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“Sendikaların KEİ Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin
Güçlendirilmesindeki Rolleri”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), bölgesel işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik tüm olası çabayı gösterme niyetinde bulunduğunu teyit etmiş
ve sendikaların ve sendika birliklerinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecine
katılımlarının, ekonomik, siyasi ve sosyal entegrasyonun güçlendirilmesi ve
derinleştirilmesine yeni bir ivme kazandıracak olmakla birlikte, bölgedeki refahın
artmasına ve sosyal uyumun gelişmesine katkıda bulunacağına dair güvenini dile
getirmiştir.
2. KEİPA, KEİ üye devletlerinde insan haklarının korunması ve başarılı sosyal ve
ekonomik kalkınmanın sağlanması sisteminin güçlendirilmesi yönünde bir
mekanizma olarak sendikaların etkin işleyişinin önemini vurgulamıştır. Sendikalar,
sosyal ortaklığın ve ekonomik ilerlemenin geliştirilmesine önemli katkılar
sağlamakta, güncel ekonomik sorunlara ilişkin çözüm önerilerini teşvik etmekte ve
ilaveten işçilerin meşru çıkarlarını korumak suretiyle halkların yaşam standartlarının
iyileştirilmesine giden yolu açmaktadırlar.
3. KEİPA, sendikaların ve sendika birliklerinin katılımları da dahil olmak üzere tüm
düzeylerde daha yakın bir ortaklığı, bölgede etkin işbirliğinin sağlanmasında önemli
bir faktör olduğuna inanmaktadır. Sendika örgütleri niteliksel emek gücünü ve
entellektüel potansiyeli koruyabilir ve bu potansiyelin katlanarak artmasını
sağlayabilirler. Bu nedenle, sendikaların rolü, genel anlamda ekonomik işbirliği
sürecinin ilerleyişini teşvik etme konusundaki katkıları açısından önemlidir.
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27 Kasım 2018 tarihli Asamble müzakeresi (bkz. GA52/LC52/REP/18/tr, 17-18 Ekim 2018
tarihlerinde Kavala'da müzakere edilen “Sendikaların KEİ Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin
Güçlendirilmesindeki Rolleri” konulu Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Raporu, Raportör:
Komisyon Üyesi Sn. Konstantinos Morfidis - Yunanistan).
27 Kasım 2018 tarihinde Erivan'da gerçekleştirilen Elli İkinci Genel Kurul’da Kabul edilen Metin.

4. Asamble, artan küreselleşmenin, ilerlemenin yanı sıra, sendikaların daha aktif
biçimde katılımlarını gerektiren bazı kronik sorunlara yol açtığını kabul etmektedir.
Küreselleşmenin sosyo-ekonomik süreçler üzerindeki etkisi, küresel ekonominin hızla
değişen koşullarına bağlı olarak değişmekte olup, ilgili olarak, sendikalar ve sendika
birlikleri, gündemdeki konuların çözümüne katkıda bulunabilirler. Ekonomik ve
sosyal konulara ilaveten, çalışma ilişkileri ile ilgili konularda etkili diyalog
yürütebilmesi için çoğul görüşlerin varlığı gereklidir.
5. Asamble, KEİ üye devletlerinin, hem tek başlarına hem de birlikte çalışmak suretiyle,
istikrar, refah ve işbirliği hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ulusal mevzuat ve
stratejileri pekiştirmeye yönelik olarak kaydetmiş bulundukları ilerlemeyi
memnuniyetle karşılamıştır. Asamble, bu bağlamda, sendikaların, halihazırda bir
baskı unsuru olarak baş göstermekte olan ekonomik zorlukları ele almaya yönelik
faaliyetlerini yürütmekte giderek daha verimli hale geldikleri gerçeği hakkında
memnuniyetini dile getirmiştir.
6. Asamble, üye devletlerin yaşam standartlarını iyileştirme yönündeki çabalarını takdir
etmiş ve sendikaları içeren yeni girişimler yoluyla bölgesel entegrasyon sürecine yeni
ivme kazandırılmasına dair ihtiyaca vurgu yapmıştır. Bölgede yeni bir ortaklık
çerçevesinin oluşturulması, çeşitli sivil toplum sektörleri arasındaki yapıcı bağların
korunmasına yardımcı olacak olup, ekonomik işbirliğini ve ekonomik kalkınmayı
teşvik edecektir.
7. Bölgesel düzeyde ekonomik büyümenin sağlanması ve sosyal koşulların
iyileştirilmesi için ortak politikanın uygulanması, yerel girişimlerin katılımını
gerektirmekte olup, dolayısıyla sendikaların bölgede daha aktif hale gelmeleri,
kaynaklarını en iyi biçimde değerlendirecek şekilde çabalarını seferber etmeleri ve
Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecinde danışmanlık rolünü güçlendirmeleri
önemlidir.
8. KEİPA, çok taraflı işbirliği çerçevesinde bütünsel ve çok boyutlu bir yaklaşım
uygulayarak sendikalar ve sendika birliklerinin etkin etkileşiminin sağlanması
yoluyla, öncelikli sosyo-ekonomik sorunların çözülmesinde pratik ilerleme
kaydedilebileceğini ve de bölgesel entegrasyon sürecinden maksimum fayda elde
edilebileceğini kabul etmektedir.
