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1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) , ekonomik büyümenin ve
sosyal sonuçlarının, insanların refahını etkileyen faktör ve koşullar arasında önemli bir yer
tuttuğunu doğrulamaktadır. Ekonomik büyüme, refah seviyesinin iyileştirilmesi için
imkanları genişletmekte olup, Binyıl Bildirgesi'nde öngörülen önemli görevlerin yerine
getirilmesini mümkün kılmaktadır. Asamble, başarılı çok taraflı ekonomik işbirliğinin,
ekonomik büyümenin ve sosyal entegrasyonun birbiriyle ilişkili sorunlarına etkili bir yanıt
oluşturduğuna dair inancını ifade etmektedir.

2. KEİPA , KEİ teşkilatının üye ülkelerinin zirve bildirgelerinde , bakanlar toplantılarında, ve
bununla beraber devletlerarası sözleşmelerde, eylem planlarında ve diğer politika
belgelerine üye devletlerin ortak stratejik yaklaşımlarını belirlemedeki çabalarını ve üye
ülkelerinin ortak menfaatini yansıtan başlıca proje ve girişimlerin uygulanmasını
memnuniyetle karşılamaktadır. Örgütün büyük potansiyeli, KEİ bölgesinde tüm
paydaşların çıkarlarını karşılayan ekonomik kalkınmanın hedefine ulaşmada daha etkili ve
yapıcı bir rol ve diyalog için bir platform olarak kullanılmaktadır.
3. KEİPA, KEİ Ekonomik Gündemi'nin (26 Haziran 2012'de İstanbul'da kabul edilen)
Gelişmiş Bir KEİ Ortaklığı yolunda, KEİ bölgesindeki ekonomik büyümenin artırılmasına
ve Gündemin 1. Hedefi çerçevesinde " Sürdürülebilir Kalkınma İzinde" konulu bir dizi
stratejik önlem çağrısında bulunmaktadır:
------------------* 5 Temmuz 2017 tarihli Asamble müzakeresi (Bkz. Doc: GA49/LC49/REP/17/tr, 17 Ekim 2017 tarihinde
Kişinev’de görüşülen KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Raporu "Ekonomik Gelişim ve Sosyal
Entegrasyon İçin Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesinde Parlamentoların Rolü". Raportör: Sn. Ramazan Can,
Komisyon Üyesi, Türkiye )
5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Genel Kurul'da kabul edilen Metin.
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1. Bölgedeki ekonomik işbirliğini daha da güçlendirme hedefi ekseninde, ekonomik
büyüme, sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması konu başlıkları arasında rasyonel bir
denge sağlama amacı doğrultusunda Karadeniz Bölgesi ve KEİ Üye Devletleri
içerisinde sürdürülebilir kalkınma prensibini göz önünde bulundurmak.
2. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ve uygulamalarını üye devletlerin ulusal mevzuatına,
kamu politikalarına ve kurumsal mekanizmalarına uzun vadeli hedefler olarak dahil
etme sürecinin sürdürülmesini tavsiye etmek.
3. Bölgedeki demografik gelişmelere ve bunların istihdam, eğitim ve öğretim, sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler, cinsiyet eşitliği, çocukların korunması, göç ve sosyal
kapsayıcılık üzerindeki etkilerini gerekli şekilde dikkate alarak insan kaynaklarının
sürdürülebilir olarak geliştirilmesini sağlamak.
4. KEİPA kalkınmanın kendisinin başlı başına çok önemli bir hedef olduğunu ve
sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel özelliklerinin KEİ üye ülkelerinin
faaliyetlerinde anahtar unsurlardan bir tanesini teşkil ettiğini vurgulamaktadır.
Hükumetlerin ekonomi politikasının en önemli uzun dönemli hedeflerinden bir tanesi
ekonomik büyümeyi canlandırmak ve bunun hızını istikrarlı ve optimum bir seviyede
muhafaza etmektir. Ekonomik büyüme kendisini artan sosyal eşitsizlik ile birlikte ortaya
koyduğundan dolayı, kapsayıcı ekonomik büyümeyi sağlamak ve vatandaşların toplumsal
bütünleşmesi ile ilgili temel ilkelere uymak çok önemlidir.
5. KEİPA, ulusal parlamentoların, kamu bilincini harekete geçirmek için mevcut yasal
mekanizmaları en üst düzeye çıkarma gibi elzem bir görevi olduğuna ve bu sayede
ekonomik büyümenin faydalarının artan yaşam standardının olanaklarını arttırdığına
inanmaktadır. Sosyal açıdan adil bir toplum oluşturmak, insanların gelirlerinin eşitlenmesi,
kamu ve sosyal faydaların farklı nüfus gruplarınca erişilebilir olması ve yaşam için uygun
koşulların oluşturulması anlamına gelir.
6. KEİPA, hızlı ve başarılı bir sürdürülebilir kalkınmanın güçlü siyasi liderlik, sabır,
sorumluluk ve pragmatizmi gerektirdiğini vurgulamaktadır. Sürekli büyüme stratejisi, ülke
özelliklerine ve ulusal koşullara paralel gitmek zorunda olan öncelikleri belirler. Her ülke
öncelikle kendi gelişimi için sorumluluk almalı, ancak, ulusal çabalar, destekleyici küresel
programlar, önlemler ve stratejilerle tamamlanmalıdır.
7. KEİPA, parlamenterlerin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve sürdürülebilir
kalkınmayı ve toplumsal entegrasyonu sağlamak için diğer parlamenter asambleler ve
organizasyonlarla işbirliği yaparak ulusal parlamentolar ve uluslararası parlamento
yapılarındaki faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğini belirtmektedir.
8. Bu sebeple; KEİPA, KEİ üyesi devletlerin parlamento ve hükümetlerine aşağıdaki
hususları önermektedir:
i. ekonomik gelişmeyi ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek için gerekli olan normatif
ve yasal düzenlemeleri sağlamak;
ii. üst düzeyde istikrar ve öngörülebilirliğe uygun olarak açıkça belirtilen yenilikçi
eğilimlerle ekonomik kalkınmaya odaklanan uzun vadeli bir sosyal ve ekonomik
politikayı geliştirmek ve benimsemek;
2

