ekonomik ve sosyal krizle mücadele ettiği için 
beklentileri olan başarıyı karşılayamamıştır.

Avrupa’nın karşılaştığı zorluklar azalacak gibi görün-
müyor. Ekonomimiz küresel finansal krizden kurtulu-
yor ancak bu, yine de, yeterince eşit bir şekilde hisse-
dilmiyor. Çevremizdeki bazı yerlerde istikrarsızlıklar 
yaşandı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan 
en büyük mülteci krizi ortaya çıktı. Şehir merkezleri-
mizde terör saldırıları yer aldı. Yeni global güçler ortaya 
çıkarken eskileri yeni gerçeklerle yüzleşiyor. Geçen yıl 
ise Üye Devletlerimizden birinde gerçekleştirilen refe-
randumdan Birlikten ayrılma kararı çıktı.

Mevcut durumun Avrupa’nın geleceği için sınırlayıcı 
olması şart değil. Birlik, sık sık yaşanan krizler ve yanlış 
başlangıçlar üzerine kurulmuştur. 1950’li yıllarda he-
defleneni vermeyen Avrupa Savunma Topluluğu’ndan, 
1970’lerin döviz şoklarına, son on yılda yapılan referan-
dumlarla gerçekleşen kabul ve ret kararları ile Avrupa, 
her zaman bir yol ayrımında oldu, her zaman uyum 
sağlayarak gelişti.

Ventotene Manifesto

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Yıldır Süregelen Barış

Savaş Barış



7

Avrupa
Gümrük 
Birliği

Şengen

Avrupa 
Serbest
Ticaret

Euro

NATO

Avrupa 
Komisyonu

Avrupa Birliği

Av
ru

pa
 E

ko
no

m
ik

 A
la

nı

Avusturya Belçika Estonya Finlandiya Çek Cumhuriyeti

Fransa Almanya Yunanistan İtalya Danimarka

Letonya Litvanya Lüksemburg Malta

Hollanda Portekiz

Kıbrıs İrlanda

Slovakya
Gürcistan

Rusya

Bosna 
Hersek

FYROM

Ukrayna

Ermenistan

Karadağ

Azerbaycan

Sırbistan

Arnavutluk

Moldova

Slovenya

Macaristan

MonakoAndora San Marino Turkiye

Lihtenştayn İsviçre

Norveç

İzlanda

Polonya

İspanya İsveç

Birleşik Krallık

Bulgaristan Hırvatistan

Kanada Birleşik Krallık

Romanya

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Bugünün Avrupa’sı

Sadece son 25 yılda bile, Maastricht, Amsterdam ve Nice 
Antlaşmaları, boyutu iki kattan fazla büyüyen bir Birliği 
yeniden düzeledi ve değiştirdi. Lizbon Antlaşması ve onu 
takip eden on yıllık tartışma, halen potansiyeline ulaşmamış 
durumdaki Avrupa bütünleşmesinde yeni bir sayfa açtı.

Önümüzdeki bu göreve yaklaşımımız bizden önceki nesil-
ler gibi nostaljik veya kısa vadeli olamaz. Bu yaklaşım ortak 
bir bakış açısıyla ve hep birlikte hareket ederek hepimizin 
daha çok refah içinde olacağımıza dair ortak bir düşünce 
ile oluşturulmalıdır.

27 AB Devlet ya da Hükümet Başkanı, ortak projemizin 
60. yıldönümünü kutlamak için Roma'da bir araya gelirken 
bizler de bir kere daha ileriye bakmalıyız.

Bu Beyaz Kitap, önümüzdeki on yılın değişim etkenlerini 
ortaya koymakta ve Avrupa'nın 2025'e kadar nasıl evrim-
leşebileceğine dair bir takım senaryolar sunmaktadır. Bunu 
yaparken, hem zihinlerin bu konuda odaklanmasına hem 
de eski bir soruya yeni cevaplar bulmaya yardımcı olacak 
bir tartışmayı başlatması beklenir: 

Kendimiz, çocuklarımız ve Birliğimiz için nasıl bir gelecek 
istiyoruz?
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GELİŞEN BİR DÜNYADA DEĞİŞEN BİR YER

Avrupa, dünyanın en büyük tek pazarına ve en çok 
kullanılan ikinci para birimine ev sahipliği yapmaktadır. 
Dünyanın en büyük ticaret gücü, en çok kalkınma 
yardımı ve insani yardım sağlayıcısıdır. Kısmen 
dünyanın en büyük çok uluslu araştırma programı 
olan Horizon 2020’nin sayesinde, Avrupa yeniliğin en 
ileri noktasında bulunuyor. İran’ın nükleer programı 
konusunda imzalanan tarihi Antlaşmada ya da Paris 
İklim Antlaşması’nda ve Birleşmiş Milletler’in 2030 için 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde AB’nin oynadığı 
öncü rolde de görülebildiği gibi, diplomasisi gerçek 
anlamda bir ağırlığa sahip ve dünyanın daha güvenli 
ve daha sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlıyor. Bu 
etki, NATO ile olan yakın işbirliğimizle ve Avrupa 
Konseyi’ndeki aktif  rolümüz ile takviye edilmektedir.

Avrupa, birçok ortağına çekici geliyor. Kısa vadede 
AB’ye daha fazla üyelik beklenmemekle birlikte, 
bu olasılığın kendisi sınırlarımız boyunca istikrar ve 
güvenliği sağlamak için güçlü bir araç oluşturuyor. 
AB, hem doğudaki hem de güneydeki komşularıyla 
sıkı işbirliği içinde aktif  olarak çalışıyor. Ukrayna ile 
aramızdaki güçlendirilmiş ortaklıktan Afrika’daki 
ortaklarımızla geniş çaplı işbirliğimize kadar, 
Avrupa’nın pozitif  bir küresel güç olarak rolü her 
zamankinden daha önemlidir 
 

Bununla birlikte, bu durum basit bir gerçeği 
gizlemektedir: Dünyanın diğer bölgeleri büyüdükçe 
Avrupa’nın dünyadaki yeri de küçülüyor. 1900 yılında 
Avrupa tüm dünya nüfusunun % 25’ini oluşturuyordu. 
2060 yılına kadar bu oran %5’in altına düşecek. O 
zamana Üye Devletlerden hiçbiri tek başına dünya 
nüfusunun %1’den fazlasına sahip olmayacak. 

Avrupa’nın nispi ekonomik gücünün, 2030’da dünya 
GSMH’sinin %20’sinden az bir kısmını oluşturacak 
şekilde azalacağı ve bunun, bugünkü değerin yaklaşık 

%22 daha azına denk geleceği tahmin ediliyor. 
Gelişmekte olan ekonomilerin hızla artan tesiri, 
Avrupa’nın söylem birliğine sahip olma ve kendi 
içindeki bölümlerinin ortak ağırlığı ile hareket etme 
ihtiyacının önemine işaret ediyor.

2004

AB27

Amerika Birleşik Devletleri

Japonya

İngiltere

Çin

Kanada

Meksika

Brezilya

Hindistan

dünyanın Geri Kalanı

2015

%2

%6

%4
%15
%2
%2

%21

24%

%22

%3

%2
%5

%18

%11

%5

28%

%26

%2
%2

%2

Kaynak: Eurostat ve BM İstatistik Bölümü

Avrupa’nın küresel GSYİH payı azalıyor

Euro artık küresel bir para birimi ancak diğer oyuncular 
da ağırlık kazanıyor

Not: Grafikler, Uluslararası Para Fonunun referans olarak kullanıldığı 
para birimi sepetindeki “Özel Çekme Hakları” olarak adlandırılan son 
değişikliği göstermektedir. 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, rakamlar sırasıyla 30/11/2015 ve 
24/02/2017 içindir
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Avrupa, dünya nüfusunun azalan kısmını temsil ediyor.

Kaynak: AB İstatistik Bölümü ve Eurosat, AB27

2. Avrupa’nın geleceğini etkileyen 
etmenler

Doğu sınırlarımızdaki birliklerin artırılması, Ortadoğu 
ve Afrika'daki savaş ve terörizm ve dünya çapında 
artan militarizm, küresel anlamda yaşanan ciddi bir 
gerginlik artışının güçlü göstergeleridir. Büyük ölçekli 
siber saldırılardan daha geleneksel saldırı biçimlerine 
kadar değişen tehditlerin nasıl engelleneceği, bu 
saldırılara nasıl cevap verileceği ve bunlara karşı nasıl 
koruma sağlanacağı üzerinde derin düşünme ihtiyacı 
hiç bu kadar önemli olmamıştı. NATO, çoğu AB ülkesi 
için sıkı güvenlik sağlamaya devam edecek, ancak 
Avrupa saf  davranamaz ve kendi güvenliğini gözetmek 
zorundadır. Bir “yumuşak güç”, silah gücü kuralların 
önüne geçtiğinde artık yeteri kadar güçlü olamaz. 
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Kaynak: Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü

Belli başlı savunma harcayıcılarının çoğunun savunma 
harcamalarının 2045 yılına kadar iki katına çıkması 
bekleniyor (milyar ABD doları olarak)

2012 2045

682 1335

251

117

1270

654

295

108

87

67

63

97

113

58

51

46

46

35

United States of America

China

India

Russia

United Kingdom

France

Japan
Germany

Brazil

Kaynak: OECD, 2015, AB = AB ve Üye Devletleri

AB, en büyük kalkınma ve insani yardım bağışçısıdır 
(toplam yardımın yüzdesi ve milyar ABD doları olarak)
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5

