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126/2012 SAYILI TAVSİYE KARARI*
KEİ Üye Devletlerinde Bağcılık ve Şarapçılık Sektörünü Geliştirme Perspektifleri

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) bağcılık ve şarapçılığın tarım
sektörünün başlıca faaliyet dallarından biri olduğunu kabul eder ve bağcılığın Karadeniz
Bölgesi’nin toplumsal ve ekonomik kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu not eder.
2. KEİPA, Ekim 2011'de gerçekleşen ve tarım endüstrisine yönelik ortak bir altyapı
oluşturulması, gıda güvenliği alanlarındaki girişimlerin teşvik edilmesi ve bu alandaki
yatırımların cazip kılınması niyetini ortaya koyan KEİ Üye Devletleri Tarım Bakanları
toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşılamaktadır.
3. KEİPA, bu toplantıda Bakanlar tarafından kabul edilen ve tarafların biyo-teknoloji,
veterinerlik, bitki sağlığı, bağcılık ve şarapçılık sektörlerindeki işbirliğini artırma niyetini
vurgulayan Ortak Deklarasyon'u büyük takdirle karşılamaktadır.
4. KEİPA, KEİ ülkelerinde tarım endüstrisine yapılacak yatırımları cazip kılmak ve aynı zamanda
ticaret hacmini artırmayı amaçlayan ortak bir altyapı oluşturmak suretiyle muhtemel işbirliğini
desteklemektedir.
5. KEİPA, Karadeniz ülkelerinin ekonomilerinin dönüşüm sürecinin oldukça karmaşık olduğunun
bilincindedir. Üretim organizasyonundaki yeni eğilimler, KEİ devletlerinin ekonomik
kalkınması sürecinde küçük ve ortak büyüklükte işletmeler (KOBİ'ler) için tamamen yeni bir
rol tanımlaması getirmektedir.
6. KEİPA, bağcılık ve şarapçılık sektöründe KOBİ'ler oluşturulmasının ümit vadeden bir tedbir
olduğu görüşünü desteklemektedir zira bu sektör üye devletlerde önemli miktarda sanayi
üretimi hacmi ortaya çıkarmaktadır.
*

Raportör – Komisyon Başkanı Sn. Gagik Minasyan (Ermenistan).
22 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul görüşmeleri (bakınız Doc.: GA39/ЕC38/REP/12), Ekonomi, Ticaret, Teknoloji
ve Çevre İşleri Komisyonu Raporu, 18 Nisan 2012’de Novi Sad’da (Sırbistan) görüşülen KEİ Üye Devletlerinde
Bağcılık ve Şarapçılık Sektörünü Geliştirme Perspektifleri.
Metin, Erivan’daki Genel Kurul tarafından 22 Mayıs 2012’de kabul edilmiştir.
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7. KEİPA, geçtiğimiz yıllarda bağcılık ve şarapçılık sektörlerindeki olumlu değişikliklere rağmen
KEİ ülkelerinde bu sektörün gelişimini engelleyen sorunlar olduğunu vurgulamaktadır.
Gelişmeyi engelleyen faktörler güçlü bir hammadde tabanının olmaması, çağdaş inovasyon
teknolojilerinin yetersiz kullanımı, önde gelen ve ikincil önemdeki şarap tesislerinin teknik
gelişimin zayıf kalması ve şarap üretiminin ve satışının desteklenmesine yönelik pazarlama
faaliyetlerinin gerektiği gibi yürütülmemesidir.
8. KEİPA daha önceki Raporlarını ve Tavsiye Kararlarını hatırlatmaktadır:
 KEİ Üye Ülkeleri Arasında Ticaret ve İşletmecilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi
hakkında Rapor ve 16/1996 sayılı Tavsiye Kararı;
 KEİ Katılımcı Devletlerinin Gümrük Mevzuatının İyileştirilmesi hakkında Rapor ve
20/1997 sayılı Tavsiye Kararı;
 Karadeniz Bölgesi'nde Ticaretin Geliştirilmesi hakkında Rapor ve 37/1999 sayılı
Tavsiye Kararı;
 Karadeniz Bölgesi'nde Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Desteklenmesi
hakkında Rapor ve 42/2000 sayılı Tavsiye Kararı;
 Sürdürülebilir Tarımın ve Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi hakkında Rapor ve
54/2001 sayılı Tavsiye Kararı; ve
 KEİ Bölgesi'nde Ekonomik Entegrasyon: Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri
hakkında Rapor ve 59/2002 sayılı Tavsiye Kararı.
9. KEİPA, bağcılık ve şarapçılık sektörünün geliştirilmesiyle ilgilenen Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Üzüm ve Şarap
Örgütü (OIV), Uluslararası Şarap ve Alkollü İçecek Federasyonu (FIVS), Avrupa Şarap
Üreticisi Bölgeler Asamblesi (AREV) ve Uluslararası Şarap İmalatçıları Birliği ve diğerleri gibi
uluslararası örgütlerin faaliyetlerini memnuniyetle karşılamaktadır.
10. Dolayısıyla KEİPA, KEİ üye devletleri Parlamentolarının ve Hükümetlerinin:
i)

