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Neden bir Avrupa enerji politikasına ihtiyacımız var?

Stratejik bir alanda ortak çıkarlar

Aydınlatma, ısıtma, ulaştırma, endüstriyel üretim; enerji 
olmadan bu günlük hizmetlerin hiçbirine sahip olamaz ve 
onlar olmadan hayatımızı ve işlerimizi sürdüremezdik. Ancak 
fosil yakıt (petrol, gaz ve kömür) stoklarımız sonsuz değil. Bir 
yandan onları sağduyulu bir şekilde idare ederken, diğer 
yandan da yeni enerji kaynakları aramak zorundayız. 
Avrupa, gittikçe artan miktarlarda enerji tüketiyor ve ithal 
ediyor. Avrupa ülkeleri böylesine stratejik bir alanda koordine 
eylemlerin sağlayacağı avantajları gayet iyi biliyor. Nitekim 
bu bilinç, Avrupa genelinde ortak kurallar benimsenmesine 
ve Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerjiyi ekonomik bir fiyatla 
alırken, mümkün olan en az miktarda kirliliğe sebep olma 
çabalarını da tek noktada toplamasına yol açtı. Enerji üretmek ve onu tüketicilere taşımak devasa teknik, lojistik 

ve finansal kaynakl gerektiriyor.

Karmaşık bir sektör

Bilgisayarlarımızı açarken veya arabalarımızı çalıştırırken 
bunun normal bir şey olduğunu düşünürüz. Oysa bunların 
çalışması, karmaşık bir sürecin son aşamasıdır. 
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Öncelikle gaz, petrol ve kömür gibi enerji kaynakları 
yer altından çıkartılmalıdır. Ayrıca odun ısıya dönüştürüle
bilir, rüzgar türbinleri ve barajlarla rüzgar ve sudan, gü-
neş panelleri ile de güneş ışığından enerji elde edilebilir. 
Bu enerji, kimi zaman kıtaların bir ucundan diğer ucuna 
kimi zaman da deniz altından, kullanılacağı yere nak-
ledilmelidir. Bunun için enerji santrallerinin uzun yıllar 
boyu kesintisiz enerji sağlamayı garanti edebilmelidir. 
Dolayısıyla bu süreçte devasa teknik, lojistik ve finansal 
kaynaklar rol oynar.

Enerji stratejik bir sektördür çünkü onsuz yapamayız. 
Aydınlatma, soğuktan korunma, insanların ve malların 
taşınması için hayati önem taşıdığı gibi, ekonominin 
tüm sektörlerini (tarım, endüstri ve hizmet) ve bilimsel 
ilerlemeleri de destekler. Yaşam standartlarımız devasa 
miktarlarda enerji gerektiriyor ve bu da, bariz bir şe-
kilde, etkisi olabildiğince azaltılması gereken bir kirlilik 
(hava, su, toprak ve iklim) yaratıyor.

AB'NİN FOSİL YAKIT İTHALATINDAKİ 
ORANSAL DEĞİŞİKLİKLER (1995-2010)



Avrupa'nın hedefleri

Avrupa birlikte hareket edebilir

Yarım milyar Avrupalı’dan oluşan 
bir ortak pazar.

Dünyanın en büyük ithalatçısı

-

Avrupa Birliği aşağıdaki hedefler için tasarlan-
mış bir enerji stratejisi uygulamak için ihtiyaç 
duyduğu güç ve araçlara sahiptir:
—Avrupa'nın enerji kaynaklarını güvence 
altına almak;
—Enerji fiyatlarının Avrupa'nın rekabet gücünü 
düşürmesine izin vermemek;
—Çevreyi korumak ve özellikle de iklim 
değişiklikleriyle mücadele etmek;
—Enerji şebekelerini daha verimli bir duruma 
getirmek.
AB ülkeleri, istedikleri enerji kaynaklarını 
geliştirmekte özgürdür. Ancak bunu yaparken 
her biri Avrupa'nın yenilenebilir enerji hede-
flerini dikkate almak zorundadır.

Avrupa, enerji açısından dünyanın geri kalanına 
bağımlı durumda. Dünyanın ikinci en büyük ekono-
misi olan Avrupa Birliği, dünyanın enerjisinin beşte 
birini tüketiyor ama kendine ait çok az rezervi var. 
Neyse ki Avrupa'da, 'enerji karması' olarak bilinen 
enerji portföyümüz çok çeşitli: Avusturya'daki 
sayısız barajımız, Polonya'da kömür madenlerimiz, 
Fransa'da nükleer enerji santrallerimiz, Kuzey 
Denizi'nde petrol kulelerimiz ve Hollanda'da ve 
Danimarka'da  doğal gaz sahalarımız bulunmak-
tadır.. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin hepsinin farklı 
kaynakları var ve bu kötü bir şey değil. Ama tabii 
bunun iyi bir şey olması, bu ülkelerin bu çeşitlilikten 
faydalanmak için birlikte çalışmalarına bağlı.
Avrupa'nın enerji bağımlılığının ekonomimize bir 
etkisi var. Petrolümüzü OPEC (Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Teşkilatı) ve Rusya'dan, doğal gazımızı da 
yine Rusya, Norveç ve Cezayir'den satın alıyoruz. Bu 
kaynaklar için Avrupa'nın kasasından her yıl 350 
milyar Euro'nun üzerinde para çıkıyor. Enerji 
maliyetleri de yükselmeye devam ediyor. Bu bize 
başka bir seçenek bırakmıyor: Avrupa olarak enerji 
kaynaklarımızı ve bunların tedarik kanallarını 
çeşitlendireceksek, etkili olmak, iddialı hedefler 
belirlemek ve birlikte çalışmak zorundayız.

Önde gelen uzmanlar, dünyanın sera gazı emisyon-
larını derhal azaltmaya başlamazsak dünyanın 
karşı karşıya kalacağı korkunç bedelleri gözler 
önüne serdiler. Bu konu enerji sektörünü doğrudan 
ilgilendiriyor zira bu sektörün üretiminin %80'inden 
fazlası fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu türden 
yakıtlar kullanıldığı zaman, bir numaralı sera gazı 
olan CO2 oluşturuyor. Dolayısıyla gelecekte Avrupa 
enerji sektörü fosil yakıtları azaltmak ve düşük 
karbonlu enerji kaynaklarından çok daha fazla 
faydalanmak zorunda kalacak.

AB ülkelerinin enerji sektörüne önem vermesi 
yeni bir şey değil. Bu önem İkinci Dünya 
Savaşı'nın hemen ardından, AB'nin kurucu 
babalarından biri olan Jean Monnet'nin deyişiyle 
"savaş araçlarının barışın hizmetine verilmesi" 
kararıyla kabul edilmişti. İlk Avrupa anlaşma-
larının başlangıç noktaları kömür ile çelik ve 
atom enerjisi oldu; 2002 senesine kadar Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC) çatısı altında 
yürütülen ortak çalışmalar, bugün Euratom 
kapsamında devam ediyor.