iii. kompleks sosyo-ekonomik sorunların çözülmesi, ekonomik kalkınmanın kalitesinin
iyileştirilmesi ve bunun kapsayıcı niteliğinin sağlanması alanında hükumet faaliyetlerini
kontrol etmek;
iv. ekonomik büyüme ile sürdürülebilir toplum arasındaki dengeyi sağlamak maksadıyla
sosyal ortaklık ilkelerine dayalı sosyo-ekonomik kalkınmanın öncelikli alanlarını
belirlemek;
v. ekonomik kalkınma ve toplumsal entegrasyon alanında sektörler ve bölgeler arası
işbirliğinde etkili olabilmek için faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere
sorumlulukları paylaştırmak;
vi. sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir sosyal entegrasyon alanlarında daha
fazla uygulamayla yenilikçi kalkınma stratejilerini yerel, bölgesel ve sektörel düzeyde
geliştirmek ve gerçekleştirmek;
vii. ülkeler arasında sosyal politikaların geliştirilmesi adına devlet kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, KEİ üyesi devletlerin ilgili ajansları arasında
düzenli bilgi alışverişini sağlamak için mekanizmalar kurmak;
viii. sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyümeye uygun uluslararası belgelerin
onaylanmasına aktif olarak katılmak ve hükümlerini ulusal mevzuatlara dahil etmek;
ix. sivil toplum kuruluşları, sivil toplum, özel sektör ve diğer pay sahiplerinin ulusal
kalkınma çabalarına katkısını güçlendirmek ve kalkınma için uluslararası bir ortaklığın
geliştirilmesini teşvik etmek
x. KEİ üyesi devletlerin sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal entegrasyon alanındaki çok
taraflı işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerine destek vermek ve KEİ çalışma
gruplarının faaliyetlerini bu alanlarda tevdi etmek.
9. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye davet
etmektedir.

3