10

15

20

25

8.2

18.6

Less than 25 years

Total

AB28’de işsizlik seviyeleri düşüyor ama hala yüksek

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Dünya daha hiç bu kadar küçülmemiş veya daha 
iyi bağlantılı olmamıştı, ancak izolasyonizmin geri 
dönüşü, uluslararası ticaretin ve çok taraflılığın 
geleceği konusunda şüpheler uyandırmış durumda. 
Avrupa'nın refahı ve değerlerimizi dünya sahnesinde 
tutma becerisi, açıklığına ve ortaklarıyla olan güçlü 
bağlarına bağlı kalmakla devam edecektir. Yine de, 
serbest ve ilerici ticareti savunmak ve küreselleşmeyi 
herkese fayda sağlayacak biçimde şekillendirmek 
gittikçe zorlaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri

Çin

Hindistan 

Rusya

Birleşik Krallık

Fransa
 Japonya 
Almanya

Brezilya

DERİNDEN DÖNÜŞTÜRÜLEN EKONOMİ 
VE TOPLUM

2008'de ABD'de başlayan küresel finansal ve 
ekonomik kriz, Avrupa'yı derinden sarstı.
Belirlenen eylem sayesinde, AB ekonomisi şimdi daha 
istikrarlı bir temel üzerinde oturuyor; işsizlik “büyük 
buhran” darbesinden bu yana en düşük seviyesine 
iniyor. Ancak, toparlanma, toplum ve bölgeler 
arasında hala eşit bir şekilde dağılmış değil. Krizin 
mirasını uzun vadeli işsizlikten Avrupa'nın birçok 
bölgesindeki yüksek kamu ve özel borç düzeylerine 
kadar ele almak acil bir öncelik olmaya devam ediyor.

Söz konusu zorluk özellikle genç nesil için çok 
ciddidir. İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez, 
günümüz genç yetişkinlerinin ebeveynlerinden daha 
düşük bir refah seviyesine sahip olması gibi ciddi 
bir risk söz konusudur. Avrupa, şimdiye kadarki en 
eğitimli yaş grubunu kaybetmeyi ve nesiller arası 
eşitsizliğin kendi geleceğini mahvetmesini göze 
alamaz.

25 yaşından az

Toplam

Bu gelişmeler, AB'nin sosyal piyasa ekonomisi 
ve kimseyi geride bırakmama ve her kuşağın bir 
önceki nesillerden daha iyi olmasını sağlama sözünü 
yerine getireceğine dair şüpheler uyandırmıştır. Bu, 
özellikle euro bölgesinde hissedildi ve Ekonomik 
ve Parasal Birliğin tamamlanmasına ve ekonomik 
ve sosyal performansların kümeleştirilmesinin 
güçlendirilmesine dair gerekliliği vurguladı. 
Önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın ekonomisini daha 
kapsayıcı, rekabetçi, esnek ve geleceğe hazır duruma 
getirmek, kolay olmayacaktır.
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33
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40

Latin Amerika 
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34
Afrika
21

Okyanusya
35

Asya
35

Kaynak: Rand Avrupa

Avrupalılar 2030’a kadar dünyanın en yaşlı nüfusu 
olacak (dünyanın bölgelerine göre ortalama yaş)

Avrupa, dünyanın en eşit durumdaki toplumlarına ev sahipliği yapıyor

Not: Bu grafik, Gini katsayısını kullanan bireyler arasındaki gelir dağıtımını göstermektedir ve 0 mükemmel eşitliği ifade eder. 

en az eşit

Avrupa, dünyadaki toplumsal zorluklara çözüm 
sağlayabilen dünyanın en gelişmiş refah devleti 
sistemine sahiptir. Avrupalı bilim insanları, Alzheimer 
hastalığının tedavisinde olduğu gibi, sağlıkla ilgili 
zorluklarla mücadele etmede küresel araştırmanın 
öncülerindendir. Yine de sosyal koruma sistemlerinin 

Avrupa hızla yaşlanıyor ve ortalama yaşam süresi 
benzeri görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Orta yaşı 45 
olan Avrupa, 2030 yılına kadar dünyanın en “yaşlı” 
bölgesi olacak. Yeni aile yapıları, değişen bir nüfus, 
kentleşme ve çok farklı çalışma hayatları, sosyal 
birleşmenin inşa edilme biçimini etkiliyor. Bir önceki 
neslin Avrupa emekçisi, yaşam süresi içinde tek bir iş 
sahibi olurken bir sonraki kuşak emekçisi, kariyerinde 
ondan fazla iş değiştirmek zorunda kalmış olabilir. 
İş dünyasında eskisinden daha fazla kadın var, ancak 
gerçek anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak, 
var olan engelleri ortadan kaldırmak anlamına gelecek. 
Avrupa'nın çalışma çağındaki nüfusu giderek azalırken, 
yeteneklerinin tüm potansiyelini harekete geçirmek 
zorundadır.

hesaplı kalmaları ve yeni demografik ve iş hayatının 
gerçeklerine ayak uydurmaları için ciddi anlamda 
modernize edilmeleri gerekecek.

Avrupa, zaten emekçilerle serbest çalışanlar, 
mallar ve hizmetler ya da tüketiciler ve üreticiler 
arasındaki çizgileri bulanıklaştıran derin bir toplum 
sayısallaştırılmasıyla uğraşırken, bu durum daha da 
önem kazanıyor.

Günümüzde bulunan pek çok iş, on yıl önce yoktu. 
Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlası ortaya çıkacak. 
Bugün ilkokula başlayan çocukların çoğu, büyük 
olasılıkla, bugün var olmayan yeni iş türlerinde 
çalışacaklar.

Teknolojinin ve otomasyonun daha yaygın bir şekilde 
kullanılması, tüm işleri ve endüstrileri etkileyecektir.
Olumsuz etkileri azaltmakla birlikte yeni fırsatlardan 
en iyi şekilde yararlanabilmek için becerilere büyük 
yatırım yapmak ve eğitim ve hayat boyu öğrenme 
sistemleri üzerinde ciddi anlamda yeniden düşünmek 
gerekecek. Ayrıca değişen iş dünyasına eşlik 
edecek yeni sosyal hakların kullanıma sunulması da 
gerekecek.

Aynı zamanda Avrupa, iddialı bir şekilde 
ekonomisinin dekarbonizasyonunu ve zararlı 
emisyonların azaltılmasını taahhüt etmiştir. Artan 
iklim ve çevre baskılarına uyum sağlamayı sürdürmek 
zorunda da kalacağız. Endüstrimizin, şehirlerimizin 
ve evlerimizin çalışma biçimlerini ve enerji 
tüketme şekillerini değiştirmemiz gerekecek. “Akıllı 
şehirler”, doğal kaynakların verimli kullanılması ve 
iklim değişikliğiyle küresel mücadelede zaten lider 
konumundayız. Firmalarımız, yenilenebilir enerji 
teknolojileri alanında dünyadaki tüm patentlerin 
%40'ını ellerinde bulunduruyor. Karşılaşacağımız 
en büyük zorluklardan biri de hem içeride hem de 
dışarıda yenilikçi pazar çözümleri getirmek olacak. 
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25 yıl önce: Berlin Duvarı’nın yıkılışı kutlanıyor

GÜVENLİK VE SINIRLARLA İLGİLİ 
YÜKSELEN TEHDİTLER VE ENDİŞELER

Avrupa, uyuşmazlık ve bölünme ile dolu bir dünyada, 
vatandaşları için son derece özgür ve istikrarlı bir yer 
durumundadır. Dünyanın en barışçıl ülkeleri olarak 
listelenen 25 ülkeden 15'i AB üyesidir.

Ne var ki son terör saldırıların şok edici etkisi 
toplumlarımızı sarsmıştır. İç ve dış tehditler arasındaki 
giderek bulanıklaşan çizgiler, insanların kişisel güvenlik 
ve sınırlar konusundaki düşüncelerini değiştiriyor.
Paradoksal bir şekilde bu, iş ve eğlence için dünyayı 
dolaşmanın hiçbir zaman olmadığı kadar kolay ve 
yaygın hale geldiği bir döneme denk geliyor.

Göçe neden olan baskılar arttıkça ve nüfus artışı, geniş 
coğrafyalara yayılan gerginlikler ve iklim değişikliğinin 
etkileri göz önüne alındığında, dünyanın farklı 
yerlerinden nüfus akışı olacaktır. 2015 yılında 1,2 

milyon kişinin Avrupa'ya gelmesine neden olan mülteci 
krizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş 
bir ölçektedir. Bu, Üye Devletler arasında dayanışma 
ve sorumluluk konularına ilişkin çetin bir tartışmaya 
yol açmış ve sınır yönetimi ve Avrupa'daki serbest 
dolaşımın geleceği hakkında daha geniş kapsamlı bir 
sorgulama yapılmasına neden olmuştur.

Her geçen gün başka bir Üye Devlete gitmekte olan 
1,7 milyon Avrupalı ve her yıl aile, turizm veya ticaret 
nedenleriyle Avrupa'da dolaşan yüz milyonlar
için sınır mefhumu artık geçmişte kaldı. Ancak 
duvarların yıkılmasının üzerinden bir nesil geçmişken 
ilk kez, yaşanan son krizler nedeniyle Avrupa'daki 
belirli sınırlara yeniden geçici denetimler getirildi.
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Very high
High
Medium
Low
Very low
Not included

State of Peace

İzlanda
Danimarka
Avusturya
Yeni Zelanda
Portekiz
Çekya
İsviçre
Kanada
Japonya
Slovenya
Finlandiya
İrlanda
Bhutan
İsviçre
Avustralya
Almanya
Norveç
Belçika
Macaristan
Singapur
Hollanda
Polonya
Mauritius
Slovakya
İspanya

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dünyanın en barışçıl 25 ülkesi

Kaynak: Global Barış İndeksi

Barış Durumu

Çok yüksek 
Yüksek 
Orta 
Düşük
Çok düşük 
Dahil edilmemiş

BİR GÜVEN VE MEŞRUİYET SORGULAMASI

Dünyayı etkileyen çeşitli değişiklikler ve çoğunluk 
tarafından hissedilen gerçek güvensizlik hissi, birçok 
ana akım politikalara ve her düzeyden kurumlara 
yönelik artan bir huzursuzluğa neden oldu. Bu durum 
genellikle kamu yetkililerinin eylemine karşı kayıtsızlık 
ve güvensizlik ile kendisini gösteriyor. Ayrıca popülist 
ve milliyetçi söylemler tarafından kolayca doldurulan bir 
boşluk da yaratıyor.