1960'lı yıllarda AB ülkeleri enerji tedariki sorunlarını 
çözmek için birlikte çalışmaları gerektiğini fark 
ettiler. Sonuç olarak, ülkeler stratejik petrol 
stoklarını tek bir havuzda topladılar ve bir kriz 
yönetimi prosedürü oluşturdular. Bugünlerde enerji 
politikası; sanayi, çevre, ulaştırma, araştırma ve 
inovasyon ve hatta dış ilişkiler başta olmak üzere 
birçok diğer alan üzerinde de etkili olmaktadır.



Avrupa hangi adımları atmaya hazırlanıyor?

Bir Avrupa enerji stratejisi

Avrupa çok az enerji rezervine sahip; şu anda enerjisinin 
yarısından fazlasını ithal etmek zorunda. Ödenecek fiyatı 
dünya piyasaları belirlediği için, Avrupa'nın karşısına ne 
fiyat çıkarılıyorsa onu ödemekten başka çaresi yoktur. 
Dolayısıyla enerji faturamızı kısmamızın tek yolu,  
tükettiğimiz enerji miktarını azaltmak. Bunun zaten bilinen
 bir şey olduğu düşünülebilir. Peki ama yaşam 
standardımızdan ve modern imkanlarımızdan ödün 
tüketmvermeksizin daha az emiz mümkün müdür?

Enerji tasarrufu

Avrupa'nın zorlu hedefi: Yaşam 
standartlarında düşüş olmadan 

daha az tüketim

Bu sorunun cevabı, kolay olmamakla birlikte yanıt 
"evet"tir ve bunun yolu da enerjiyi daha iyi ve daha 
verimli şekillerde kullanmaktır. Her iki tarafın da 
kazandığı bir çözüm mümkündür: CO2 emisyonları 
önlenebilir, enerji ithalatına daha az bağımlı hale gelebil-
iriz ve yerel istihdam yaratıp uzmanlığımızı Birlik dışına 
satmamız mümkün olabilir. Enerji verimliliği bu yüzden 
Avrupa Birliği'nin 2020'ye yönelik birçok ana hedefinden 
biridir. 

Avrupa liderleri, 2020’ye kadar toplam enerji tüketiminin 
1990 yılı tüketim seviyesinin %20 oranında altına 
çekilmesi  gerektiğine karar vermişlerdir. Böylesine büyük 
bir kesinti, 400'ü aşkın enerji santralinin üretimi durdur-
masına eşdeğerdir. Avrupa Birliği eğer bu hedefe ulaşa-
caksa, üye ülkelerin, insanları elektrikli cihazlar, sanayi, 
ulaşım ve binalardaki enerji israfını durdurmaya teşvik 
etmesi gerekir. Enerjinin harcandığı diğer bir temel alan 
da binalardır. Binaların içinde sarfedilen enerjinin %40’ı 
ısınmak içindir. Binalar AB’deki sera gazlarının %36’sını 
yaymaktadır ki bunun %80’i ısı şeklinde yayılmaktadır. 

2012 yılında kabul edilen enerji verimliliği direktifi, 
AB’nin bu hedeflere ulaşarak enerji verimliliği 
fırsatlarının tamamından faydalanmasını sağlaya-
caktır. Bu; yeni enerji hedefleri ve denetimler, ısı geri 
kazanımı ve enerji performans hedefleri de dahil 
olmak üzere diğer tüm önemli ekonomi sektörleri 
için de tedbirleri öngören ortak bir kanundur. Avrupa 
Komisyonu 2014 yılında AB’nin konulan  sarfiyatı 
%20 azaltma hedefine ulaşıp ulaşamayacağını 
değerlendirerek gelecek için uygun bir yol haritası 
önerecektir. 

Tüm AB devletleri 2020 yılı için kendi gösterge 
ulusal enerji verimlilik hedeflerini belirleyerek bu 
hedeflere nasıl ulaşmayı tasarladıklarını içeren 
planlar hazırlayacaklardır. Ekonomik iklimin zorlu 
zamanlardan geçtiği göz önünde tutulursa, AB’nin 
yatırımı teşvik ederek enerji verimliliği alanında 
eylemleri yoğunlaştırmak için tüm olanaklarını 
kullanması gerekmektedir. Enerji verimliliğine 
yapılacak olan yatırımların çabucak kazançlı hale 
gelmesi ve daha fazla yatırım yapılması için avantaj 
sağlanması halinde bile öncelikli olarak paranın 
bulunması gerekmektedir. Avrupa Birliği, üye 
devletlerinin enerji verimliliği planlarının finanse 
edilmesinde yardımcı olabilir. 



Gerçek bir Avrupa enerji piyasası

Avrupa'daki haneler ve işletmeler 
güvenli ve güvenilir enerjiye 
ihtiyaç duyuyor.

Günün koşullarına uygun enerji 
şebekeleri

 

Prensipte, elektrik ve gaz Avrupa'yı baştan uca saran 
şebekelerde serbestçe akabilir. Avrupa'nın ortak enerji 
piyasasında, tüm üreticiler ve tedarikçiler birbirleriyle 
rekabet eder. Dolayısıyla teorik olarak, yüksek kaliteli 
enerjiyi en rekabetçi fiyatlarla elde etme amacı dahilinde, 
dilediğiniz yerde elektrik ve gaz satın alabilir ve satabilir-
siniz. Buna karşılık, 500 milyon tüketiciden oluşan bu 
pazar halen gerçekleştirilebilmiş değil; zira halen sınır 
ötesi enerji faaliyetlerini sekteye uğratan tonla ulusal 
mevzuat var. İşletmelere yönelik gaz ve elektrik fiyat-
larının devletler tarafından belirlenmesi bunun örneklerin-
den sadece biri. Hatta bazı oyuncular enerji şebekelerine 
ulaşmakta haksız bir ayrıcalığa sahip. Dolayısıyla man-
zara pek umut verici gözükmüyor ve bu da yatırımcıların 
keyfini kaçırıyor. Bunun zincirleme sonuçları arasında, 
eskimiş enerji santrallerine yönelik yenileme çalışma-
larının ertelenmesi dahi olabilir. Hal böyleyken, rekabetin 
daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve şebekelerin adil 
kullanımıyla ilgili ortak mevzuatların benimsenmesi 
gerekiyor. Avrupa Birliği bu noktada çok önemli bir rol 
oynamak zorunda; zira eğer kuralları o belirleyecekse, 
piyasa üzerinde, bazı oyuncuların tekel sömürülerini 
önleyebilecek bir güce de sahip olması gerekiyor.

