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KEİPA GENEL KURULU ONSEKİZİNCİ OTURUMU
Karadeniz Başkentleri Birliği’nin İkinci Genel Kurulu üzerine

TAVSİYE 57/2001*
1. Atina Valisinin daveti üzerine, Parlamenter Asamblenin himayesinde, 15-16 Ekim
2001’de Atina’da yapılan Karadeniz Başkentleri Birliği’nin İkinci Genel Kurulunun
başarılı sonuçları, Karadeniz Başkentleri Birliği’nin hedeflerinin uygulanmasına yönelik
önemli bir adım ve bütün olarak Karadeniz bölgesinde çok taraflı işbirliğini pekiştirmede
ve genişletme amaçında önemli bir katkı olmuştur.
Özel bir önemde olan, Valilerin ve Belediye Başkanlarının, Helen Cumhuriyeti Devlet
Başkanı, Ekselansları, Sn. Constantinos Stefanopoulos ve Helen Parlamentosu Başkanı,
Sn. Apostolos Kaklamanis tarafından kabul edilmiş olmalarıdır, ki bu en yüksek Helen
yetkilileri tarafından bu olaya gösterilen, bölgede devam eden çok taraflı sürecin yerel
hükümet boyutu olarak ülkelerimizin başkentleri arasında işbirliğini köklü biçimde artırıcı
ilgiyi sergilemiştir.
2. Parlamenter Asamblenin temsilcisi, KEİPA Yunan Delegasyonu Başkanı, Sn. Maria
Arsenis, Atina Toplantısının, Parlamenter Asamblenin girişiminin, Üye-Ülkelerin siyasi,
idari, ekonomik ve kültürel merkezleri arasında işbirliğinin kurumsal çerçevesi olarak
Karadeniz Başkentleri Birliğinin (BSCA) kurulmasının yolunu açmada, en iyi kanıtı
olduğunun altını çizdi. BSCA etkinliklerinin, yerel makamların yetkisi altındaki
konularında sıkı temasları teşvik etmede olumlu bir etkisi ve Karadeniz bölgesini bir refah
ve istikrar alanına dönüştürme ve daha yüksek derecede bölgesel işbirliği ve daha geniş
Avrupa alanına, daha sıkı bütünleşmede, başarma maksadıyla ortak çabalar üzerinde
gerçek bir pragmatik etkisi vardır. Sonuç olarak, başkentler Karadeniz bölgesinde genel
işbirliğinin etkin bir unsuru olmuşlardır. Bu nedenle, KEİPA temsilcisi Parlamenter
Asamblenin başkentlerin yönetimlerindeki rollerine dair ulusal yasaları geliştirmek üzere
Ulusal Parlamentoları ve bu süreçte BSCA’yı harekete geçirme kararlılığını vurgulamıştır.
Toplantıda aynı zamanda, Helen Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Sn. Grigoris
Niotis, “Yeni Demokrasi Partisi”ni temsil etmekte olan Sn. Theodoros Kassimis ve
KEİPA Genel Sekreterinin yanısıra siyasi partilerin diğer liderleri hitap etmiştir.
3. Tartışmalar, hem KEİ Örgütünün hem de Parlamenter Asamblesinin öncelikli hedefleri
arasında bulunan uluslararası terörizm, organize suç ve çevre koruması konu başlıkları
üzerinde odaklaşmıştır.
_______________________________________
* KEİPA Genel Asamblesi tarafından 6 Aralık 2001’de Sofya’da kabul edilen metin
Raportör: Sn Maria Arsenis, KEİPA Helen Delegasyonu Başkanı

4. Parlamenter Asamble:
i. Parlamenter Asamblenin himayesi altında düzenlenen, kamuya doğrudan hizmet sunan
ve vatandaşlar tarafından karşılaşılan günlük sorunları ele alan yerel makamların KEİ
örgütünün ve Parlamenter Asamblenin amaçlarına ulaşmaya değerli bir katkı
yapabilecekleri ve yapmaları gerektiğini açıkça sergileyen Karadeniz Başkentleri
Birliğinin İkinci Genel Asamblesini, memnuniyetle karşılar;
ii. tüm katılımcıların, Karadeniz Başkentleri arasında sıkı işbirliğini geliştirmede
Parlamenter Asamblenin önderlik rolünü ve bu çerçevede KEİPA Genel Kurulu
tarafından 30 Kasım 2000’de Parlamenterler tarafından Karadeniz Başkentleri Birliği
çabalarına verilen tutarlı bir destek olarak kabul edilen Beyannameyi takdir
etmesinden duyduğu tatmini, ifade eder;
iii. Üye-Ülkeler başkentlerinin, Karadeniz İşbirliği sürecinin hedeflerine ulaşması
başarılarına yönelik, köklü biçimde katkıda bulunma, toplumsal yaşantının her
kesiminde ve her düzeyinde eşit fırsat sağlamak, Parlamentoların ekonomik refah ve
demokratik gelişme temin etmeye yönelik politikasını desteklemek üzere
vatandaşlarının temel haklarını korumak için, tüm yasal ve diğer uygun araçları
kullanma kararlılığının altını çizerek, uzlaşmayla kabul edilen ve Valiler ve Belediye
Başkanları tarafından imzalanan Atina Deklerasyonu’nun önemini vurgular. Bu
amaçla, Valiler ve Belediye Başkanları, Karadeniz Başkentleri Birliğinin Tüzüğünde
üzerinde anlaşılan çok yönlü işbirliği avantajını elde ederek yerel hükümet düzeyinde
ilgili programları geliştirmeye, karar vermişlerdir;
iv. Uluslararası terörizmin ve organize suçun açıkça kınanmasını, bunun yanısıra başkent
yönetimlerinin bölgedeki ve geniş olarak dünyadaki genel kalkınmayı, demokrasiyi ve
güvenliği ciddi biçimde etkileyen bu suç etkinlikleriyle mücadele etmede, ÜyeÜlkelerin Parlamentolarının ve Hükümetlerinin girişimlerine, desteğini takdir
etmektedir;
v. Valiler ve Belediye Başkanları tarafından başkentlerdeki kamu sağlığını ve ekonomik
kalkınmayı tehlikeye atarak devam edegiden çevre bozulmasını azaltmak ve çevresel
korumayı, başkentlerin yönetim programlarının öncelikleri arasına koymak üzere
girişilen kararlı eylemlere ışık tutmaktadır.
5. Parlamenter Asamble, bu nedenle KEİ Üye-Ülkeleri Parlamentolarına ve Hükümetlerine
şunları önerir :
i. Vatandaşlar için hayati önemi bulunan başkent yönetimleri tarafından üstlenilen
başlıca altyapı, şehir planlama, konut, sağlık, çevre alanında ekonomik ve toplumsal
projelerin uygulanmasını, bunun yanısıra bölgesel işbirliği sürecinin önemli bir yeni
unsuru olarak Karadeniz Başkentleri Birliği çerçevesi içerisinde çok-yönlü işbirliğinin
güçlendirilmesini desteklemek;
ii. Üye-Ülkelerin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için yararlı olan sonuca-yönelik
projelerin geliştirilmesinde, başkentlerin gelişen rolünün yanısıra vatandaşlar
tarafından başkentlerin yönetimine daha büyük katılımı temin eden yasaları yapma ve
güncelleme;
iii. Karadeniz Başkentleri Birliği ile benzeri Avrupa örgütleri arasında daha geniş
işbirliğini teşvik etme.
6. Asamble, Dışişleri Bakanları Konseyini bu Öneriyi ele almaya davet eder.
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