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81/2005 Sayılı TAVSİYE KARARI*
“Karadeniz Ülkelerinde Çevresel Sorunların Çözümlerinin Ekonomik
Yönleri”
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi:
1. Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının, KEİ üye devletlerinin sürdürülebilir kalkınma
olanaklarını gitgide artan oranda etkileyerek, hükümetler, parlamentolar, yerel yönetim, iş,
bilim ve teknoloji çevreleri, sivil toplum örgütleri ve genel halk arasında acil koordinasyon
gerektiren bir konu haline geldiğinin bilincindedir;
2. Karadeniz’de yaşamı koruma ve muhafaza etme alanında uluslararası kuruluşlarla
bütünleşmiş işbirliği ve etkileşime özellikle önem veren Karadeniz'in Kirliliğe Karşı
Korunması (Bükreş) Sözleşmesi’ne, 7 Nisan 1993 Tarihi’nde kabul edilen Karadeniz’i
Koruma Odessa Bakanlar Deklarasyonu’na ve 30-31 Ekim 1996 tarihlerinde İstanbul’da
kabul edilen Karadeniz’in Rehabilitasyonu ve Korunması Stratejik Eylem Planı’na olan
bağlılığını teyid etmektedir;
3. “Karadeniz Çevre Sağlığı” konulu 5/1994’nolu Rapor ve Tavsiye Kararı’nı, Karadeniz
Çevre Sağlığı: Yeni Sorunlar ” konulu 49/2001’nolu Rapor ve Tavsiye Kararı’nı ve
Karadeniz’de Çevrenin korunması konulu İlk Parlamentolar Arası Konferansın Sonuç
Deklarasyonu’nu (İstanbul 1996) hatırlatmaktadır;

*

Raportör: Sn. Ali Temur, Komisyon Başkanı (Türkiye)
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4. Karadeniz’deki eko-sistemin korunmasıyla ilgili sorunları izleme ve değerlendirme
konusunda bireysel ve ortak çabalara çok önem vermektedir;
5. “KEİ’nin Gelecek için Ekonomik Gündemi”nin uygulanması sürecinde ve Karadeniz
Çevre Programı kapsamında, KEİ çerçevesindeki Çevre Koruma Çalışma Grubu tarafından
gerçekleştirilen etkinlikleri takdirle karşılamaktadır ;
6. Çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin, 1992 Rio Deklarasyonu’nu ve
Gündem 21’i de kapsayan çok taraflı küresel anlaşmaların belirlediği taahhütlere ve hedeflere
uygun olarak saptanması ve aynı zamanda acil, güncel çevre sorunlarına çözüm getirmesi
gerektiğini vurgulamaktadır;
7. Kyoto Protokolü’nün, 16 Şubat 2005 Tarihi’nde, B.M. İklim Değişikliği Çerçeve
Anlaşması kapsamında yürürlüğe girmesini, küresel iklim değişikliği sorununu çözme
yolunda önemli bir adım olarak algılayarak, memnuniyetle karşılamaktadır;
8. Ekonomik faktörlerin, KEİ üye devletlerinde çevrenin korunmasıyla ilgili sorunların
çözümünü kolaylaştırması gerektirdiğini kabul etmektedir;
9. Bu nedenle, Parlamenter Asamble, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve
hükümetlerine aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır :
i.

Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması ve B.M. İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması bağlamında,
Kyoto Protokolü’nün hükümlerinin uygulanmasıyla, Rio Deklarasyonu tarafından
saptanan prensiplerin daha kapsamlı şekilde uygulanması için gereken etkin tedbirleri
almak;

ii. temel prensipleri A.B. mevzuatında saptanmış olan, uzman çevre kurumlarının
oluşturulmasına destek vermek ;
iii. bölgedeki petrol ve gaz projelerinin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak
çalışmaları düzenlemek;
iv. bölgedeki tüm nükleer tesislerin güvenli bir şekilde çalışmasını amaçlayan tedbirlerin
alınmasını sağlamak ;
v. yeni ekolojik teknolojilerin kullanılmasına ve bu alanda bilgi ve deneyim alışverişi
yapılmasına destek vermek;
vi. bilimsel araştırma programlarını ve çalışmalarını geliştirerek, güvenilir entegre gözlem ve
izleme sistemlerinin ve çevre koruma alanında kolaylıkla erişilebilen veri tabanlarının
oluşturulmasına yardımcı olmak;
vii. Aşağıdaki alanlarda programların uygulanmasına destek vermek:
a) Hayvanları ve bitkileri korumak ve ender türlerin kaybolmasını önlemek amacıyla
bölgesel bir eylem planı hazırlamak:
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b) Eko-turizmi geliştirmek ve kültürel ve tarihi mirasın korunması;
c) KEİ ülkeleri adına düzenlenen tavsiyelerin detaylı olarak ele alınmasıyla Kıyı Korunması
ve Kıyı Erozyonunun Engellenmesi Bölgesel Faaliyet Programının, kıyı korunmasının dünya
çapındaki uygulamalarının desteklenmesi yolu ile kurulması;
viii. Temel ekolojik programların ve ikili anlaşmaların uygulanmalarının sürekli olarak
izlenmesini sağlamak;
ix.

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ve çevre koruma amaçlı sivil girişimlerin
ekolojik izleme, yönetim ve planlama süreçlerine katılmasına destek vermek;

x.

Kamuya yönelik kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyasını içeren çevre eğitim
programının geliştirilmesini ve bilimsel insan kaynakları potansiyelinin
güçlendirilmesini sağlamak;

xi.

Ayrıntılı analizler ve bölgedeki çevre durumuyla ilgili kesin tahmin yöntemleri
geliştirerek, ekolojik felaketlerden önceden haberdar olunmasını kolaylaştırmak;

10.
Parlamenter Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni, bu Tavsiye Kararı’nı
dikkate almaya davet eder.
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