Prensipte, elektrik ve gaz Avrupa'yı baştan uca saran 
şebekelerde serbestçe akabilir. Avrupa'nın ortak enerji 
piyasasında, tüm üreticiler ve tedarikçiler birbirleriyle 
rekabet eder. Dolayısıyla teorik olarak, yüksek kaliteli 
enerjiyi en rekabetçi fiyatlarla elde etme amacı 
dahilinde, dilediğiniz yerde elektrik ve gaz satın alabilir 
ve satabilirsiniz. Buna karşılık, 500 milyon tüketiciden 
oluşan bu pazar halen gerçekleştirilebilmiş değil; zira 
halen sınır ötesi enerji faaliyetlerini sekteye uğratan 
tonla ulusal mevzuat var. İşletmelere yönelik gaz ve 
elektrik fiyatlarının devletler tarafından belirlenmesi 
bunun örneklerinden sadece biri. Hatta bazı oyuncular 
enerji şebekelerine ulaşmakta haksız bir ayrıcalığa sahip. 
Dolayısıyla manzara pek umut verici gözükmüyor ve bu 
da yatırımcıların keyfini kaçırıyor. Bunun zincirleme 
sonuçları arasında, eskimiş enerji santrallerine yönelik 
yenileme çalışmalarının ertelenmesi dahi olabilir. Hal 
böyleyken, rekabetin daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve 
şebekelerin adil kullanımıyla ilgili ortak mevzuatların 
benimsenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği bu noktada çok 
önemli bir rol oynamak zorunda; zira eğer kuralları o 
belirleyecekse, piyasa üzerinde, bazı oyuncuların tekel 
sömürülerini önleyebilecek bir güce de sahip olması 
gerekiyor.

Ancak şebeke projeleri için izin almak halen çok uzun 
sürüyor. Bu yüzden Avrupa Birliği Avrupa düzeyindeki 
öncelikleri belirleyerek, 'eksik bağlantıların inşasını 
hızlandırarak ve özellikle Doğu Avrupa'daki şebekeleri 
modernize ederek, enerji şebekelerinin gelişimini teşvik 
etmeli. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin rolü sadece genel 
koordinasyonla sınırlı kalmamalı; zira bazı durumlarda 
birliğin gerekli olan ancak çok fazla ekonomik risk içeren 
belirli projelere bizzat yardımcı olması da gerekiyor.

Bu yardımı AB kendi bütçesi ve mali kurumları aracılığı 
ile yapabilir. AB fonlarının kayda değer bir miktarı, 
2014-20 döneminde, enerji verimlilik yatırımlarının bir 
üst düzeye çıkartılması için ayrılmıştır. (Bu amaç için 
yalnızca AB Yapısal Fonlarından 23 milyar Euro 
ayrılmıştır). Üstelik, aşağıda detaylı olarak açıklanacağı 
üzere, Yeni Ufuklar 2020 programı çerçevesinde, enerji 
verimliliği, araştırma ve inovasyon için de önemli bir 
alan haline gelmektedir. 



Kaygıların merkezinde tüketici var

Güvenlik: Avrupalılar için önemli bir 
mesele

Düşük karbon teknolojisinin liderleri

Enerjisi diplomasisi

Dünyanın en büyük bölgesel pazarı olan Avrupa, 
enerji kaynaklarını güvende tutmak için uluslararası 
arenada çıkarlarını korumak zorunda. Bu kadar 
büyük olup da dış dünyaya bu kadar bağımlı 
olduğunuzda; hele ki dünya genelinde enerji 
kaynakları yarışı hızlandığı bir dönemde, işleri kendi 
akışına bırakamazsınız. Sorun şu ki, Avrupa Birliği, 
geçmişten beri, ortak bir cephe oluşturup dünyanın 
önde gelen enerji üreticisi ve tüketicisi ülkelerine 
karşı ağırlığını koyması gerektiği zamanlarda tek ses 
olmakta güçlük çekiyor. Avrupa öncelikle, 
komşularının, enerjiyle ilgili konularda Avrupa'nın 
çıkarlarına hizmet ettiğinden emin olmalı ve bunu 
sadece gaz ve petrol tedarikçilerinden gelen 
enerjinin güvenle nakledilmesi için değil, enerji 
piyasasını genişletmenin de bir yolu olarak ele 
almalı. Enerji, Avrupa'nın dış politikalarının; yani 
kalkınma yardımlarının, ticari ve ikili iş birliği 
anlaşmalarının da bir parçası olmak zorunda. Bu 
yolla en gelişmiş Avrupa teknolojilerinin ihracatı da 
desteklenebilir.

Tüm bunların tek bir büyük amacı var: İster birey 
ister küçük veya büyük ölçekli işletmeler olsun, 
tüketicilerin yararı. Tüketicilerin de kendilerine 
özgü hakları vardır ve iç enerji piyasasının sunduğu 
fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için daha iyi 
bilgilendirilmelidirler. Örneğin diledikleri zaman 
tedarikçilerini değiştirebilmelidirler, diğer 
tedarikçilerinkiyle karşılaştırabilecekleri açık ve net 
faturalar ve teklifler almalıdırlar, elektriklerinin 
nereden geldiğini öğrenebilmeli ve diledikleri 
zaman ne kadar elektrik tüketmekte olduklarını 
görebilmelidirler. Bilgi teknolojisi ve 
telekomünikasyon, tüketicilerin enerji piyasasına 
daha fazla katılımda bulunmalarını sağlamak 
açısından enerji sektörü için her geçen gün daha 
çok önem kazanıyor. Sadece Avrupa çapında 
uygulanacak bir düzenleme, tüm tüketicileri eşit bir 
düzeye getirip sektörün ulaştığı ölçek 
ekonomilerinden faydalanmalarına olanak 
tanıyabilir. Bu yüzden Avrupa, özellikle ölçüm 
cihazlarından elde edilen verilerin korunması 
konusunda gerekli düzenlemeleri benimsemek 
zorundadır. Tüketiciler ayrıca enerji tasarrufu 
sağlayan cihazlar satın alabilmeli ve bilgiye dayalı 
satın alma kararları verebilmek için o cihazların 
gerçekte ne kadar enerji tükettiklerini de bilmelidir. 
İşletmeler de enerjilerini, en ucuz olduğu yerden, 
mümkün olan en güvenli şekilde satın 
alabilmelidir. Sadece gerçek rekabet, suni olarak 
yükseltilmemiş veya enerji üretimine yönelik 
yatırımlardan caydıracak kadar düşük olmayan 
fiyatları mümkün kılabilir.

Avrupalılar, Avrupa enerji politikasının güvenli 
enerji üretimi ve naklini güvence altına aldığını 
bilmelidir. AB hükümetleri, kritik önem taşıyan 
enerji santralleri için Avrupa genelinde 
koordinasyonun ve hatta güvenlik standartlarının 
uyumlandırılmasının avantajlarını bilmektedir. 
Japonya'daki Fukushima kazası, nükleer enerjide 
güvenliğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle, Avrupa Birliği Avrupa'daki nükleer 
enerji santralleri ve nükleer atıkların yönetimi için 
mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarını 
benimsemelidir. Nüfusu ve nükleer sektör 
çalışanlarını radyoaktif radyasyondan korumak için 
Avrupa düzeyinde belirlenen Avrupa standartları 
artık tüm Avrupa çapında uygulanmaktadır. Son 
olarak Avrupa, kendi sınırları içindeki uranyum 
ticaretinin kaçakçılığa veya nükleer silahların 
yayılımına mahal vermemesini güvence altında 
tutmaya devam etmelidir. 