İçerideki başarıları için takdirleri sahiplenirken 
sorunlardan“Brüksel”i sorumlu tutmak, ortak kararların 
eksikliği ve diğerlerini suçlama alışkanlığı zaten ne 
kadar zarar verici oldukları kanıtlanmış yaklaşımlardır. 
Avrupalılar bu karamsar uyuşmazlık imajından olumsuz 
etkileniyorlar.

Avrupa projesi için hala güçlü destek var, ancak bu 
destek artık koşulsuz değildir. Avrupalıların üçte ikisinden 

fazlası, AB'yi sorunlu bir dünyada bir istikrar bölgesi 
olarak görüyor. AB'nin dört kurucu özgürlüklerine destek 
%80'den fazladır. Euro bölgesi vatandaşlarının %70'i 
ortak para birimini destekliyor.

Diğer taraftan vatandaşların AB'ye duyduğu güven ulusal 
makamlara duyulan güvenle orantılı olarak azalmıştır. 
Bugün vatandaşların yaklaşık üçte biri AB'ye güveniyor. 
Bu oran on yıl önce yaklaşık yarı yarıyaydı.

Vaatler ve vaatleri gerçekleştirmek arasındaki 
farklılıkları gidermek hiç bitmeyen bir mücadeledir. 
Bunun bir nedeni, AB'nin hem Avrupa düzeyini hem 
de Üye Devletleri birleştiren anlaşılması kolay bir 
yapı olmamasıdır. Kimin neyi yaptığının yeterince 
açıklanmamış durumda ve AB'nin yerel hayattaki olumlu 
rolü, yerel olarak anlatılmazsa açıkça görülemiyor. 
Topluluklar, çevrelerindeki çiftliklerin, ulaşım ağlarının 
veya üniversitelerinin kısmen AB tarafından finanse 
edildiğinin her zaman farkında değillerdir.
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Kaynak: Eurobarometre, Ekim ve Kasım 2016, AB28

Euro desteğiAB bir istikrar yeridir

%70

%25

%5

%66

%29

%5

AB’nin dört özgürlüğü için destek

%81

%14

%5

Destek
Karşı

BilmiyorumKesinlikle ‘Kabul’
Kesinlikle ‘Ret’

Bilmiyorum Destek(euro bölgesi)

Karşı(euro bölgesi)

Bilmiyorum

 

Avrupalılar AB’yi nasıl görüyor?

Beklentiler ve AB'nin onları karşılama kapasitesi 
arasında da bir uyuşmazlık var. Gençler arasında 
işsizlik örneğini ele alalım: Pek çok üst düzey zirveye 
ve AB’nin faydalı destek önlemlerine rağmen, araçlar 
ve yetkiler ulusal, bölgesel ve yerel otoritelerin elinde 
kalmaya devam ediyor. Sosyal alanda Avrupa düzeyinde 
mevcut kaynaklar, Üye Devletlerin bu bölgedeki 
toplam harcamalarının sadece %0,3'ünü oluşturuyor.

Bilginin hiç bu kadar bol, erişilebilir, ancak edinilmesi 
bu kadar da zahmetli olmadığı bir çağda, güveni geri 
kazanmak, fikir birliği oluşturmak ve aidiyet duygusu 
yaratmak daha zor oluyor. Haberler 7/24 aralıksız 
hızla aktığından, bunları takip etmek ve uygun yanıtlar 
vermek eskisine göre çok daha zordur. Artık her gün, 

son on yılda gönderilmiş tüm tweetlerden daha fazla 
tweet atılıyor. Ayrıca 2018'e kadar, dünya nüfusunun 
yaklaşık üçte biri sosyal medya ağlarını kullanıyor 
olacak.

Bu trendler demokrasinin çalışma biçimini 
hızlandıracak ve onu değiştirecektir. Bu, kamuoyu 
tartışmalarını kolaylaştırmak ve Avrupalıları katılmaya 
teşvik etmek için yeni fırsatlar yaratıyor. Ancak Avrupa 
ve Üye Devletleri, vatandaşlarla etkileşimde bulunmak, 
hesap verebilir olmak ve üzerinde toplu olarak 
anlaşmaya varılan şeyleri daha iyi ve daha hızlı bir 
şekilde sunmak için daha hızlı hareket etmelidir. 
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Avrupa’nın şu anda yaşadığı derin dönüşümlerin bir-
çoğu kaçınılmaz ve geri döndürülemezdir. Diğerlerini 
tahmin etmek daha zordur ve bunlar beklenmedik bir 
şekilde gelecektir. Avrupa bu olaylarla bir yerlere sü-
rüklenebilir veya onları şekillendirmeye çalışabilir. Bu 
kararı şu anda vermek zorundayız.

Bu Beyaz Kitap’ta sunulan beş senaryo Avrupa’nın 
geleceği hakkındaki tartışmalar için faydalı olacaktır. 
Bu senaryolar, hep birlikte yapacağımız seçimlere bağlı 
olmak kaydıyla, 2025 yılına kadar Birliğin potansiyel 
halini gösteren bir dizi görüş sunuyorlar.

Her senaryonun hareket noktası, 27 Üye Devletin 
bir Birlik olarak birlikte ilerlemesidir.

Bu beş senaryo kafa yormayı teşvik edici bir yapıya 
sahiptir. Ayrıntılı taslak planlar ya da politika reçeteleri 
değildirler. Aynı şekilde, yasal ya da kurumsal süreçler-
den kasıtlı olarak söz etmezler. Biçim işlevden sonra 
gelir.

Avrupa’nın geleceği konusundaki tartışmalar çoğunluk-
la daha az Avrupa ya da daha çok Avrupa arasındaki 
bir tercihe indirgenmiştir. Bu yaklaşım yanıltıcı ve 
basite indirgeyicidir.

Burada yer alan olasılıklar, statükodan, kapsam ve 
öncelik değişikliklerine, kısmi veya kolektif  bir ileri sıç-
ramaya kadar değişkenlik arz etmektedir. Senaryoların 
arasında çeşitli örtüşmeler vardır ve dolayısıyla bunlar 
birbirini dışlamaz ve tam kapsamlı değillerdir.

Nihai sonuç şüphesiz senaryoların burada sunulma bi-
çiminden farklı görünecektir. AB27, vatandaşlarımızın 
çıkarları doğrultusunda projemizi en iyi şekilde ilerlet-
mek için beş senaryodaki hangi özellikler kombinasyo-
nunun en faydalı olacağına birlikte karar vereceklerdir.

3. 2025 yılına kadar Avrupa için 
    beş senaryo
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Senaryo 1: Aynen devam

AVRUPA BİRLİĞİ, POZİTİF REFORM GÜNDEMİNİ 
SUNMAYA ODAKLANIYOR.

Neden ve nasıl?

AB27’nin rotasına sadık olduğu bu senaryoda, mevcut 
reform gündeminin uygulanması ve geliştirilmesi 
üzerinde duruluyor. Bu, Komisyonun 2014’teki 
Avrupa için Yeni Başlangıç ve 2016’daki 27 Üye 
Devletin tamamı tarafından kabul edilen Bratislava 
Deklarasyonu’nun ruhuyla yapılır. Öncelikler düzenli 
olarak güncellenir, ortaya çıktıkça sorunlar çözülür ve 
buna göre yeni yasalar çıkarılır.

Sonuç olarak, 27 Üye Devlet ve AB Kurumları ortak 
bir eylem gündemi takip eder. Verilecek kararların hızı, 
kolektif  uzun vadeli öncelikleri sağlamak için görüş 
farklılıklarının üstesinden gelinmesine bağlıdır. AB 
mevzuatı, amaç için uygun olup olmadığını görmek 
için düzenli olarak kontrol edilir. Vadesini dolduran 
mevzuatlar geri çekilir.

2025 öncesi ile şunu kastediyoruz:

AB27, tek pazarı güçlendirerek ve dijital, ulaştırma 
ve enerji altyapılarına yaptığı yatırımları öne çıkararak 
işlere, büyümeye ve yatırıma odaklanmaya devam eder.

Büyümeyi sağlamak ve içeriden veya dışarıdan 
başlayan şokları önlemek için tek para biriminin 
işleyişini geliştirme konusunda daha fazla ilerleme 
vardır. Finansal denetlemeleri güçlendirmek, kamu 
maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve reel 
ekonomiyi finanse etmek için sermaye piyasaları 
geliştirmek için ilave adımlar atılmıştır.
 
Komisyonun Devlet Yardım Yasası reformu, tüm 
Devlet yardımı tedbirlerinin %90’ının ulusal, bölgesel 
ve yerel otoritelerin elinde olmasını sağlar.
Terörle mücadele, ulusal makamların istihbarat 

paylaşımı konusundaki isteklilikleri doğrultusunda
hızlandırılmıştır. Savunma işbirliği, araştırma, sanayi 
ve ortak tedarik açısından derinleştirilmektedir. Üye 
Devletler, bazı askeri yetenekleri bir araya getirmeyi 
ve dışarıdaki AB görevleri için finansal dayanışmayı 
geliştirmeye karar vermiştir.