9. Asamble, ülkelerin sadece birlikte hareket etmek suretiyle yarının dünyasının
zorluklarının üstesinden gelebilecekleri ve dayanışma ve birlik içerisindeki sendikal
faaliyetlerin günümüzün zorluklarına etkili bir şekilde karşı koyulabilmesine katkı
sağlayacağı gerçeği göz önüne alındığında, ulusal parlamentoları, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği çerçevesinde sosyal diyaloğun güçlendirilmesi için gerekli
yasaları kabul etmeye çağırmaktadır.
10. Asamble, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma kavramının, şimdiki neslin ve
gelecek nesillerin refahının dinamik bir şekilde iyileştirilmesi için stratejik bir hedef
belirlediğine inanmaktadır. Adaletli ve vicdanlı toplumlar yaratan ortak sendikal
faaliyetler hedeflerine ulaşacak ve ekonomik küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu sosyal
içeriği üretecektir. Bu nedenle, sendikaların KEİ sürecindeki rolünün güçlendirilmesi,
önemli bir mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.
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11. Bu sebeple, Asamble, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine
aşağıdaki hususları tavsiye etmektedir:
i.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin ortak amaç ve hedeflerine başarılı bir şekilde
ulaşılması yolunda sendikaların rolünü dikkate almak suretiyle ülkeler
arasındaki etkileşimi güçlendirmek için, Karadeniz bölgesindeki ekonomik
entegrasyonun genişletilmesi;
ii. Karadeniz bölgesindeki entegrasyon sürecini teşvik etmek ve her bir devletin
ulusal yapısının ayrılmaz bir parçası olduklarını göz önünde bulundurmak
suretiyle sendikaların faaliyetlerinin güçlendirilmesi için uygun bir yasal
çerçevenin hazırlanması için kararlı önlemler alınması;
iii. vatandaş katılımının sistematik ve etkili yöntemlerinin uygulanması ve güçlü ve
verimli bir toplumun geliştirilmesi amacıyla düzenleyici çerçevenin
iyileştirilmesi konusuna özel önem atfedilmesi;
iv. çalışma ilişkilerinin uygulanmasına yönelik konsolide bir yaklaşımın
sağlanması amacıyla, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerinin
hükümlerine ve tavsiyelerine uygun olarak, KEİ üye devletlerindeki ulusal
çalışma mevzuatının uyumlaştırılmasına yardımcı olunması;
v.
uluslararası çalışma standartlarının pratik bir şekilde uygulanmasına ve de
işçilerin sosyal koruma düzeyinin iyileştirilmesi ile azami istihdamın
sağlanmasına (gençlerin istihdamı dahil olmak üzere) yönelik olanakların göz
önünde bulundurulması;
vi. ekonomik ve sosyal ilişkiler ve çalışma ilişkileri ile ilgili konularda KEİ üye
devletlerinin ortak girişimlerini temsil eden sendikalar arasında bir diyalogun
geliştirilmesinin teşvik edilmesi;
vii. sosyal ortaklığın güçlendirilmesi ve sendikaların, işverenlerin ve kamu
otoritelerinin etkileşimi için elverişli koşulların yaratılmasına dair KEİ üye
devletlerinin olumlu deneyimlerinin incelenmesinin ve uygulanmasının teşvik
edilmesi;
viii. KEİ üye devletlerinde insan sermayesinin geliştirilmesine ve yeni ekonomik
standartların oluşturulmasına yatırım yapılmasını teşvik edecek mekanizmaların
kurulmasına ilişkin tartışmaya gereken önemin atfedilmesi;
ix. insanların birleştirilmesi, farkındalıklarının arttırılması ve kamu desteğinin
harekete geçirilmesi suretiyle ortak yaklaşımlar geliştirerek bölgesel düzeyde
yeni girişimlerin teşvik edilmesi,
x.
Sendikalar arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacıyla ulusal ve bölgesel
düzeyde bir bilgi ve analitik merkezler ağı oluşturulmasının teşvik edilmesi,
xi. Sendikaların faaliyetleri ve işbirliği sürecindeki rolleri hakkında kamuoyunun
farkındalığının arttırılması için yerel ve bölgesel düzeylerde çeşitli girişimlerin
geliştirilmesi konusunda gerekli yardımın sağlanması;
xii. KEİ çerçevesinde kabul edilmiş olan ve bölgedeki ekonomik entegrasyonun
hızlandırılmasına katkıda bulunan çok taraflı projelerin uygulanması için kamu
desteğinin harekete geçirilmesi;
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xiii. küresel düzeyde geliştirilen yeni kavramlar ve unsurlarla Karadeniz
bölgesindeki işbirliğinin zenginleştirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması
amacına yönelik bölgesel ve bölgelerarası forumlara katılımın sağlanması;
xiv. Bölgesel işbirliğini güçlendirmede sendikaların rolüne ilişkin etkinliklerin
organizasyonu yoluyla bilginin yayılmasını sağlamak için adımlar atılması; ve
xv. KEİ üye devletlerinin sendikaları arasında direkt bağlantıların kurulması ve
sosyal diyalogun geliştirilmesi amacına yönelik bölgesel işbirliği için bir
mekanizmanın kurulmasının teşvik edilmesi.
12. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ni bu Tavsiye Kararını dikkate almaya
davet etmektedir.
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