Avrupa, enerjisini CO2 emisyonuna yol açmadan 
üretecekse, bir teknolojik devrim yapmak 
zorundadır. 2013 yılında Avrupa Komisyonu, düşük 
karbon enerji teknolojilerine yönelik AB stratejik 
planının güncellenmesini teklif etmişti. Küresel 
enerji piyasalarında karşılaşılan yeni sorunları 
çözebilmek için Avrupa Birliği, düşük karbon 
teknolojilerinin enerji sistemine entegre edilerek 
piyasaya düşük maliyetli yeni ürünlerin 
çıkartılabilmesi için enerji araştırmaları ve 
inovasyonu öncelikli konu olarak belirlemiştir. 

Planın amacı, ilgili sektörlerdeki sanayicileri bir 
yandan birlikte çalışırken diğer yandan da Avrupa 
Birliği'nin sağladığı destekten faydalanmaya teşvik 
etmektir. Bazı endüstriyel inisiyatifler biyo-yakıtlar, 
rüzgar, güneş ve nükleer enerjinin yanı sıra yakıt 
hücreleri ve hidrojen kullanımı gibi kaynaklara ve 
enerji üretimi yöntemlerine odaklanıyor. Diğerleri 
de 'akıllı şehirler'de daha iyi enerji yönetilmesi, 
CO2'nin yer altında toplanıp depolanması ve 
geleceğin elektrik şebekeleri için planlar yapıyor. 
Tüm bunların amacı yeni teknolojileri daha 
ekonomik ve daha kârlı hale getirmek; böylelikle 
de, Avrupa enerji sektöründe mevcut teknolojilerin 
değiştirilmesine ve CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına olanak tanımak. Bu süreçte gerekli 
olan devasa miktardaki finansman ancak Avrupa 
çapında koordine edilen bir çalışmayla sağlanabilir.  
Maliyetlerin bu derece yüksek olması, bu hedefe 
yalnızca Avrupa çapında eşgüdümlü bir çaba 
gösterilerek ulaşılabileceği anlamına gelmektedir. 
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Demokratik karar verme süreci

Avrupa enerji politikası, tüm Avrupalılar için önemlidir. 
Avrupa mevzuatının, başta enerjiyle ilgili düzenlemeler 
olmak üzere, ulusal mevzuatlar üzerindeki etkisi büyük-
tür. Avrupa Parlamentosu (5 senede bir Avrupa Birliği 
vatandaşları tarafından seçilir) ve Avrupa Birliği Bakan-
lar Konseyi (üye ülkelerin hükümetlerini temsil eder), 
Avrupa'nın enerji mevzuatını müşterek olarak belirler. 
Buna karşılık nükleer enerji ve enerjinin vergilendirilmesi 
ile ilgili mevzuat ise sadece Bakanlar Konseyi tarafından 
belirlenir. Ulusal hükümetler, Avrupa yasasının tasarlan-
masının daha erken bir safhasında, ulusal uzman komi-
teleri aracılığıyla sürece katılır. Profesyonel kuruluşlar ve 
sivil toplum da, farklı istişare evrelerinde fikirleri alınmak 
suretiyle bu şeffaf sürece dahil olurlar.

AVRUPA'NIN PETROL VE DOĞALGAZ İTHALATI NEREDEN GELİYOR?



Avrupa ne yapıyor?

Tüketicilerin yetkilendirilmesi ve enerji sektörünün 
harekete geçirilmesi

Enerji faturalarını hafifletmek

Enerji performansının etiketlenmesi, size 
doğru cihazı seçmek için ihtiyaç 

duyduğunuz bilgiler verir.

Elektrik ve gaz piyasalarında tekellerin sona ermesi, 
tüm tüketicilerin enerji tedarikçilerini seçmekte özgür 
olmaları anlamına geliyor. Kısa süre önce yapılan bir 
araştırmaya göre, elektrik ve gaz tedarikçileri 
değiştirilerek 13 milyar €; yani her yıl hane başına 100 
€ tasarruf edilebilir. Elektrik ve gaz tedarikçilerini seçme 
özgürlüğü ilk olarak işletmelere verildi. Enerji, 
Avrupa'nın başlıca sektörlerinde hem küçük hem de 
büyük ölçekli işletmelerin üretim maliyetlerinin önemli 
bir kısmını oluşturuyor. Enerji tedarikçileri arasındaki 
rekabet, sunulan seçenekleri genişletti, hizmetin 
kalitesini arttırdı ve fiyatları olabildiğince rekabetçi 
seviyede tuttu.

Bu süreci desteklemek amacıyla, Avrupa Birliği 
tarafından, genel olarak enerji 'düzenleyiciler' olarak 
bilinen ulusal makamlar kuruldu. Bu makamların görevi 
sisteme nezaret etmek ve kamunun ve dolayısıyla da 
tüketicilerin çıkarlarını temsil etmek. Makamlar 
rekabete aykırı uygulamaları cezalandırmak ve 
tüketicilerin mümkün olan en iyi tercihi yapmalarına 
yardımcı olmak açısından büyük yetkiye sahip. 
Düzenleyiciler, şebeke işletmecilerinin işlerinden uygun 
bir gelir elde etmeleri ve son kullanıcıların faturalarında 
herhangi bir büyük artış olmaksızın yatırım yapmaya 
teşvik edilmeleri için olabildiğince makul enerji nakli 
tarifeleri belirliyor. Ancak bu ille de enerji fiyatlarının 
düşeceği anlamına gelmiyor zira fiyatlar biraz da 
kontrolü imkansız olan dünya petrol fiyatlarına bağlı. 
Dolayısıyla enerji faturanızı düşürmenizin tek gerçek 
yolu, kendi tüketiminizi azaltmak. Eğer Avrupa 2020 
yılında enerji tasarrufu hedeflerine ulaşırsa, bu 
Avrupa'daki her hane başına 1000 € tasarruf edilmesi 
anlama gelecek.