Dış politika alanında, söylem birliği konusunda 
ilerleme kaydedildi. AB27, günümüzde olduğu gibi, 
dünyanın dört bir yanından ortaklarla ticari anlaşmalar 
yapmaya aktif  olarak devam etmektedir. Dış sınırların 
yönetimi ülkelerin birincil sorumluluğudur ancak 
Avrupa Sınırının ve Sahil Korumasının operasyonel 
desteği sayesinde işbirliği güçlendirilmiştir. Yeni 
zorluklarla başa çıkabilmek adına sınır yönetiminde 
sürekli iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu 
yapılmazsa, bazı ülkeler hedefli iç kontrollerini 
sürdürmek isteyebilirler.

AB27 iklim, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma 
gibi bir dizi alanda küresel gündemi olumlu bir şekilde 
şekillendirmeyi başarmaktadır.

Avantajları ve dezavantajları:

Eylemin olumlu gündemi, ortak bir amaç duygusu 
temelinde somut sonuçlar vermeyi sürdürüyor. AB 
yasalarının getirdiği vatandaş hakları korunmaktadır.
AB27’nin birliği korunur ancak büyük anlaşmazlıklar 
olması durumunda yine de sınanabilir. Önemli 
konulardaki ortak karara yönelik topu bir kararlılık, 
kağıt üzerinde vaat edilenlerle beklentiler arasındaki 
boşluğun kapatılmasına faydalı olacaktır.
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•	  Politikalar

Gösterge niteliğindeki enstantaneler

•	 Hane halkları ve işletmeler enerji tüketimlerini azaltmaya ve kendi temiz enerjilerini üretmeye teşvik 
edilmektedirler. Sağlayıcıları kolayca değiştirebilirler. Faturalar ortalama olarak daha ucuza gelir ancak toplamın 
yarısı halen AB dışı tedarikçilere ödenmektedir.

•	 Avrupalılar internete bağlı otomobil kullanabilir ancak sınırları geçerken yine de bazı yasal ve teknik engellerle 
karşılaşabilirler.

•	 Avrupa’nın şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda yüksek kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant bağlantısı mevcuttur. 
E-ticaret gelişmiştir ancak başka bir Üye Devletten satın alınan ürünler halen orantısız bir şekilde pahalıdır.

•	 Avrupalılar çoğunlukla sınır kontrolleri olmadan sınırları aşabilirler. Güçlendirilmiş güvenlik kontrolleri nedeniyle 
kalkıştan hayli zaman önce havaalanlarına ve tren istasyonlarında hazır bulunmak gerekir.

•	 AB; Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika ve benzer fikirlere sahip olan ortaklarıyla hedefe yönelik 
ve ilerici ticaret anlaşmaları imzalıyor. Onay süreci uzun sürüyor ve bazı ulusal ve bölgesel parlamentolardaki 
tartışmalar ve anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmeler oluyor.

Tek pazar ve 
ticaret

Ekonomik ve 
Parasal Birlik

Şengen, göç ve 
güvenlik

Dış politika ve 
savunma AB bütçesi Gerçekleştirme 

kapasitesi
Enerji ve dijital 
sektörler de dahil 
olmak üzere
tek pazar 
güçlendirildi; 
AB27 ilerici 
ticaret
anlaşmaları
yapmanın 
peşinde

Euro bölgesinin 
işleyişini 
geliştirme 
konusundaki 
artan ilerleme

Dış sınırların 
yönetimindeki 
işbirliği kademeli 
olarak artırıldı; 
ortak bir sığınma 
sistemine 
doğru ilerleme 
mevcut; güvenlik 
konularında 
koordinasyon 
geliştirildi

Dış ilişkilerde 
söylem birliği 
konusunda 
ilerleme 
kaydedildi; 
daha yakın 
savunma işbirliği 
oluşturuldu

AB27’de kabul 
edilen reform 
gündemini 
yansıtmak 
için kısmen 
modernize edildi

Pozitif eylem 
gündemi 
somut sonuçlar 
doğuruyor; 
karar verme 
karmaşıklığını 
koruyor; vaatleri 
gerçekleştirme 
kapasitesi 
beklentilerle 
her zaman 
uyuşmuyor
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Senaryo 2: Sadece tek pazar, başka bir 
şey yok

AVRUPA BİRLİĞİ KADEMELİ OLARAK 
TEK PAZARA YOĞUNLAŞMIŞTIR.

Neden ve Nasıl?

AB27’nin pek çok politika alanında daha fazla şey 
yapmayı kabul edemediği bu senaryoda, giderek tek 
pazarın belirli temel özelliklerini derinleştirmeye 
odaklanılmaktadır. Göç, güvenlik veya savunma 
gibi alanlarda birlikte çalışmak için ortak bir çözüm 
bulunamıyor.

Sonuç olarak, AB27 çoğu politika alanında 
çalışmalarını ileriye götüremiyor. Ortak endişelerle 
ilgili yeni konulardaki işbirliği genellikle ikili 
görüşmelerle yürütülmektedir. AB27, önerilen her 
yeni girişim için mevzuatın mevcut iki parçasını geri 
çekerek mevzuattan kaynaklanan yükü önemli ölçüde 
azaltmaktadır.

2025 öncesi ile şunu kastediyoruz:

Tek pazarın işleyişi, AB27’nin ana “varlık sebebi” 
haline gelir. Daha fazla ilerleme, ilgili politika ve 
standartları kabul etme kapasitesine bağlıdır. Bu, 
sermayenin ve ithalat vergisinden halen muaf  olan 
malların serbest dolaşımının diğer bölgelerdekinden 
daha kolay olduğunu kanıtlıyor.

AB düzeyindeki düzenlemelerin azaltılmasına yönelik 
güçlü odaklanma göz önüne alındığında, tüketim, 
sosyal ve çevresel standartlar gibi vergilendirme ve 
kamu sübvansiyonlarının kullanımı alanlarındaki 
farklılıklar devam etmektedir veya artmaktadır.
Bu, bir “aşağı çeken rekabet” riski yaratır. İşçilerin 
hareketliliği ya da düzenlenmiş mesleklere erişim 
konusunda yeni ortak kurallar kabul etmek de zordur. 
Sonuç olarak, işçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
tam olarak garanti edilemez.

 

Euro, ticaret alış verişini kolaylaştırır ancak artan 
fikir ayrılıkları ve sınırlı işbirliği, zayıflıkların başlıca 
kaynağı olur. Bu, tek para biriminin bütünlüğünü ve 
yeni bir finansal krize cevap verme kapasitesini riske 
atmaktadır.

Güvenlik ve göç konularında yetersiz işbirliği nedeniyle 
ulusal sınırlardan geçmekte olan kişilerde daha 
sistematik kontroller yapılmaktadır.

Uluslararası ticarete yaklaşım konusundaki iç 
anlaşmazlıklar, AB’nin ortaklarıyla anlaşmalar yapmak 
için mücadele ettiği anlamına geliyor. Göç ve bazı dış 
politika konuları giderek daha fazla iki taraflı işbirliğine 
bırakılmıştır. İnsani yardım ve kalkınma yardımı 
ulusal bazda ele alınmaktadır. İklim değişikliği, vergi 
kaçakçılığıyla mücadele, küreselleşmeden faydalanma 
ve uluslararası ticareti teşvik etme gibi küresel 
ortaklarla ilgili konularda ortak bir görüş üzerinde 
anlaşmaya varılamadığı için AB, bir takım uluslararası 
forumlarda artık temsil edilmemektedir.

Avantajları ve dezavantajları:

AB’nin yeni odaklandığı öncelikler, Üye Devletler 
arasındaki yeni ortaya çıkan konularla ilgili görüş 
farklılıklarının çoğu zaman ikili olarak çözülmesi 
gerektiği anlamına gelir. AB yasalarının getirdiği 
vatandaş hakları zamanla sınırlandırılabilir. Karar 
verme süreci daha anlaşılabilir olabilir, ancak toplu 
hareket etme kapasitesi sınırlıdır. Bu, beklentiler ile 
her seviyedeki vaatleri gerçekleştirme arasındaki 
uçurumu büyütebilir.
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Gösterge niteliğindeki enstantaneler

•	 Hava kalitesi, bazı ülkelerin zararlı emisyon standartlarını ve düzenlemelerini kaldırmayı seçmesi yüzünden 
Avrupa’da büyük farklılıklar göstermektedir. Su kalitesi, Tuna veya Ren gibi birden fazla ülkeden geçen nehirler 
boyunca farklılık gösterebilir.

•	 Avrupalılar, AB’nin tümünde geçerli olan kuralların ve teknik standartların bulunmaması nedeniyle internete bağlı 
otomobiller kullanmak konusunda istekli değildir.

•	 Düzenli kontroller nedeniyle sınırları iş veya turizm için geçmek zorlaşmaktadır. Yurt dışında bir iş bulmak da 
zordur ve emeklilik haklarının başka bir Üye Devlete devri garanti edilememektedir. Yurtdışında hasta olanlar 
pahalı sağlık faturalarıyla karşı karşıya kalır.

•	 Üye Devletler ortak öncelikler konusunda anlaşamadıklarından veya bazılarının onaylamayı bloke etmesinden 
dolayı, AB27 yeni ticaret anlaşmalarını sonuçlandıramıyor.

•	 Hava sahası ihlallerine veya yabancı bir iktidarın neden olduğu büyük çaplı siber saldırılara maruz kalan bir 
ülkenin vatandaşları, AB27’nin ve hatta komşu ülkelerin neden müeyyideler üzerinde mutabakata varamadığını 
anlamakta zorlanıyorlar.

•	 Kalkınma yardımının yeniden ulusallaştırması, Afrika ülkeleri ile kapsamlı ortaklıklar kurmayı zorlaştırıyor, 
büyüyen bir pazardaki ekonomik fırsatları kısıtlıyor ve göçün temel nedenleriyle başa çıkmada başarısız oluyor.

