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ULUSLARARASI SEKRETERYA
Doc.: GA53/EC52/REC167/19/tr
167/2019 * SAYILI TAVSİYE KARARI
“YEŞİL EKONOMİ, MAVİ KALKINMA”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) yeşil ekonominin ekonomik
ilerlemeyi teşvik ettiğini ve yeni istihdam olanakları yarattığını ve bunun yanı sıra iklim
değişikliği, ekosistem kaybı ve su kıtlığı gibi küresel tehditlerden kaynaklanan riskleri
azalttığını doğrulamaktadır.
2. Asamble, yeşil ekonominin Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın, doğal
kaynakları korumanın ve muhafaza etmenin, ekosistem mal ve hizmetlerinin ekonomik değer
üretmesini mümkün kılmanın ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmenin yolu olduğu
görüşündedir.
3. Asamble, yeşil ekonomiye geçişin, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki çevresel sorunlara cevap
verilebilmesi adına önemli bir araç olduğunu belirtmiştir. Yeşil ekonomi aynı zamanda
yoksulluk ve eşitsizlik gibi güncel küresel sorunların etkin bir şekilde çözülmesine de katkıda
bulunmaktadır.
4. KEİPA, yeşil ekonomiye geçişin sektörler arası politikaların koordinasyonunu, kapasite
inşasını, sınır ötesi bölgesel işbirliğini, teknoloji gelişim ve transferini gerektirdiğine ve ilaveten
ek finansal kaynaklar gerektireceğine inanmaktadır.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi, KEİ üye devletlerinde
sürdürülebilir kalkınmanın başarılması amacı bağlamında, mevcut ve gelecek nesiller için
çevrenin korunmasına ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir.
*

20 Haziran 2019 tarihli Asamble görüşmeleri (bakınız Doc.: GA53/EC52/REP/19/tr, Ekonomi, Ticaret, Teknoloji
ve Çevre İşleri Komisyonu’nun 15 Mayıs 2019 tarihinde Batum’da görüşülen “Yeşil Ekonomi. Mavi Kalkınma”
başlıklı konu ile ilgili Raporu; Raportör: Sn. George Gabriel VISAN – Romanya)
Söz konusu Metin Asamble tarafından 20 Haziran 2019 tarihinde Bakü’de kabul edilmiştir.

1

6. Asamble, bölge ülkeleri için ticari ve ekonomik ilişkiler açısından önemli bir rol oynaması
bakımından, KEİ üye devletleri arasında deniz ortamının korunmasına yönelik bölgesel bir
yaklaşıma dayalı yakın işbirliğine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.
7. Asamble, bu bağlamda, Avrupa Komisyonu’nun, Karadeniz’de sürdürülebilir mavi büyüme
için katılımcı ülkeler arasında denizcilik işbirliğinin desteklenmesini ve sürdürülebilir mavi
ekonomi için gerekli kaynakları ve politik yaklaşımların belirlenmesini amaçlayan
“Karadeniz’de Mavi Büyüme Fonu” yaratma girişimini takdir etmektedir.
8. KEİPA, bu tür bir işbirliğinin genel büyümeyi, deniz ve kıyı ortamının korunmasını, bilgi
alışverişini, teknoloji transferini, mesleki kalifikasyonun iyileştirilmesini, istihdam
olanaklarının yaratılmasını ve sürdürülebilir finansmana erişimi hedeflediğini belirtmektedir.
9. KEİPA, Güçlendirilmiş KEİ Ortaklığına Doğru başlıklı KEİ Ekonomik Gündemi’nde (26
Haziran 2012 tarihinde İstanbul'da kabul edilmiştir), yeşil ekonomiye, çevrenin korunmasına
ve yanı sıra doğal kaynakların muhafaza edilmesine büyük önem atfedilmiş olduğunu
kaydetmiştir.
10. KEİPA’nın bu bağlamda aldığı Tavsiye Kararları arasında: 5/1994 sayılı “Karadeniz Çevre
Sağlığı” başlıklı Tavsiye Kararı, 49/2001 sayılı “Karadenizde Çevrenin Korunması: Yeni
Güçlükler” başlıklı Tavsiye Kararı, 81/2005 sayılı “KEİ Üye Devletlerinde Çevresel Sorunların
Çözümlerinin Ekonomik Yönleri” başlıklı Tavsiye Kararı, 94/2007 sayılı “KEİ Üye
Devletlerinde Balıkçılığın Durumu ve Perspektifi” başlıklı Tavsiye Kararı, 111/2009 sayılı
“Karadeniz Bölgesinde Su Kaynaklarının Kullanımı” başlıklı Tavsiye Kararı, ve 117/2010
sayılı “Karadeniz Bölgesinde Deniz Ortamının Durumu” başlıklı Tavsiye Kararı
bulunmaktadır.