Avrupa Birliği, Avrupalı tüketicilere daha önce eşi 
benzeri görülmemiş düzeyde bir koruma sağlar: Bu 
amaçla, savunmasız tüketicileri korur, düzenleyici 
makamların yasal güçlerini ve yaptırım uygulama 
imkanlarını artırır ve faturaları daha net hale getirir. 
Ancak gerçek devrim, Avrupa Birliği'nin tüketicileri daha 
proaktif hale getirmesine olanak tanıyacağını umduğu 
'akıllı' ölçüm sistemleri ve şebekelerde gizlidir. Bu 
sistemler sayesinde sadece faturalar gerçek tüketimi 
göstermekle kalmayacak, tüketiciler de diledikleri 
zaman ne kadar enerji tüketmekte olduklarını 
öğrenebilecek ve tasarruf etmek için önlem 
alabileceklerdir. Avrupa Birliği, özel hayatın gizliliğine 
saygı duyulması ve akıllı sayaçlardan toplanan verilerin 
korunmasını sağlamak için gereken güvenlik 
mekanizmalarını devreye sokuyor.
Bilgi açısından, Avrupa Birliği'nin getirdiği enerji 
performansı etiketleme uygulaması, elektrikli cihaz 
satın alanların artık ihtiyaç duydukları tüm bilgilere 
kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyor. Bu etiketleme 
uygulaması artık birçok elektrikli ev cihazı, ofis donanımı 
ve diğer ürünlere yayılıyor.
Bu uygulama, imalatçıları da daha enerji tasarruflu 
ürünler sunmaya teşvik ederek faturaların 
hafifletilmesine yardımcı oldu; zira bir ürünün gerçek 
satış fiyatı sadece satın alırken ödenen ücreti değil, onu 
kullanma maliyetini de kapsar.¬



Avrupa'nın enerji kaynaklarını güvence 
altına almak

Artık Avrupa'da büyük enerji kesintileri nadiren yaşan-
makla birlikte, bunu biraz da Avrupa Birliği'nin şebeke 
işletmecileri arasında kurduğu işbirliğine borçluyuz. 
Buna karşılık, Avrupa'nın kullandığı gazın %50'si (bazı 
durumlarda çok uzak yerlerden) ithal ediliyor. Avru-
pa'nın kontrolü altında olmayan sebeplerle tedarik-
te yaşanacak bir kesinti ciddi sonuçlar doğurabilir. 
Kesintiler yaşanması halinde, Avrupa Birliği'nin petrol 
ve gaz stoklarına erişim için çok geniş kapsamlı bir 
dayanışma mekanizması bulunuyor. Yine de tedbir te-
daviden iyidir: Bunun için Avrupa Birliği de kendi enerji 
piyasası gözlemevini kurdu ve hatta Rusya ile birlikte 
bir erken uyarı mekanizması bile oluşturdu.

2014 yılı Ekim ayında Komisyon, Avrupa gaz siste-
minin elastikiyeti hakkında bir rapor yayımlamıştır. 
Raporda, farklı Avrupa ülkelerindeki potansiyel gaz 
tedarik aksaklıklarının doğuracağı olumsuz etkiler de-
ğerlendirilmektedir. Ana tavsiye olarak AB ülkelerinin 
mümkün mertebe işbirliği yaparak piyasa kurallarının 
işleyişine müsaade etmeleri gerektiği yer almaktadır.  
Bu işbirlikçi yaklaşım ile en çok etkilenen ülkelerin 
çoğunda yaşanan gaz aksamalarının darbeleri önemli 
ölçüde hafifletilebilir. 

Ukrayna ile Rusya arasındaki ‘Kış Paketi’ 
anlaşması 

2014 yılı Ekim ayı sonlarında Avrupa Komisyonu’nun 
moderatörlüğünde Ukrayna ile Rusya arasında 4.6 
milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştır. Bunun ne-
ticesinde, Ukraynalıların (ve dolayısıyla Avrupalıların) 
2014/15 kışında yeterli ısıtmaya erişimi sağlanmış 
oldu.

Avrupa Ülkeleri arasında 
daha fazla enerji paylaşımı, doğal 

gaz sıkıntısı ve elektrik kesintisi 
risklerini azaltacaktır.

2030 iklim ve enerji için çerçeve 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan öneri teme-
linde, AB liderleri, 2014 Ekim ayında, 2030 için yeni 
bir AB iklim ve enerji konusunda bir çerçeve üzerinde 
anlaşmışlardır. Çerçeve; 2030 yılına kadar yurt içi 
sera gazı salınımının 1990 seviyelerine kıyasla en az 
%40 oranında düşürülmesini ve toplam enerji tüke-
timinin en az %27’sinin yenilenebilir enerji kaynakla-
rından karşılanmasına yönelik AB-bağlayıcı hedefleri 
içermektedir. Çerçevede, ayrıca, enerji verimliliği po-
litikaları için yenilenmiş amaçlar, yeni bir yönetişim 
sistemi ve güvenli, rekabet edebilir ve sürdürülebilir 
enerji tedarikinin sağlanmasına yönelik bir dizi yeni 
göstergeler de yer almaktadır. 

Enerji sektörünü harekete geçirmek

Elektrik ve gaz işletmecileri arasındaki rekabet, enerji 
sektörünü silkeledi. Yeni iş alanları (komisyoncular, 
danışmanlar, denetçiler) ortaya çıktı ve sektör bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden her geçen gün daha fazla 
yararlanıyor. Yeni işletmeciler ulusal piyasalara girdi 
ve birçoğunun artık Avrupa çapında faaliyet gösteri-
yor. Yeni müşteriler kazanmak için rekabetçi fiyatlarla 
ve dolayısıyla daha yüksek verimle yeni ürünler yara-
tacak bir inovasyon gerekiyor. Avrupa Birliği elektrik, 
biyoyakıt ve ısı üretimi ve hatta kombine elektrik ve 
ısı  üretiminde dahi yeni kaynakları desteklemek için 
inisiyatifler ve öncelikli önlemler hayata geçirdi.



Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında 
Patlama

Mevcut AB hedefi; 2020 yılında Avrupa Birliği’nde tü-
ketilen enerjinin %20’sinin yenilenebilir kaynaklardan 
karşılanmasıdır (2030’a kadar ise en az %27’si). Bu 
hedefin Avrupa genelinde teşvik edilmesi, yenilenebi -
lir enerji kaynaklarının üretim kapasitesinde muaz-
zam bir artışa yol açmıştır. 2011’de dünya çapında 
100 gigavatın üzerinde güneş paneli kurulmuştur ki 
bunların %70’i AB’de bulunmaktadır. AB yenilenebilir 
enerji üretimi, her yıl yaklaşık 400 milyar Euro tuta-
rında daha az fosil yakıt ithalatına yol açmaktadır.

Avrupa’nın genişleyen yenilenebilir enerji piyasası, 
yenilenebilir teknoloji maliyetlerini de hatırı sayılır 
oranda azaltmıştır: örneğin güneş panellerinin ma-
liyeti son 7 yılda %70 oranında ucuzlamıştır. Yeni-
lenebilir enerji ayrıca büyümekte olan ve Avrupa’de 
her geçen gün daha fazla insan istihdam eden ‘yeşil’ 
teknoloji sektörünün de bir parçasıdır. 2011’de 1.2 
milyon insan yenilenebilir enerji ile ilgili işlerde ça-
lışmaktaydı. 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği sektöründe AB genelinde 4 milyon-
dan fazla kişinin istihdam edilmesi beklenmektedir. 