Tek pazar ve 
ticaret

Ekonomik ve 
Parasal Birlik

Şengen, göç ve 
güvenlik

Dış politika ve 
savunma AB bütçesi Gerçekleştirme 

kapasitesi
Mallar ve 
sermaye için 
tek pazar 
güçlendirildi; 
standartlardaki
farklılıklar devam 
ediyor; insanların 
ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı 
tamamen garanti 
edilemiyor

Euro alanında 
işbirliği sınırlıdır

Tek bir göç ya da 
sığınma politikası 
yok; güvenlik 
konusundaki 
koordinasyonun 
ikili olarak 
ele alınır; içe 
dönük sınır 
denetimleri daha 
sistematiktir

Bazı dış politika 
meseleleri 
giderek artan 
bir şekilde 
ikili olarak ele 
alınmaktadır; 
savunma işbirliği 
bugün olduğu 
gibi devam eder

Tek pazar 
için gerekli 
olan temel 
fonksiyonların 
finanse 
edilmesine 
yeniden 
odaklanılmıştır

Politikalar

Karar vermenin 
anlaşılması daha 
kolay olabilir,
ancak toplu 
olarak hareket 
etme kapasitesi 
sınırlıdır; ortak 
endişeler sıklıkla 
iki taraflı olarak 
çözülmelidir
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Senaryo 3: Daha Fazlasını İsteyenler Daha 
Çok Yapar

AVRUPA BİRLİĞİ, İSTEYEN ÜYE DEVLETLERİN 
BELLİ ALANLARDA DAHA FAZLASINI YAPMASINA 
OLANAK TANIR.

Neden ve nasıl?

AB27’nin bugüne benzer şekilde ilerlediği, ancak bazı 
Üye Devletlerin daha fazla ortak çalışma yapmak iste-
diği bir senaryoda, belirli politika alanlarında birlikte 
çalışmak için bir veya birkaç “istekli koalisyon” ortaya 
çıkar ve bunlar, savunma, iç güvenlik, vergilendirme 
veya sosyal konular gibi politikaları ortaklağa yürütme-
yi kararlaştırırlar.

Sonuç olarak, yeni Üye Devlet grupları, seçilen alanlar-
daki işbirliğini derinleştirmek için belirli yasal düzenle-
meler ve bütçe düzenlemeleri konusunda fikir birliğine 
varırlar. Şengen bölgesi veya euro için yapıldığı gibi, 
bu paylaşılan AB27 çerçevesinde oluşturulabilir ve 
hakların ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulmasını 
gerektirir. Diğer Üye Devletlerin statüsü korunur ve 
zaman içinde daha fazla şey yapanlara katılma imkânla-
rı sürdürülür.

2025 öncesi ile şunu kastediyoruz:

Bir grup Üye Ülke mevcut yasal imkanları kullanarak 
savunma konularında çok daha yakın işbirliği yapmaya 
karar verir. Bu, güçlü bir ortak araştırma ve sanayi ta-
banı, ortak tedarik, yeteneklerin daha fazla bütünleşti-
rilmesini ve yurt dışındaki müşterek görevler için daha 
geniş bir askeri hazırlığı içerir.

Birkaç ülke güvenlik ve adalet konularında ilerlemekte-
dirler. Bu ülkeler polis kuvvetleriyle istihbarat servis-
leri arasındaki işbirliğini güçlendirme kararı almıştır. 

Örgütlü suç ve terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili tüm 
bilgileri değiş tokuş ederler. Ortak savcılık sayesinde 
dolandırıcılık, kara para aklama ve uyuşturucu ve silâh 
kaçakçılığı konularındaki soruşturmaları hep birlikte 
yürütürler. Medeni hukuk konusunda ortak bir adalet
sistemi oluşturmak için ileri adımlar atılır.

Euro bölgesi ve muhtemelen birkaç başka ülke de da-
hil olmak üzere bir grup ülke, vergilendirme ve sosyal 
konular üzerinde çok daha yakın bir çalışma yapmayı 
seçmiştir. Vergi kurallarının ve oranlarının daha fazla 
uyumlaştırılması uyum maliyetlerini düşürmekte ve 
vergi kaçakçılığını sınırlandırmaktadır. Kabul edilen 
sosyal standartlar, işletmeler için kesinlik sağlar ve daha 
iyi çalışma koşullarına katkıda bulunur. Bir dizi ileri 
teknolojide, ürünlerde ve hizmetlerde endüstriyel iş-
birliği güçlenmiş ve bunların kullanım kuralları topluca 
geliştirilmiştir.

AB27’de tek pazarı güçlendirmek ve dört özgürlüğü 
desteklemek için daha da ilerleme kaydedilir. Ticaret de 
dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle olan ilişkiler, tüm 
Üye Devletler adına AB düzeyinde 
yönetilmektedir.

Avantajları ve dezavantajları:

AB’nin üye devlet sayısı 27 olarak kalmış, diğer yandan 
isteyenler için daha fazla işbirliği mümkün kılınmıştır.
AB yasalarının getirdiği vatandaş hakları, daha fazlasını 
yapmayı seçen bir ülkede yaşanıp yaşanılmadığına bağlı 
olarak değişmeye başlar. Farklı karar verme katmanla-
rının şeffaflığı ve hesap verebilirliliği hakkında şüpheler 
ortaya çıkmaktadır. Beklentiler ve gerçekleştirmeler 
arasındaki farklar, daha fazlasını yapmak isteyen ve 
bunu seçen ülkelerde kapanıyor.
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Gösterge niteliğindeki enstantaneler

•	 Bir grup ülke, sınır ötesi suç faaliyetlerini araştırmak üzere bir polis ve savcılık teşkilatı kuruyor. Güvenlik bilgileri, 
veritabanları tamamen birbirine bağlı olduğundan anında değiş tokuş ediliyor. Bir ülkede elde edilen suç delilleri 
diğer ülkelerde otomatik olarak tanınıyor.

•	 İnternete bağlı otomobiller, kurallarını ve standartlarını uyumlaştırmayı kabul eden 12 Üye Devlette yaygın 
şekilde kullanılıyor. Aynı Üye Devletler, Nesnelerin İnterneti ile bağlantılı mülkiyet ve sorumluluk konularını 
netleştirmek için bir dizi kural geliştirmektedir.

•	 Bir grup ülke, kurumsal, ticari ve ilişkili hukuk alanlarını birleştiren ve her ölçekteki işletmenin sınırlar ötesinde de 
kolayca faaliyetlerine devam etmesine yardımcı olan ortak bir “İş Yasası” üzerinde birlikte çalışır ve mutabakat 
sağlar.

•	 21 Üye Devletteki işçiler, uyruklarına veya ikamet ettikleri yere bakılmaksızın, ek ve giderek daha fazla benzer 
hale gelen işçi haklarına ve sosyal korumaya erişebilirler.

•	 Altı ülke askeri amaçlı bir insansız hava aracı satın alıyor. Bu, deniz ve kara gözetimi yanı sıra insani yardım kur-
tarma operasyonları için de kullanılabilir. Önemli altyapıları siber saldırılara karşı korumak için ortak bir savunma 
programı oluşturulmuştur.

Tek pazar ve 
ticaret

Ekonomik ve 
Parasal Birlik

Şengen, göç ve 
güvenlik

Dış politika ve 
savunma AB bütçesi Gerçekleştirme 

kapasitesi
“Aynen devam” 
senaryosunda 
olduğu gibi, tek 
pazar güçlenir 
ve AB27 
ilerici ticaret 
antlaşmaları 
yapmak için 
çalışır

Vergi ve sosyal 
standartlar gibi
alanlarda 
işbirliğini 
derinleştiren bir 
grup ülke hariç
olmak üzere 
“Aynen devam” 
senaryosunda 
olduğu gibidir

Güvenlik 
ve adalet 
konusundaki
işbirliğini 
derinleştiren bir 
grup ülke hariç 
olmak üzere 
“Aynen
devam” 
senaryosunda 
olduğu gibidir

Savunma 
konusunda 
işbirliğini
derinleştiren, 
askeri 
koordinasyon ve 
ortak teçhizata 
odaklanan bir 
grup ülke hariç 
olmak üzere 
“Aynen devam” 
senaryosunda 
olduğu gibidir

“Aynen devam” 
senaryosunda 
olduğu gibi, bazı 
Üye Devletler 
tarafından 
daha fazlasını 
yapmaya karar 
verdikleri alanlar 
için ek bütçeler 
hazırlanmıştır

“Aynen devam” 
senaryosunda 
olduğu gibi, 
olumlu bir eylem 
gündemi 27 Üye 
Devlette sonuç 
verir; bazı gruplar 
belirli alanlarda 
birlikte daha 
fazla başarıya 
ulaşır; karar 
verme daha 
karmaşık hale 
gelmiştir

Politikalar
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Senaryo 4: Daha azını daha verimli 
yapmak
AVRUPA BİRLİĞİ, SEÇİLMİŞ POLİTİKA ALANLARINDA 
DAHA FAZLA ŞEYİ DAHA HIZLI YAPMAYA ODAKLANIR 
AMA DİĞER TÜM ALANLARDA DAHA AZ ŞEY YAPAR.

Neden ve nasıl?

Belli öncelikleri bir arada daha iyi bir şekilde ele 
alma ihtiyacı konusunda bir görüş birliğine varan bu 
senaryoda, AB27 dikkatini ve sınırlı kaynakları daha az 
alana odaklamaya karar verir.

