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Küresel İklim Değişikliği:KEİ Devletleri İçin Sonuçları

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi, gezegenin geleceği açısından
ciddi bir tehdit oluşturan ve bölgedeki sosyo-ekonomik ilerlemeyi tehlikeye sokan küresel
iklim değişikliğinin, sürekli ve topyekun üst düzey ilgi gerektiren bir mesele olduğunun
bütünüyle bilincindedir.
2. Asamble 25 Haziran 2007 tarihinde gerçekleşen ve KEİ Üye Devletlerinin devlet ya da
hükümet başkanlarının “iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi sonuçları ve bu soruna
kapsamlı ve etkin bir çözüm üretilmesi için mümkün olan en geniş bölgesel ve uluslararası
işbirliğine duyulan ihtiyaca” vurgu yaptıkları 15. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi Bildirisi’nin
önemini kaydetmektedir.
3. Parlamenterler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artan görünürlüğü ve milyonlarca
vatandaşının acı çekmesine yol açan aşırı hava olaylarının sıklığı ve yoğunluğu ile iklim
değişikliğinin küresel çapta ve bölge içindeki diğer olumsuz etkilerinin arz ettiği risk
konusunda derin endişelere sahiptir.
4. Asamble, iklim değişikliği sorununun kapsamı ve boyutu nedeniyle hiçbir ülkenin bunu tek
başına çözemeyeceği ve ülkelerin, nedenlere olan katkıların azaltılması yoluyla risklerin
azaltılmasına yönelik gayretlerinde küresel çapta ortak hareket ettikleri gerçeğinin altını
çizmektedir. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeylerde işbirlikleri, iklim değişikliği
meselesinin çözümlenmesinin esasını teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Asamble,
hükümetlerinin, İklim Değişikliğine ilişkin Birleşmiş Milletler Çerçeve Konvansiyonu
kapsamında gezegenin kurtarılmasına yönelik ortak hedefler doğrultusundaki uluslararası
tedbirlerin seferber edilmesi ve desteklenmesine yönelik taahhütlerini teyit etmektedir.
5. Asamble Avrupa Birliği’nin, uluslararası iklim değişikliği çalışmalarına aktif katılımını
memnuniyetle karşılamakta ve enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve bilimsel araştırma
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alanlardaki tamamlayıcı politikalar ve programlar aracılığıyla iklim değişikliği politikasına
bütünleşik yaklaşımının öneminin altını çizmektedir.
6. Bilimsel geçerliliği evrensel olarak kabul edildiği üzere, enerji üretiminden ve tüketiminden
kaynaklanan çevredeki bozulma insan gelişimi üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Aynı
zamanda fosil yakıtlar bölgesel ve küresel enerji ihtiyaçlarında önemli rol oynamaya devam
etmektedir. Bir taraftan, iklim değişikliği temel doğal ve insani yaşam koşullarını
etkilemekte; diğer taraftan ise ülkelerin kalkınma öncelikleri iklim değişikliğine yol açan
nedenleri arttırmaktadır.
7. İklim değişikliğinin küresel niteliği, bu meseleye etkin ve topyekun bir yanıt konusunda,
mümkün olan en geniş ölçekli işbirliği ve katılımı zorunlu kılmakta ve ülkelerimizin, iklim
değişikliği meselesinin ele alınmasına ilişkin sıkıntıların üstesinden gelmek üzere kararlı ve
ivedi şekilde harekete geçmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çevre dostu
teknolojilerin kullanıma girmesi ve transferine yönelme, hava kirliliğinin azaltılması, küresel
çevrenin iyileştirilmesi, sürdürülebilir orman yönetiminin ve arazi kullanımının sağlanması ve
enerji verimliliğinin arttırılması önem arz etmektedir.
8. Bizler, KEİ üye devletlerinin parlamenterleri olarak, mevcut uluslararası enstrümanlar
kapsamında iklim değişikliğinin ele alınmasına yönelik diyaloğun geliştirilmesine katkı
sağlamaya ve ortak fakat farklı sorumluluklarla birlikte özel ulusal ve bölgesel kalkınma
önceliklerini, hedeflerini ve koşullarını dikkate alarak, iklim değişikliğine kalıcı bir çözüm
bulmak üzere, uluslararası toplumun tüm mensupları ile birlikte çalışmaya kararlıyız.
9. Dolayısıyla, Asamble, KEİ Üye Devletlerinin Parlamentolarına ve Hükümetlerine şu
tavsiyelerde bulunmaktadır:
i.

atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının iklim sistemi ile tehlikeli insan kaynaklı
müdahaleleri (değişimleri) önleyecek bir düzeyde sabitlenmesini sağlamaya yönelik
ikili, bölgesel ve küresel işbirlikleri aracılığıyla çalışmaların sürdürülmesi;

ii.

sera gazı salınımlarının, İklim Değişikliğine ilişkin BM Çerçeve Konvansiyonu ve buna
bağlı Koyoto Protokolü’nün öngördüğü ilkeler ve hedefler doğrultusunda
sınırlandırılması ve azaltması için gayretlerin gösterilmesi;

iii.

gerektiğinde, küresel iklim değişikliği meselesi konusunda ulusal ve uluslararası
anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak ulusal stratejilerin ve politikaların,
yasaların, talimatların ve çerçevelerin oluşturulmasının sürdürülmesi;

iv.

iklim değişikliği enstrümanlarının işleyebilir izleme ve icra sistemleri ile takviye
edilmesine yönelik uygulanabilir tedbirlerin alınması ve girişimlerde bulunulması;

v.

KEİ devletleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamlanması için ilgili
uluslararası kuruluşlar ve özel kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması;

vi.

Karadeniz Bölgesi’nde iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin azaltılması ve iklim
değişikliğine uyum sağlanması alanında geniş çaplı işbirlikleri için gerek duyulan
kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi;

vii.

enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, ormancılık ve su yönetimi temel kalkınma sektörlerinde,
çevre dostu teknolojilerin ortaklaşa araştırılması, geliştirilmesi, kullanıma sokulması ve
transferinin kolaylaştırılmasına yönelik aktif tedbirlerin alınması;
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viii. enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin ve alternatif, daha sürdürülebilir ve çevre dostu
enerji türlerine doğru geçişin sağlanması;
ix.

kalkınma ve çevre meseleleri arasında daha iyi bir dengenin sağlanmasına yönelik
politikalara ve programlara daha fazla ilgi gösterilmesi;

x.

ciddi sosyal, ekonomik ve güvenlikle alakalı etkileri olan küresel iklim değişikliğine
dair daha derin bir anlayışın desteklenmesi ve daha aydınlatılmış karar alma sürecine
katkıda bulunulması;

xi.

iklim değişikliğinin zararlı etkileirnin azaltılması ve buna uyum sağlanması ile doğal
felaketlere ilişkin erken uyarılar ile ilgili faaliyetler konusunda bilgi alışverişine yönelik
uygun mekanizmaların oluşturulmasına daha fazla önem verilmesi;

xii.

sivil toplum kuruluşlarının ve daha geniş toplumun iklim değişikliği meselesinin ele
alınması sürecine katılımının sağlanması.

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

46