Yenilenebilir enerji, Avrupa’nın uzun dönem enerji 
stratejinin temelini oluşturmaktadır çünkü bu, sera 
gazı salınımlarının azaltılmasına yardımcı olur ve 
Avrupa’nın enerji ithalatını azaltarak Avrupa’yı daha 
bağımsız bir konuma getirir. Canlanmakta olan bu 
ekonomi sektörü, AB ülkeleri ve bölgelerine yeni 
‘yeşil’ işler ve yüksek katma değere sahip mal ihraç 
etmesine olanak sağlayarak Avrupa’nın teknoloji 
liderliğine soyunmasına katkı sağlamaktadır. 

Enerji verimliliği: gelecek vaat eden 
bir piyasa 

Daha fazla enerji verimliliği için yapılan yatırımlar 
büyümeyi tetiklemektedir. Ev yalıtımları, yeni enerji 
tasarruflu teçhizatların kurulması, binaların yeni-
lenmesi ve denetimlerin yapılması: bunların tümü 
ekonomik faaliyetleri canlandırmaktadır. Avrupa’nın 
enerji tasarruf hedeflerine ulaşılması halinde 2020 
yılına kadar 2 milyon kişi için iş yaratılabilir. Örneğin; 
yalıtım, enerji yönetimi ve kontrol sistemlerine her yıl 
yapılan 24 milyar Euro yatırım ile Avrupa’nın toplam 
enerji faturası bugün ile 2020 arasında yaklaşık 38 
milyar Euro azaltılabilir. 

AB’nin tüm yeni binalar için hedefi, on yılın sonu-
na doğru hepsinin ‘gerçekte sıfır enerji’ kaybediyor 
olmasıdır. Bu sayede, enerji tüketimi ve enerji fatura 
tutarları önemli ölçüde azalacaktır. Yenilenebilir 
enerji kullanımı ile bu binaların düşük enerji ihti-
yaçları  karşılanabilecek ve dolayısıyla hidrokarbon 
salınımları da azalmış olacaktır. 

Bina enerji performansı direktifi gereği, AB ülke-
lerinin binalar için daha fazla enerji verimliliğinin 
sağlanmasına yönelik tavsiyeler de içeren bir enerji 
performans sertifika sistemi oluşturmaları gerek-
mektedir. Bu etiketler genellikle AB’de buzdolabı 
gibi elektrikli aletlerin enerji etiketleri için kullanılan 
sistemin binalarda da kullanılmasıdır. ‘A-G’ arasın-
daki harflerle gösterilen şemaya göre ‘A’ en iyi enerji 
sınıfını göstermektedir. Enerji performans sertifika-
ları, müşterilere enerji faturalarının ne kadar yüksek 
olacağı hakkında bilgi verir ve böylece aldıkları teklif-
leri karşılaştırmalarını ve kira bedellerini daha iyi bir 
biçimde belirleyebilmelerini sağlar. Enerji verimliliği-
nin bir sınıf iyileştirilmesi ile yani G’den F’ye yüksel-
mesi, bir evin veya apartman dairesinin fiyatının en 
az %4 arttığı kanıtlanmıştır. 

Avrupa, enerji tasarrufu hedeflerine 
ulaşmak için çıktığı yolda

2020 yılına kadar 2 milyon iş yaratabilir.



Energy Star logosu, tüketicilerin 
yüksek enerji verimliliğine 

sahip ekipmanlar bulmalarına 
yardımcı olur.

Buna ek olarak, bina yenileme oranındaki bir artış da 
istihdam yaratılması ve inşaat ile enerji sektörlerinin 
rekabet edebilirliği konularında güçlü bir katkı sağla-
yacaktır. Mevcut binaların yenilenmesi aynı zamanda 
inovasyonun özendirilmesine de önemli bir fırsat 
sunmaktadır. 
 
Bundan böyle, enerji tedarikçilerinin müşterileri için 
enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir. Enerji hiz-
met şirketi işletme modelinin Avrupa genelinde yay-
gınlaştırılması gerekecektir. Bu tür şirketlerin görevi, 
yüksek performanslı teçhizata yatırım yapmaları şar-
tıyla enerji hizmeti sağlamaktır (ışıklandırma, ısıtma, 
havalandırma, cereyan tedarik etme) ve oluşturduk-
ları enerji tasarrufu karşılığında ödüllendirilmektir. 

AB ayrıca televizyon, buzdolabı, bulaşık makinası, 
çamaşır makinası, fan, derin dondurucu, lamba ve 
daha pek çok elektrikli aleti içine alan geniş bir ürün 
yelpazesine yönelik eko-tasarım şartları sayesin-
de de enerji tüketimini kısıtlamaktadır. En radikal 
ve göze çarpan değişiklik, geleneksel ampullerin 
büyük ölçekte, bunlara oranla beş kat daha az enerji 
harcayan, enerji tasarruflu ampullerle değiştirilmiş 
olmasıdır. 
 
Enerji etiketinin haricinde ofis gereçleri üzerinde gö-
rülen Enerji Yıldızı logosu da Avrupa Birliği’nin enerji 
verimliliği olan ürünlerin satışını teşvik ettiğinin 
gözle görülebilen bir kanıtıdır. Birleşik Devletler ile 
yapılan bir anlaşma tahtında 2001 yılından beri bu 
etiketin, sayısız ürünün (bilgisayar, fotokopi makinesi, 
yazıcılar, ekranlar vd.) enerji verimliliğini sergilediğini 
farketmek mümkündür. Enerji etiketi ve Enerji Yıldızı 
logosu, toptan alım yapan kamu makamları için de 
değerli yönergeler sağlamaktadır.

Araştırma ve inovasyon faaliyetleri ile 
enerji verimliliğini artırmak 

Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler (KOBİ) Yürütme 
Ajansı Direktörü Patrick Lambert ile Röportaj 

Ajansınız enerji alanında neler yapıyor? 

P.L.: Araştırma ve kalkınma çerçeve programı-
nın yerini alan Ufuk 2020 programı (2014-20) 
çerçevesindeki enerji verimliliği çağrılarını 2014 
Ocak ayından beridir, yürütmekten sorumluyuz. 
Politikaların uygulanmasını kolaylaştırmak için 
piyasa yükseliş faaliyetleri, beceri düzeylerinin 
artırılması ve enerji verimliliğinde yatırımla-
rın harekete geçirilmesi de dahil olmak üzere 
araştırma ve inovasyon döngüsünün tamamında 
projeleri teşvik edecek ve bunları destekleyece-
ğiz. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmak ve sür-
dürülebilir kaynaklar kullanmak içim akıllı enerji 
Avrupa programı (2007-13) kapsamında destek 
verilen projeleri de yönetmeye devam edeceğiz. 
İletişim faaliyetlerimiz her yıl AB Sürdürülebilir 

bulmaktadır. 

gerçekten değiştirebilir misiniz?

yaklaşık 100 tanesi Brüksel'de olmak üzere, 
yüzlerce etkinlik düzenleniyor. Avrupalıları ve 
işletmeleri daha fazla bilinçlendirmek ve onları 
Avrupa genelindeki projeleri ve en iyi uygulama-
ları tekrarlamalarını teşvik ederek bir 'kartopu' 
etkisi yaratmak istiyoruz. Yıllık Sürdürülebilir 
Enerji Ödüllerimiz de vitrinimizi oluşturuyor.