Sonuç olarak, AB27 seçilen öncelik alanlarında daha 
hızlı ve daha kararlı davranabilmektedir. Bu politikalar 
için AB27’ye, bugün rekabet politikasında veya 
bankacılık denetiminde olduğu gibi, doğrudan kararları 
uygulamak ve yürürlüğe koymak için daha güçlü araçlar 
verilmektedir. Diğer alanlarda AB27 faaliyetlerini 
durdurur veya daha az faaliyet gösterir.

Yeni önceliklerini belirlerken, AB27 vaatleri, 
beklentileri ve sonuçları daha iyi ayarlamayı 
hedeflemektedir.

AB’nin, aldatan üreticilere karşı tüketicileri korumaya 
almasının geniş çevrelerce beklenmesi ancak bunu 
doğrudan ve görünür bir şekilde yapacak hiçbir yetkiye 
veya araca sahip olmaması şeklinde ortaya çıkan araba 
emisyonları skandalı, son zamanlarda karşımıza çıkan 
tipik bir uyuşmazlık örneğidir.

2025 öncesi ile şunu kastediyoruz:

AB27, yenilik, ticaret, güvenlik, göç, sınır yönetimi 
ve savunma alanlarındaki çalışmalarını hızlandırıyor. 
Önem arz eden yeni alanlarda tek pazarın 
derinleştirilmesi için yeni kurallar ve uygulama 
araçları geliştiriyor. Ar-Ge’de mükemmellik üzerine 
odaklanmakta ve dekarbonizasyonu ve sayısallaştırmayı 
desteklemek için AB çapında yeni projelere yatırımlar 
yapmaktadır.

Tipik örnekler arasında, uzay, yüksek teknoloji 
kümeleri ve bölgesel enerji merkezlerinin 
tamamlanması konusunda daha fazla işbirliği 
sayılabilir. AB27, ticaret anlaşmalarını müzakere 
etmek ve sonuçlandırmak için hızlı karar alabilir.
Terörle mücadele konularında polis ile adli makamlar 

arasındaki işbirliği, ortak bir Avrupa Terörle Mücadele 
Kurumu tarafından sistematik ve kolay bir şekilde 
yürütülmektedir.

Dış sınırların yönetimini tamamen Avrupa Sınırı ve 
Sahil Güvenliği devralmıştır. Tüm iltica talepleri tek bir 
Avrupa Sığınma Kurumu tarafından işleme alınıyor. 
Müşterek savunma kapasiteleri oluşturulmuştur.

Farklı olarak, AB27, ortaya çıkacak katma değerin 
daha düşük olacağı öngörülen ya da vaatlerin yerine 
getirilemeyeceği düşünülen alanlarda daha az faaliyet 
göstermektedir ya da faaliyetlerini durdurmuştur. Bu, 
bölgesel kalkınma, halk sağlığı veya tek pazarın işleyişi 
ile doğrudan ilgisi olmayan istihdam ve sosyal politika 
alanlarını kapsar.

Devlet yardımları kontrollüdür, ulusal makamlara 
devredilme oranı daha fazladır. Tüketici koruma, çevre, 
işyeri sağlığı ve güvenliği için yeni standartlar, ayrıntılı 
uyumdan katı bir minimuma doğru gitmektedir. Üye 
Ülkelere, belirli alanlarda denemeler yapma anlamında
daha fazla esneklik tanınmaktadır. Bununla birlikte, AB 
düzeyinde düzenlenmiş alanlar için daha fazla yürütme 
yetkisi, tam uyumu garanti etmektedir.

Diğer yerlerde, euro bölgesinin konsolidasyonu 
ve ortak para biriminin istikrarının sağlanması 
için adımlar atılmaya devam edilmektedir. AB’nin 
dünyadaki ağırlığı, yeniden ayarlanan sorumlulukları 
doğrultusunda değişmektedir.

Avantajları ve dezavantajları:

Nihai olarak, sorumlulukların daha net bir şekilde 
bölünmesi, Avrupa vatandaşlarının, hangi konuların 
AB27’de, ulusal ve bölgesel düzeyde ele alındığını daha 
iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu, belirli alanlarda 
beklentiler karşılanmasa bile, vaat edilenler
ve sonuçlar arasındaki farkın giderilmesine yardımcı 
olur. AB yasalarının getirdiği vatandaş hakları, daha 
fazlasını yapmayı seçtiğimiz alanlarda güçlenirken daha 
azını yapmayı seçtiğimiz diğer alanlarda zayıflamıştır. 
AB27, ilk olarak hangi alanlarda öncelik vermesi veya 
nerede daha az şey yapması gerektiği konusunda 
mutabakata varmak konusunda zorluk çekiyor.
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Gösterge niteliğindeki enstantaneler

•	 Bir Avrupa Telekomünikasyon Kurumu, internete bağlı otomobillerin Avrupa’da kullanılması için ihtiyaç duyulan 
sınır ötesi iletişim servisleri için frekansları boşaltma yetkisine sahiptir. Bu kurum, mobil ve internet kullanıcıları-
nın AB içinde nerede olunursa olunsun haklarını korumak için bir düzenleyici görevi üstlenir.

•	 Yeni bir Avrupa Terörle Mücadele Kurumu, şüphelilerin sistematik olarak takip edilmesi ve işaretlenmesiyle Avru-
pa kentlerindeki ciddi saldırıların önlenmesine yardımcı oluyor, caydırıcılık sağlıyor. Ulusal polis yetkilileri, suçlula-
rın biyometrik bilgilerini içeren Avrupa veritabanlarına kolayca erişebiliyor.

•	 Avrupa Sınırı ve Sahil Güvenliği dış sınırların yönetimini tamamen devralmıştır.

•	 Maaşlar, sosyal mevzuat ve vergilendirme seviyeleri Avrupa’da önemli ölçüde farklılıklar göstermeye devam 
etmektedir.

•	 Otomobil üreticileri tarafından yanlış yönlendirilen Avrupalı tüketiciler artık AB’ye bu tür şirketlerin cezalandırıla-
cağı ve bu şirketlerden tazminat alınacağı konusunda güveniyor.

•	 Çiftçiler, tam olarak çalışan bir Avrupa uydu sistemi sayesinde ekonomik, gerçek zamanlı hava durumu ve ürün 
yönetimi verilerine erişebiliyor.

Tek pazar ve 
ticaret

Ekonomik ve 
Parasal Birlik

Şengen, göç ve 
güvenlik

Dış politika ve 
savunma AB bütçesi Gerçekleştirme 

kapasitesi
Euro alanını 
sağlamlaştırmak 
ve istikrarını 
sağlamak için 
çeşitli adımlar 
atılıyor;
AB27, istihdam 
ve sosyal 
politikanın bazı 
alanlarında daha 
az şey yapıyor

Sınır yönetimi, 
sığınma 
politikaları ve 
terörle mücadele
konularındaki 
işbirliği 
sistematiktir

AB, tüm 
dış politika 
konularında 
tek bir söyleme 
sahiptir; Avrupa
Savunma Birliği 
oluşturulmuştur

AB27 seviyesinde 
anlaşmaya 
varılan yeni 
önceliklere 
uygun olması 
için önemli 
ölçüde yeniden 
tasarlanmıştır

Öncellik verme 
veya vazgeçme 
görevleriyle ilgili 
ilk antlaşmalarda 
zorluklar yaşanır; 
bu aşama 
atlatıldığında 
karar verme 
sürecinin 
anlaşılması daha 
kolay olabilir; AB, 
daha büyük bir 
role sahip olduğu 
yerlerde daha 
hızlı ve daha 
kararlı davranır

Politikalar

Ortak standartlar 
asgari düzeyde 
olmakla birlikte, 
AB düzeyinde 
düzenlenen 
alanlarda yürütme 
güçlendirilmektedir; 
ticaret özel olarak 
AB düzeyinde ele 
alınmaktadır



24

Senaryo 5: Birlikte çok daha fazlasını 
yapmak

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜM POLİTİKA ALANLARINDA HEP 
BİRLİKTE ÇOK DAHA FAZLASINI YAPMAYA KARAR 
VERİR.

Neden ve nasıl?

AB27’nin ne şimdiki gibi olduğu ne de Avrupa 
ülkelerinin kendi başlarına kaldığı ve günün 
zorluklarıyla yüzleşecek kadar yeterli donanıma 
sahip oldukları konusunda oybirliğinin sağlandığı bu 
senaryoda, Üye Devletler daha fazla gücü, kaynağı 
ve karar alma yetkisini paylaşmak konusunda fikir 
birliğine varmış durumdadır.

Sonuç olarak, tüm Üye Devletler arasındaki işbirliği, 
her alanda daha önce hiç olmadığı kadar ilerlemiş 
durumdadır. Benzer şekilde euro bölgesi, ortak para 
birimini paylaşan ülkeler için faydalı olan herkese 
de faydalıdır anlayışıyla güçlenmiştir. Kararlar 
Avrupa düzeyinde daha hızlı alınmakta ve hızla 
uygulanmaktadır.

2025 öncesi ile şunu kastediyoruz:

Uluslararası sahnede, Avrupa ticaret alanında tek sese 
sahiptir, birlik olarak hareket eder ve çoğu uluslararası 
forumda tek bir koltuk tarafından temsil edilir. 
Uluslararası ticaret anlaşmaları konusunda son sözü 
Avrupa Parlamentosu söyler. Savunma ve güvenlik 
önceliklidir. NATO ile tam bir tamamlayıcılık içinde 
bir Avrupa Savunma Birliği oluşturulmuştur. Güvenlik 
konularında işbirliği rutin bir hal almıştır. AB27, 
iklim değişikliğiyle mücadelede küresel mücadeleyi 
sürdürmektedir ve dünyanın en büyük insani yardım 

ve kalkınma yardımı katkıları yapan taraf  rolünde 
güçlenmeye devam etmektedir.