şarap üretimine yönelik üzüm yetiştiriciliğinde üretimi ve dolaşımı, vergilendirmeyi,
lisans çıkarma işlemlerini ve sübvansiyonu kolaylaştırmalarını;

ii)

bu sektördeki devlet müdahalesini azaltarak ve liberalleşme sürecini yöneterek
üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektöründe rekabeti güvence altına almaya
yönelik bir politika izlemelerini;

iii)

ekilen arazilerde bağcılığa yönelik adil mülkiyet hakları sağlayarak özellikle üzüm
yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektöründe tarım piyasası oluşturulmasını
desteklemelerini;

iv)

üzüm yetiştiricilerinin asma bitiyle mücadele etmelerini ve topraktaki besin
azalmasını önlemelerini sağlayacak şekilde bilgilendirilmelerine ve kendilerine
yardım sağlanmasına yönelik tedbirleri hayata geçirmelerini;

v)

çevreyi ve tüketici sağlığını korumak maksadıyla üzümün verimliliğini artırmaya
yönelik büyüme hızlandırıcı yapay faktörlerin (sentetik gübreler, toksik ve enerjiyoğun teknoloji) aşırı kullanımını önlemelerini;

vi)

sürdürülebilir biçimde ekilebilen ve işlenebilen üzüm çeşitlerinin kullanımını
desteklemelerini;
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vii)

üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektörünün verimli bir biçimde gelişmesini
güvence altına alacak yeni teknoloji uygulamalarını ve araştırmalarını
kolaylaştırmalarını;

viii)

üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektöründe büyük ölçekli üretimi
yoğunlaştırmak amacıyla olumlu şartlarda kredi temin edilmesini teşvik etmelerini;

ix)

üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektöründe uzun-vadeli yatırımlar için olumlu
şartlar hazırlanmasını desteklemelerini ve KEİ Bölgesi'nde KOBİ'lere öncelik veren
ortak girişimler oluşturulmasını kolaylaştırmalarını;

x)

KEİ ülkelerinde üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektörünün gelişmesini
desteklemek amacıyla Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile diğer finansal
kuruluşların finansman ve kredi enstrümanlarını etkin biçimde kullanmalarını;

xi)

üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektöründeki KEİ projelerini, pilot projelere
yatırım ve üzüm çeşitlerinin genetik kaynakları hakkında veri ağları oluşturulması
da dahil olmak üzere hızlandırmalarını;

xii)

esnek gümrük politikaları uygulayarak ve hem bölgesel hem de uluslararası
piyasalara erişimi kolaylaştıracak strateji sözleşmeleri akdederek şarap ihracatına ve
transit geçişine yönelik üretim-sonrası prosedürleri basitleştirmelerini ve bu
ürünlerdeki bölgesel ticareti artırmalarını;

xiii)

bu sektörün sürdürülebilir kalkınmasına yönelik gereklilikleri yerine getirmek için
ortak önceliklerin tanımlanması ve bölgesel kapasitenin artırılması hedefiyle KEİ
organlarıyla üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi sektörüyle ilgili görüşmeler
yapılmasını teşvik etmelerini;

xiv)

şarap üreticilerinin, coğrafi göstergeler ve menşe
karşılaşabileceği riskleri ve ödülleri değerlendirmelerini;

xv)

AB Komisyonu, FAO, OIV, FIVS, AREV ve diğerleri gibi uluslararası örgütlerle
daha etkin ve daha yakın bir işbirliği oluşturmalarını tavsiye eder.

tarifleri

kullanırken

11. KEİPA, KEİ Bakanlar Konseyi'ni bu Tavsiye Kararı'nı değerlendirmeye davet etmektedir.
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