Kanunlar tek başına yeterli değil mi?  

P.L.: Kanunları çıkarmak elbette önemlidir ancak 
insanların yaşamlarında bir gerçeklik haline 
gelebilmelerini sağlamak için alanda faaliyetle-
rin yürütülmesine de ihtiyaç vardır. Misal olarak, 
tüketiciler de dahil olmak üzere enerji aktörleri 
yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadığı müddet-
çe binaların enerji performansı ile ilgili Avrupa 
kanunlarını uygulamak mümkün olmayacaktır. 



İklim değişikliği ile mücadele Avrupa’nın dünya sahnesindeki yeri 

AB, yenilenebilir enerjilerle ilgili uzmanlığını 
yayabileceği birçok uluslararası programda 
yer alıyor.

Avrupa, iklimle ilgili uluslararası görüşmelerde, 2020 
yılında sera gazı emisyonlarını 1990'dakine kıyasla 
%20, 2050'ye kadar da %85 hatta %95 oranına 
azaltmayı taahhüt etti. Bu azalmanın büyük bir 
kısmının enerji sektöründen gelmesi gerekecek zira 
Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyonlarının %80'inden 
bu sektör sorumludur. Eğer Avrupa 2020 yılına kadar 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerini 
tutturabilirse, sera gazı emisyonlarını 1990'dakine 
kıyasla %20 azaltma hedefini aşabilecek ve 2020 
itibarıyla %25'lik bir azalma sağlayabilecek. 
Gerek yerel gerek bölgesel ve ulusal, gerekse Avrupa 
çapında her düzeydeki karar vericiler Avrupa enerji ve 
iklim politikalarının uygulanmasında rol alıyorlar. 
Örneğin Avrupa Birliği 2009'da Belediye Başkanları 
Anlaşması'nı yürürlüğe koydu. Bu anlaşmayı imzalayan 
şehir ve kasabalar Avrupa
hedeflerini aşmayı taahhüt ediyor. Şimdiye kadar 160 
milyonu aşkın vatandaşa ev sahipliği yapan 4.000'i 
aşkın yerleşim merkezinin imza koyduğu anlaşma, CO2 
emisyonlarında 160 milyon tonluk bir potansiyel 
azalma vaat ediyor ki bu rakam Macaristan, İsveç ve 
Portekiz'in toplam emisyonlarına eşittir.

Avrupa Birliği, ana tedarikçileri (Norveç, Rusya, Körfez 
devletleri ve OPEC) ve dünya enerji sahnesinde önemli 
bir rol oynayan diğer ülkeler veya bölgelerle yani 
Brezilya, Çin, Hindistan, Birleşik Devletler, Afrika ve 
Akdeniz ile enerji konularında sürekli bir diyalog 
oluşturmuştur. AB, enerji alanında dünya çapında pek 
çok iş birliği ve yardım programlarını hayata 
geçirmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Enerji Forumu gibi 
örgütlerle etkin bir iş birliği içerisindedir. 2030 yılına 
kadar gelişmekte olan ülkelerdeki 500 milyondan fazla 
kişinin sürdürülebilir enerjiye erişimlerinin sağlan-
masında yardımcı olmak için BM tarafından 2011 
yılında hayata geçirilen ‘Herkes için Sürdürülebilir 
Enerji’ inisiyatifini imzalamıştır. Sınırlarına yakın olarak 
AB, güney doğu Avrupa, Moldovya ve Ukrayna enerji 
piyasalarının AB’nin enerji, rekabet ve çevre kuralları 
temelinde, artarak entegre edilmesine yönelik Enerji 
Toplumu Anlaşmasını imzalamıştır. Enerji ayrıca, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik 
edilmesi konularına yapılan özel vurguyla Avrupa’nın 
güney ve doğusundaki ülkelerle olan AB komşuluk 
politikasının da kilit unsurlarından biridir. 



Devam eden çalışmalar

2020 ve ötesi: Bir Enerji Birliği Oluşturmak

Kalıcı ve uzun vadeli bir enerji 
politikası 

 

Dünya genelinde, gelecekte karşılaşacağımız yeni bir 
duruma şimdiden hazırlıklı olmalıyız: Gezegenin mineral 
kaynaklarına erişim gittikçe daha da zor bir hal alacak. 
Petrol çok daha pahalı ve çıkarılması çok daha zor 
olacak. Bol miktarda yeni petrol ve gaz rezervleri olsa 
da bunların çıkarılması ile ilgili birçok çevresel kısıtlama 
da söz konusu. Madenlerin mineral içeriği azalmaya 
devam edeceğinden, hammadde madenciliği için de her 
geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacak. Bu 
nedenle enerji kaynaklarına erişim, jeopolitik olarak 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Avrupa için bu 
durum enerji arzının güvenliğini radikal bir şekilde 
yeniden düşünmeye zorlamaktadır. AB bu nedenle son 
yıllarda enerji kaynaklarını ve enerji rotalarını 
çeşitlendirmeye büyük yatırım yaptı. Bu projelerden biri, 
Avrupa’nın Hazar Denizi bölgesindeki önemli gaz 
kaynaklarına erişimini sağlayacak olan güneydeki gaz 
koridorudur.

Karmaşık bir durumda, birçok farklı güçlüğün 
aşılması gerekiyor: Bir yandan ithal enerji kaynak-
larına mümkün olan en iyi koşullar altında erişim 
güvence altına alınırken, diğer yandan da enerji 
en rekabetçi fiyatlara ve çevre olabildiğince 
korunarak tedarik edilmeli. Avrupa Birliği, uluslar-
arası taahhütlerini yerine getirmek adına, 2050'ye 
kadar düşük karbonlu bir topluma ulaşacağı yola 
çıkmış durumda. Birliğin ‘2050 yol haritası’, aynı 
anda hem artan enerji ihtiyaçlarını karşılayan 
hem de bunu olabildiğince az sera gazı yayarak 
ve ekonomik fiyatlarla başaran bir sistem kurmak 
için en iyi yolun hangisi olduğu üzerine ateşli 
tartışmalar yer alıyor. Bununla birlikte, yatırım-
cıların cezbedilmesi için, yönetim ve düzenleme 
çerçevesinin de net ve öngörülebilir bir yapıya 
kavuşturulması gerekiyor zira önümüzdeki 30 ila 
40 yıl gibi bir süre içinde, ömrünü tamamlayan 
çok sayıda enerji santralinin yerine yeni santraller 
kurulması gerekecek.