AB’nin geniş kapsamlı dış politikası, göçle ilgili ortak 
yaklaşımını güçlendirme yolunu açar. Avrupa’nın 
çevresi ve ötesinde kurulan daha yakın ortaklıklar ve 
artan yatırımlar, ekonomik fırsatlar yaratmaya, düzenli 
göçü yönetmeye ve düzensiz kanallarla baş etmeye 
yardımcı olur.

AB27 içinde, enerji, dijital ve hizmet alanlarında tek 
pazarı tamamlamak için güçlü bir odaklanma ve istek 
vardır. Yenilikçilik ve araştırmaya yapılan ortak yatırım 
sayesinde, girişim kapitalistlerini, yeni şirketleri, büyük 
şirketleri ve araştırma merkezlerini ağırlamak için 
Avrupa’da çeşitli “Silikon Vadileri” ortaya çıkıyor. 
Tamamen entegre sermaye piyasaları, AB çapında 
KOBİ’lere ve büyük altyapı projelerine finansman 
sağlamaya yardımcı olur.

Hem euro bölgesi içinde hem de üye olmak isteyen 
Üye Devletler için finans, sosyal ve vergi alanlarında 
ve Avrupa finansal hizmetlerinin denetiminde çok 
büyük bir koordinasyon vardır. Ekonomik kalkınmayı 
artırmak ve bölgesel, sektörel ve ulusal düzeydeki 
şoklara yanıt vermek için ek AB finansal desteği 
sağlanmaktadır.

Avantajları ve dezavantajları:

AB düzeyinde çok daha çabuk ve daha hızlı 
kararlar alınmaktadır. Vatandaşların doğrudan AB 
kanunlarından gelen daha fazla hakkı vardır. Ancak 
AB’nin meşruluğa sahip olmadığını ya da ulusal 
makamların elinden çok fazla güç aldığını hisseden 
toplumun bir kısmının yabancılaşma riski söz konusu 
olabilir.
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Gösterge niteliğindeki enstantaneler

•	 Ticaret anlaşmaları aktif bir şekilde takip edilmektedir. Bunlar AB tarafından 27 Üye Devlet adına başlatılmış, 
müzakere edilmiş ve hızla onaylanmıştır.

•	 Avrupalılar, AB genelinde geçerli kurallar ve bir AB yürütme biriminin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde inter-
net bağlantılı otomobilleri Avrupa’da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorlar.

•	 Kendi bölgelerinde AB tarafından önerilen ve finanse edilen bir rüzgar türbünü projesi üzerinde söz sahibi olmak 
isteyen Avrupalılar, sorumluluğu üstlenecek Avrupa makamını belirlemek için çaba sarfediyorlar.

•	 Yurt dışına seyahat eden vatandaşlar, dünyanın bazı bölgelerinde ulusal elçiliklerin yerini alan AB elçiliklerinden 
konsolosluk koruması ve yardım almaktadırlar. Avrupa’ya seyahat etmek isteyen AB üyesi olmayan vatandaşlar, 
vize başvurularını aynı ağ üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

•	 Avrupa İstikrar Mekanizması, Avrupa Para Fonuna dönüşmüştür. Bu, Avrupa Parlamentosunun denetimine tabidir 
ve  Avrupa’daki yatırımları artırmak için üçüncü kuşak “Juncker Planı”nın finansmanını artırmak amacıyla Avrupa 
Yatırım Bankasını desteklemek için yeni sorumluluklar almaktadır.

Tek pazar ve 
ticaret

Ekonomik ve 
Parasal Birlik

Şengen, göç ve 
güvenlik

Dış politika ve 
savunma AB bütçesi Gerçekleştirme 

kapasitesi
Ekonomik, 
finansal ve 
malî Birliğe, 
Haziran 2015’te 
Beş Başkanın 
raporunda 
öngörülen şekilde 
ulaşılmıştır

“Daha azını daha 
verimli yapmak” 
senaryosunda 
olduğu gibi, sınır 
yönetimi, sığınma 
politikaları ve 
terörle mücadele 
konularındaki 
işbirliği 
sistematiktir

“Daha azını daha 
verimli yapmak” 
senaryosunda 
olduğu gibi, AB 
tüm dış politika 
konularında 
tek bir söyleme 
sahiptir;
bir Avrupa 
Savunma Birliği 
oluşturulmuştur

Önemli derecede 
modernize 
edilmiş ve 
büyümüş, kendi 
kaynakları ile 
desteklenir; bir 
euro bölgesi 
finansal istikrar 
fonksiyonu 
faaliyete 
geçmiştir

Karar verme 
daha hızlıdır 
ve yürütme 
genel anlamda 
daha güçlüdür; 
AB’nin Üye 
Devletlerden çok 
fazla güç aldığını 
hissedenler 
hesap verebilirlik 
konusundaki 
endişelerini 
ortaya koyuyor

Politikalar

Standartların 
uyumlulaştırılması 
ve daha güçlü 
uygulanması 
yoluyla tek pazar 
güçlendirilmiştir; 
ticaret sadece 
AB düzeyinde ele 
alınmaktadır
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4. Önümüzdeki yol

60 yıl önce Avrupa’da imkânsız görülen ilerlemenin 
çoğu, çoktan kat edilmiş durumdadır. En karanlık 
günlerimiz bile Ventotene’de hapis hayatı yaşamış 
atalarımızın yaşadığı o günlerden daha parlaktır.

Onlarınki gibi vizyon sahibi zihinler bile, AB’nin 
bugün sunmakta olduğu özgürlükleri, hakları ve 
fırsatları hayal edemezlerdi. Birleşmiş Avrupa 
yıldönümünü kutluyor, yeminlerimizi yenilemenin, 
gururumuzu yeniden keşfetmenin ve kendi 
geleceğimizi şekillendirmenin zamanı gelmiştir.

Her şeyin değişmesi kaçınılmaz olabilir, ancak 
hayatımızda istediğimiz şeyler ve sevdiğimiz Avrupa 
değerleri aynı kalır. Barışın, özgürlüğün, hoşgörünün 
ve dayanışmanın her şeyin çok üzerinde olduğu bir 
toplum istiyoruz. Farklı görüşleri bağrında barındıran 
ve eleştirel, bağımsız ve özgür bir basına sahip bir 
demokraside yaşamak istiyoruz. Aklımızdan geçeni 
söylemekte özgür olmak ve yasaların üstünde 
herhangi bir kişi veya kurum olmadığından emin 
olmak istiyoruz. Tüm vatandaşların ve tüm Üye 
Devletlerin eşit muamele gördüğü bir Birlik istiyoruz. 
Çocuklarımıza kendimizinkinden daha iyi bir hayat 
sunmak istiyoruz.

Burada sunulan senaryoların hangisinin gerçeğe en 
yakın sonuçları sunacağına bakılmaksızın, bu değerler 
ve arzular Avrupalıları bir arada tutmaya devam edecek 
ve uğrunda savaşmaya değecektir.

AB, ulusal önceliklere ve toplu çıkarlara daha iyi 
hizmet etmek için yerel önceliklerin birleştirildiği ve 
egemenliğin gönüllü olarak birleştirildiği benzersiz 
bir projedir. Bu hiçbir zaman ne kolay ne de 
mükemmel bir yolculuktu; ancak zaman içinde kendi 
kendini geliştirme kapasitesini gösterdi ve değerini 
kanıtladı. “Çeşitlilik içinde birlik” sloganını takip 
eden AB ve Üye Devletleri, benzeri görülmemiş bir 
ilerleme kaydetmek için ülkelerinin benzersiz güç ve 
zenginliklerini kullanabilmeyi başardılar.

Belirsiz bir dünyada, izolasyonun cazibesi bazılarına 
çekici gelebilir, ancak bölünmenin ve parçalanmanın 
sonuçları geniş kapsamlı olacaktır. Bu bölünme ve 
parçalanma, Avrupa ülkelerini ve vatandaşlarını 
bölünmüş geçmişinin hayalet görüntüsüyle baş başa
bırakıp onları daha büyük güçlerin avına dönüştürebilir.
Avrupa şimdi seçim yapmak zorunda. Bu aşamada 

zorluklar olduğu kadar çok sayıda fırsat da var. Bu 
Avrupa’nın devri olabilir ancak bu fırsat sadece ortak 
kararlar alarak birlikte hareket eden 27 Üye Devlet ile 
değerlendirilebilir.

Bu Beyaz Kitap’ta, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın 
nasıl gelişmesi gerektiği konusunda vatandaşlarla 
dürüst ve geniş kapsamlı bir tartışma başlatmak 
amaçlanmıştır. Her sese kulak verilmelidir. Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletlerle 
birlikte, Avrupa’nın ulusal Parlamentolarında, 
şehirlerinde ve bölgelerinde bir dizi “Avrupa’nın 
Geleceği Tartışması” düzenleyecektir. Yüz milyonlarca 
Avrupalının fikirleri ve kararlılığı, ilerlememizin 
katalizörü olacaktır.

Bu Beyaz Kitap, Avrupa Komisyonu’nun Roma 
Zirvesi’ne sunduğu bir katkıdır. Tüm yıldönümlerinde 
olduğu gibi, Roma’da da son 60 yılın başarısı üzerine 
düşünmek için uygun bir zamanımız olacak. Ayrıca 
bu zirve, AB27’nin, Birliğin geleceği konusunda 
birlikte karar vereceği  bir sürecin başlangıcı olarak da 
görülmelidir.

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki aylarda, aşağıdaki 
konularda bir dizi düşünce yazısı ile bu tartışmaya 
katkıda bulunacaktır:
• Avrupa’nın sosyal boyutlarını geliştirme;
• Haziran 2015 tarihli Beş Başkanın Raporu temelli     
olarak Ekonomik ve Parasal Birliği derinleştirme;
• Küreselleşmeyi yönlendirme;
• Avrupa savunmasının geleceği;
• AB’nin finansal geleceği.

