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I.

a. 27 Kasım 2002 tarihinde Atina’da yapılan 20. KEİPA Genel Kurulu tarafından
kabul edilen “Bilgi Toplumu: yeni teknolojilerin rolü” hakkındaki 66/2002 sayili
Tavsiye kararinda belirtildiği gibi, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yarattığı bilgi toplumunun gittikçe artan önemine özel dikkat çeker;
b. KEİ ülkelerinin, ekonomik olarak gelişmiş Avrupa ülkeleri toplumuna
entegrasyonunun yanı sıra, bölgesel entegrasyonu için teknolojik gelişimin
öneminin motive edişiyle, tüm onbir üye ülke arasında bilgi teknolojisi alanında
yasal düzeydeki gayretleri yoğunlaştırmak ve koordine etmek için Bilgi
Teknolojisiyle ilgili yeni bir Alt-Komisyon tesis etti;
c. KEİ’nin bilgi teknolojisi alanındaki acil önceliklerin uygulanması açısından
tedbirlerini teşvik eder ve bu çerçevede “Bilgiye Dayalı Karadeniz Bilgi
Toplumu”nu geliştirmek için gösterilen çabaları son derece takdir eder ve
“Bilgiye Dayalı Karadeniz Bilgi Toplumu”nun şekillenmesinde önemli bir adım
oluşturan “Dağıtılmış Bilgi – Karadeniz Bölgesi için Akıllı Teknolojiler Analitik
Merkezi (CINTECH)” projesinde öngörülen ortak kullanım için bilgi kaynakları
ve teknolojilerinin kayıt ve veritabanlarını oluşturmanın öneminin altını çizer;
d. Karadeniz bilgi toplumunun oluşturulması için, KEİ üye devletler arasındaki
çabaların koordinasyonunun ve ulusal ve uluslararası kurumların tüm Karadeniz
alanını kapsayan şebeke girişimlerini ve Karadeniz şebekelerinin temel
uluslararası omurga şebekelerle bağlantılarını teşvikinin gerekliliğini kabul eder.
II. Bu sebeple, Parlamenter Asamble, KEİ üye devletlerin Parlamentolarına ve
Hükümetlerine şunları tavsiye eder:
i.

*

Ulusal hukuki rejimlerde Avrupa ve uluslararası standartlara ve düzenlemelere
entegrasyonu sağlamak açısından kanun çıkarmak ve/veya revize etmek ve iki
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yıl içinde Karadeniz ülkelerinde bilgi toplumunun gelişimini kolaylaştıran politika
tedbirlerini koordine etmek;
ii. Bölgede artan bilgi akışını idare etmek için bilgi değişimi alanında çok yönlü
işbirliğini destekleyen eylemleri hızlandırmak;
iii. 27 Nisan 2001’de Moskova’da Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından kabul
edilen KEİ Ekonomi Gündemi’nde öngörüldüğü üzere, “yerel araştırma
şebekelerinin uluslar arası araştırma ve gelişim dünyasıyla entegrasyonu
yoluyla Karadeniz toplumunun bilgi tabanının geliştirilmesi” hususuna önemli
katkısı olacak olan “Dağıtılmış Bilgi – Karadeniz Bölgesi için Akıllı Teknolojiler
Analitik Merkezi (CINTECH)” gerçekleştirilmesi için üstlenilen çabalara destek
sağlamak.
III. Parlamenter Asamble KEİ Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye’yi
ele almaya davet eder
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