AB, enerji kaynaklarını ve enerji 
rotalarını çeşitlendirmek için 

büyük yatırımlar yapmaya 
devam ediyor.



Enerji güvenliğimizin artırılması

Ukrayna’daki siyasi krize cevaben ve AB yurt-
taşları ve ekonomisi için istikrarlı ve bol enerji 
tedarikinin genel önemi göz önünde bulundura-
rak Avrupa Komisyonu 2014 Mayıs ayında bir 
AB Enerji Güvenlik Stratejisi belirlemiştir. Bunun 
ana hedefi, AB’nin enerji bağımlılığını azaltacak 
ve enerji güvenliğini artıracak yolların saptan-
masıdır. Strateji, dış enerji tedarik kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, enerji alt yapısının modernize 
edilmesi, AB’de enerji üretiminin artırılması, 
iç enerji piyasasının tamamlanması ve enerji 
talebinin makul seviyelere çekilmesi gibi konu-
lara odaklanmaktadır. Bunlara ek olarak, ulusal 
enerji politikaları arasında verilen kararlarda 
eşgüdümün sağlanması için önlem almak da 
bulunmaktadır. 

2014 Haziran ve Ekim aylarında toplanan Av-
rupa Konseyleri, Komisyon stratejisini memnu-
niyetle karşılamış ve önümüzdeki kış mevsimi 
göz önünde bulundurularak AB’nin enerji 
güvenliğini artırmak için kısa vadeli tedbirlerin 
hayata geçirilmesi konusunda anlaşmışlardır.  

Uzun vadeli bir strateji: 2030 çerçevesi 

AB’nin düşük oranda karbon üreten bir toplum olma yolun-
da bir girişim yapabilmesi için uzun vadeli net bir vizyona 
ihtiyacı vardır. Avrupa Konseyi, 2030 yılı için Komisyon’un 
iklim ve enerji hedeflerine ilişkin önerilerini benimsemiştir. 
Bu uzun vadeli stratejinin amacı, özellikle uzun vadeli alt 
yapı projelerine yönelik olarak yatırımcılar için belirliliği 
artırmak, ulusal politikaların hazırlanmasında AB hükümet-
lerine yol göstermek ve 2015 yılında yeni bir uluslararası 
iklim sözleşmesi ile ilgili müzakerelere AB’nin yapıcı bir 
biçimde katkı koymasında yardımcı olmaktır. Amaçları ara-
sında, ayrıca, ithal edilen fosil yakıtlara olan bağımlılığımı-
zı azaltmak, AB ekonomisinin enerji ve kaynak verimliliğini 
artırmak (böylelikle daha az karbon yoğunluğu olmasını 
sağlamak) ve AB ekonomisindeki yatırımları artırmak, 
yeni sektör, teknoloji ve işleri geliştirmek gibi unsurlar yer 
almaktadır. 

Daha Avrupalı bir enerji politikası

Bu uzun vadeli hedeflere ancak Avrupa'nın bütünleşmesi 
ile ulaşılabilir. Bir AB ülkesinin vereceği kararların hepimiz 
üzerinde yansımaları olacağına şüphe yok. Enerji siste-
minin modernize edilmesi ve yeni teknolojik çözümlerin 
geliştirilmesi devasa finansal sorunlar gündeme getiriyor. 
Avrupa'nın işbirliği olmadan, kamu fonlarını ve yatırımları, 
yatırımcılar için halen çok riskli olan geleceğin teknolo-
jilerine kanalize edemeyecektir. Daha yeşil bir dünyaya 
geçiş sürecinde, AB sadece kendi sınırları dışında tek 
ses olmakla kalmamalı, aynı zamanda üye ülkeler de bu 
alanda daha iyi koordine olmak için kendi enerji öncelikleri 
üzerinde uzlaşmalıdır. Geleceğin şehirleri düşük karbonlu 
olacak ve artan nüfuslarına daha iyi hizmetler sunacak.
 

Geleceğin şehirleri düşük karbonlu 
olacak ve artan nüfuslara daha iyi 
hizmetler sunacaklar.



Enerji tasarrufları: 2030 için daha 
iddialı bir hedef

Komisyon önerisi temelinde 2014 yılı Ekim ayında 
Avrupa Konseyi tarafından yeni bir AB-düzeyinde 
hedef kabul edilmiştir: enerji verimliliği 2030 yılına 
kadar en az %27 oranında geliştirilmelidir. Bu hedef 
ile Avrupa’ya yeni iş imkânları, tüketiciler için düşük 
maliyetli enerji faturaları, doğal gaz ithalatlarının 
önemli oranda azalması sayesinde enerji güvenliği-
nin artırılması ve çevre üzerinde olumlu bir etkinin 
yaratılması gibi faydalar sağlayacaktır. Önerilen he-
def bugüne kadarki başarılar üzerine inşa edilmiştir: 
yeni binalarda 1980’lerde harcanan enerji miktarının 
yarısı kullanılmaktadır; sanayi ise 2001’e oranla %19 
daha az enerji yoğunluğuna ulaşmıştır. 

Önümüzdeki senelerde enerji, Avrupa gündeminin üst 
basamaklarında yer almaya devam edecektir. Özel-
likle Avrupa Konseyi, enerji verimliliğinin ve yurt içi 
üretimin canlandırılmasının önemine vurgu yapmıştır. 
Konsey, aynı zamanda, Avrupa enerji piyasasının, 
bölgesel bir yaklaşım temelinde tamamen işlevsel ve 
birbirine bağlı bir hale getirilmesine duyulan ihtiya-
cın da altını çizmiştir. Bu, AB ülkelerinin Avrupa gaz 
ve elektrik ağlarından izole edilmelerine son vermek 
maksadıyla, gaz piyasasında şeffaflığın artırılması ve 
altyapıdaki eksik yönlerin giderilmesiyle gerçekleşti-
rilecektir. 

Sözün özü şu ki, tamamen ortak bir Avrupa enerji 
politikasının geliştirilmesi, geleceğe yönelik tek sür-
dürülebilir çözümdür. 

Daha fazla bilgi için
AVRUPA ENERJİ MEVZUATI
-   AB mevzuat özeti: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_en.htm 
AVRUPA ENERJİ İSTATİSTİKLERİ
-   2050’ye kadar Enerji yönelmeleri: http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/energy-trends-2050 
AVRUPA ENERJİ STRATEJİSİ 
-   2020 / 2030 / 2050 strateji: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy 
AVRUPA ENERJİ POLİTİKASI
-  Avrupa Komisyonu - Enerji Genel Müdürlüğü: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
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