Bu Beyaz Kitap gibi, bu düşünce yazıları da bu 
aşamada kesin kararlar vermeden bir tartışma açmak 
amacıyla 2025’in Avrupa’sına dair farklı fikirler, 
teklifler, seçenekler veya senaryolar sunacaktır.

Başkan Juncker’ın 2017 yılında yaptığı ulusa sesleniş 
konuşması, Aralık 2017 Avrupa Konseyi’nde ilk 
kararlar alınmadan önce bu fikirleri daha ileriye 
götürecek. Bu, Haziran 2019’da yapılacak olan Avrupa 
Parlamentosu seçimleri için oluşturulacak yol haritası 
üzerinde bir karara varılmasına yardımcı olacaktır.

Avrupa’yı ileriye götüren şey birlikte hareket etmemiz 
olacaktır. Aynı bizden önceki kuşaklar gibi, Avrupa’nın 
da geleceği bizim elimizdedir.
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Beyaz kitap süreci:  
Roma’dan 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerine

09/03 - 10/03
Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi / AB27 Toplantısı

1/03
Komisyonun Avrupa’nın Geleceği hakkındaki Beyaz Kitabı 

Mart 2017

Nisan

Mayıs

Haziran

Tem

Eyl

Eki

Kas

Ara

Haz 2019

25/03
AB27 Zirvesi - Roma Bildirisi - 60. yıldönümü

Nisan Sonu
Komisyonun Avrupa’nın sosyal boyutu hakkındaki düşünce yazısı

Mayıs Ortası
Komisyonun küreselleşmeyi yönlendirme hakkındaki düşünce yazısı 

09/06
Güvenlik ve savunma konferansı, Prag, Çek Cumhuriyeti

Haziran Başları
Avrupa savunmasının geleceği üzerine düşünceler içeren komisyon yazısı

Mayıs Sonu
Komisyonun, Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleştirilmesi hakkındaki düşünce yazısı

Haziran Sonu
Komisyonun AB’nin finansal geleceği hakkındaki düşünce yazısı

Eylül Ortası
2017 Ulusa Sesleniş Konuşması

Haziran
Avrupa Parlamentosu seçimleri 

26/05 - 27/05
G7 Zirvesi, Taormina, İtalya

19/10 - 20/10
Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi

17/11
Sosyal zirve, Göteborg, İsveç

22/06 - 23/06
Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi

14/12 - 15/12
Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi / AB27 Toplantısı

Parlamentolardaki, 
şehirlerdeki ve 
bölgelerdeki 
Avrupa’nın geleceği 
tartışmaları

07/07 - 08/07
G20 Zirvesi, Hamburg, Almanya

Ek 1
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Aynen devam Tek pazardan 
başka bir şey yok

Daha fazlasını 
yapmak isteyenler

Daha azını daha 
verimli yapmak

Birlikte daha fazla 
şey yapmak

Te
k 

pa
za

r
 v

e 
tic

ar
et

Enerji ve dijital 
sektörler de dahil 
olmak üzere tek pazar 
güçlendirildi; AB27 
ilerici ticaret anlaşmaları 
yapmanın peşinde

Mallar ve sermaye için 
tek pazar güçlendirildi; 
standartlardaki 
farklılıklar devam 
ediyor; insanların ve 
hizmetlerin serbest 
dolaşımı tamamen 
garanti edilemiyor

“Aynen devam” 
senaryosunda olduğu 
gibi, tek pazar güçlenir 
ve AB27 ilerici ticaret 
anlaşmaları yapmak için 
çalışır

Ortak standartlar 
asgari düzeyde 
olmakla birlikte, AB 
düzeyinde düzenlenen 
alanlarda yürütme 
güçlendirilmektedir;
ticaret özel olarak AB 
düzeyinde ele alınır

Standartların 
uyumlulaştırılması ve 
daha güçlü uygulanması 
yoluyla tek pazar 
güçlendirilmiştir; ticaret 
sadece AB düzeyinde 
ele alınmaktadır

Ek
on

om
ik

 v
e 

Pa
ra

sa
l B

irl
ik

Euro bölgesinin 
işleyişini geliştirme 
konusundaki artan 
ilerleme

Euro alanında işbirliği 
sınırlıdır

Vergi ve sosyal stan-
dartlar gibi alanlarda 
işbirliğini derinleştiren 
bir grup ülke hariç 
olmak üzere “Aynen 
devam” senaryosunda 
olduğu gibidir

Euro alanını sağlam-
laştırmak ve istikrarını 
sağlamak için çeşitli 
adımlar atılıyor; AB27, 
istihdam ve sosyal poli-
tikanın bazı alanlarında 
daha az şey yapıyor

Ekonomik, finansal ve 
malî Birliğe, Haziran 
2015’te Beş Başkanın 
raporunda öngörülen 
şekilde ulaşılmıştır

Şe
ng

en
, g

öç
 v

e 
gü

ve
nl

ik

Dış sınırların yönetimin-
deki işbirliği kademeli 
olarak arttı; ortak bir 
sığınma sistemine doğru 
ilerleme mevcut;
güvenlik konuların-
da koordinasyonun 
geliştirildi

Tek bir göç ya da 
sığınma politikası yok; 
güvenlik konusundaki 
koordinasyonun ikili 
olarak ele alınır; iç 
sınır denetimleri daha 
sistematiktir

Güvenlik ve adalet 
konusundaki işbirliğini 
derinleştiren bir grup 
ülke hariç olmak 
üzere “Aynen devam” 
senaryosunda olduğu 
gibidir

Sınır yönetimi, sığınma 
politikaları ve terörle 
mücadele konularındaki 
işbirliği sistematiktir

“Daha azını daha 
verimli yapmak” 
senaryosunda olduğu 
gibi, sınır yönetimi, 
sığınma politikaları 
ve terörle mücadele 
konularındaki işbirliği 
sistematiktir

Ya
ba

nc
ı p

ol
iti

ka
sı

 
ve

 s
av

un
m

a

Dış ilişkilerde söylem 
birliği konusunda iler-
leme kaydedildi; daha 
yakın savunma işbirliği

Bazı dış politika 
meseleleri giderek daha 
fazla ikili olarak ele 
alınmaktadır; savunma 
işbirliği bugün olduğu 
gibi devam eder

Savunma konusunda 
işbirliğini derinleştiren, 
askeri koordinasyon ve 
ortak teçhizata odakla-
nan bir grup ülke hariç 
olmak üzere “Aynen 
devam” senaryosunda 
olduğu gibidir

AB, tüm dış politi-
ka konularında tek 
bir söyleme sahiptir; 
Avrupa Savunma Birliği 
oluşturulmuştur

“Daha azını daha verim-
li yapmak” senaryosun-
da olduğu gibi, AB tüm 
dış politika konularında 
tek bir söyleme sahiptir; 
bir Avrupa Savunma 
Birliği oluşturulmuştur

AB
 b

üt
çe

si AB27’de kabul edilen 
reform gündemini 
yansıtmak için kısmen 
modernize edildi

Tek pazar için gerekli 
olan temel fonksiyon-
ların finanse edilmesine 
yeniden odaklanılmıştır

“Aynen devam” 
senaryosunda olduğu 
gibi, bazı Üye Devletler 
tarafından daha fazlasını 
yapmaya karar verdikleri 
alanlar için ek bütçeler 
hazırlanmıştır

AB27 seviyesinde anlaş-
maya varılan yeni önce-
liklere uygun olması için 
önemli ölçüde yeniden 
tasarlanmıştır

Önemli derecede 
modernize edilmiş 
ve büyümüş, kendi 
kaynakları ile 
desteklenir; bir euro 
bölgesi finansal istikrar 
fonksiyonu faaliyete 
geçmiştir

G
er

çe
kl

eş
tir

m
e 

ka
pa

si
te

si

Pozitif  eylem gündemi 
somut sonuçlar do-
ğuruyor; karar verme 
karmaşıklığını koruyor; 
gerçekleştirme kapa-
sitesi beklentilerle her 
zaman uyuşmuyor

Karar vermenin 
anlaşılması daha kolay 
olabilir, ancak toplu 
olarak hareket etme 
kapasitesi sınırlıdır; 
ortak endişe konuları 
sıklıkla iki taraflı olarak 
çözülmelidir

“Aynen devam” senar-
yosunda olduğu gibi, 
olumlu bir eylem gün-
demi 27 Üye Devlette 
sonuç verir; bazı gruplar 
belirli alanlarda birlikte 
daha fazla başarıya 
ulaşır; karar verme sü-
reci daha karmaşık hale 
gelmiştir

“Öncelik verme veya 
vazgeçme görevleriyle 
ilgili ilk anlaşmalarda 
zorluklar yaşanır; bu 
aşama atlatıldığında 
karar vermenin anlaşıl-
ması daha kolay olabilir; 
AB, daha büyük bir role 
sahip olduğu yerlerde 
daha hızlı ve daha karar-
lı davranır

Karar verme daha 
hızlıdır ve yürütme 
genel anlamda daha 
güçlüdür; AB’nin Üye 
Devletlerden çok fazla 
güç aldığını hissedenler 
hesap verebilirlik ko-
nusundaki endişelerini 
ortaya koyuyor

Beş senaryo: politika genel bakışı
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Avrupa Birliği, 2017, 

Avrupa Komisyonu'nun belgelerin tekrar kullanım politikası 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39 ) Kararı ile düzenlenmiştir. 
AB telif hakları kapsamında olmayan fotoğrafların veya diğer materyallerin kullanılması veya çoğaltılması için doğrudan telif hakkı 
sahiplerinden izin alınmalıdır. Fotograf sayfa 11; © AP Photo/Thomas Kienzle
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