11. Bu sebeple, Asamble, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine aşağıdaki
hususları tavsiye etmektedir:
i. Paris İklim Anlaşması'nın amaçlarına ulaşılmasını desteklemek amacıyla ortak
girişimlerin geliştirilmesi;
ii. Karadeniz'de enerji kaynaklarına yönelik arama ve araştırma çalışmaları ve Karadeniz'den
alternatif enerji kaynakları (örneğin, metan, hidrojen) elde etme potansiyeli alanlarında
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla çabaların birleştirilmesi;
iii. Akademik ve endüstriyel topluluklar arasındaki ortaklıklar yoluyla araştırma ve
inovasyonun teşvik edilmesi;
iv. Yatırımcıları yeşil ekonomi sektörüne çekmek amacıyla teknoloji parkları ve iş
inkübatörleri biçiminde yenilikçi altyapılar oluşturulmasına yönelik çabaların
birleştirilmesi;
v. Deniz kümelenmelerinin oluşmasıyla piyasada mevcut olan umut verici yenilikçi fikirlerin
gerçekleştirilmesine yönelik koşulların sağlanmasına katkıda bulunulması;
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vi. Mavi ekonomi sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmelerin
gelişimini desteklemek amacıyla yenilikçi çözümlere yatırım çekmek için gerekli
adımların atılması;
vii. Özellikle mevcut çevre dostu, kaynak korumalı ve enerji tasarruflu yöntemler, ekosistem
değerlendirmesi ve haritalandırılması, ve su kalitesi başlıkları bağlamında nakliye ve
denizcilik faaliyetleri ile ilgili veritabanının güncellenmesi;
viii. Liman altyapısının optimizasyonunun, bölgesel ve trans-Avrupa ulaştırma ağlarının, deniz
yollarının ve ilgili liman bağlantılarının daha da geliştirilmesinin teşvik edilmesi;
ix. Deniz ekosistemi kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması, taşımacılık da dahil olmak üzere,
kirlilik kaynaklarına yönelik olarak, söz konusu kirlilik kaynaklarının deniz ekosistemleri
ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ve ayrıca bağlantılı olası risklerin
azaltılması amacıyla, somut kontrol faaliyetlerinin uygulanması için gerekli önlemlerin
alınması;
x. Karadeniz bölgesindeki devlet organları, bilimsel merkezler, eğitim merkezleri ve
kurumlar arasında etkileşimin mümkün kılınması, bunların eylemlerinin senkronizasyonu
ve tecrübe, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşabilmelerinin sağlanması amacıyla özel
uzmanlık alanlarında forumların ve platformların oluşturulması; ve
xi. aynı çabaların tekrarlanmaması için KEİ ve Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması
Komisyonu arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi; ve bölgesel bazlı ortak ilgi alanlarına
yönelik projeler geliştirmek amacıyla Akdeniz ve Hazar Denizlerinde ve Tuna Nehri
Havzasında faaliyette olan programlar ve girişimlerle işbirliğinin güçlendirilmesi.
12. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ni bu Tavsiye Kararını dikkate almaya davet
etmektedir.
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