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Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları  

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni kapsamında düzenlenen "Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş 
Fırsatları" konulu webinarda gençlere yönelik iş fırsatlarına vurgu yaparak, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin 
önemini ve dijital geçişi ele alacaktır. Webinar 11 Eylül 2020 Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında Zoom 
platformunda gerçekleştirilecek ve AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacaktır. 

Webinara Romanya'dan katılacak olan Reka Soos, yapacağı konuşmada, geri dönüşümün ve tekrar kullanımın 
öncelikli olduğu ekonomilerde gençler için ortaya çıkan çevre dostu ve dijital iş fırsatları hakkında bilgi verecek ve 
Avrupa Yeşil Düzeninin meslekler üzerinde yaratacağı etkiye değinecektir. Yunanistan'dan Margaret Eleftheriou 
ise konuşmasında, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin önemini vurgulayacak ve Avrupa Beceriler Gündemine 
değinecektir. Öte yandan Türkiye Bölgesel Çevre Merkezinden Rıfat Ünal Sayman ise, iklim değişikliğine ve bunun 
iş fırsatları üzerindeki etkilerine dikkat çekecek ve AB Üye Ülkelerinden iyi uygulama örnekleri sunacaktır.  

Geçişlerin yaşandığı bu dönemde yeşil ekonomiye ve dijitalleşmeye geçiş, yaşam, çalışma ve etkileşimde bulunma 
şekillerimizi yeniden şekillendirmektedir. AB'nin kaynakları verimli kullanan, döngüsel, dijitalleşmiş ve iklim 
açısından zararsız (nötr) bir ekonomiye geçiş yaparken yapay zeka ve robot teknolojisinin de geniş çapta hayata 
geçirilmesinin yeni iş fırsatları yaratması beklenmektedir. Diğer bazı mesleklerin ise değişmesi hatta ortadan 
kalkakacağı öngörülmektedir. Oluşacak fırsatlardan yararlanabilmek, insanların doğru becerileri geliştirmesi 
durumunda mümkün olacaktır. 
 
Kısa Bilgi: 
Avrupa Yeşil Düzeni AB'nin yeni büyüme stratejisidir. İstihdam yaratırken emisyonların azaltılmasına olanak sağlayacaktır. 
Avrupa Yeşil Düzeni insanların refahını artırmakla ilgilidir. AB, 2050 yılına kadar iklime zararsız (nötr) hale gelecek, sera 
gazı emisyonları net-sıfır olan bir ekonomi olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomide yer alan bütün sektörlerin harekete 
geçmesi gerekecektir. İklime zararsız (nötr) bir topluma geçiş hem aciliyet taşıyan bir zorluktur hem de herkes için daha iyi 
bir gelecek inşa etmenin fırsatıdır. 

COVID-19 salgını, AB'de milyonlarca insanın işini kaybetmesine veya önemli seviyede gelir kaybı yaşamasına sebep olarak 
derin bir etki yaratmıştır. Bu insanların birçoğunun yeni beceriler edinmesi ve ekonominin farklı sektörlerinde yeni işlere 
geçmesi gerekecektir. Yeni çalışma ortamında işlerini korumak isteyen çoğu insanın becerilerini geliştirmesi gerekecektir. 
Pek çok genç için iş gücü piyasasına giriş oldukça zor olacaktır. Avrupa Beceriler Gündeminin yeni hali Komisyon'un 2016 
tarihli Beceriler Gündeminde yer alan on eylem üzerine inşa edilmiştir. Beceriler Gündemi, aynı zamanda Avrupa Dijital 
Stratejisi, Avrupa Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Stratejisi, Avrupa Toparlanma Planı ve genç istihdamına 
yönelik daha fazla desteğin verilmesiyle de bağlantılıdır. 
Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223  

Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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