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KARADENĠZ'DE BALIKÇILIĞIN MEVCUT VE GELECEKTEKĠ ĠDARESĠ
KONULU AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORU1
Avrupa Parlamentosu (AP) Balıkçılık Komisyonu üyesi Bayan Iliana IOTOVA tarafından
hazırlanan “Karadeniz’de Balıkçılığın Mevcut ve Gelecekteki İdaresi” konulu rapor 15
Haziran 2011 tarihinde AP Balıkçılık Komisyonu’nda oylanmış olup, söz konusu raporun AP
Genel Kurulu’nda Eylül ayında oylanması öngörülmektedir. Raporda daha önce AP
tarafından kabul edilmiş olan Karadeniz Sinerjisi ile AB Karadeniz Stratejisi’nin önemine
dikkat çekilmekte ve planlanan Ortak Balıkçılık Politikası reformunda, Karadeniz konusuna
hassasiyet gösterilmesinin, Entegre Denizcilik Politikası’nda Karadeniz’e yönelik bölgesel
yaklaşımların da dikkate alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
Rapor, Karadeniz Bölgesinde balıkçılığın kalkındırılmasının orta ve uzun vadede çerçevesini
çizmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası örgüt ve sözleşmelerin dikkate alındığı
belirtilmişse de, bu güne kadar Karadeniz için etkin bir işbirliği platformunun kurulmadığı,
bölgede ekolojik dengenin, balık kaynaklarının ve balıkçıların gelirlerinin korunması
amacıyla bölgesel bir örgüte ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Raporda yer alan ve ülkemizi
yakından ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmaktadır:
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-

Karadeniz’de uygulanacak tedbirler ve stratejiler ancak AB üyesi olmayan devletler
tarafından da uygun bulunduğu takdirde başarıya ulaşacaktır. Hali hazırda Romanya
ve Bulgaristan için AB tarafından düzenlenmekte olan balık avlama kotaları (TAC),
bu devletleri Karadeniz’e kıyısı olan diğer devletlere karşı dezavantajlı konuma
düşürmektedir. Bu bağlamda, sisteme AB üyesi olmayan devletler de dahil edilerek,
balık stokları için “çok yıllı yönetim planlarının” oluşturulması ve bunun kurulacak
bölgesel bir işbirliği örgütü aracılığıyla gerçekleştirilmesi gündeme getirilmektedir.

-

Karadeniz’de balıkçılık yönetiminin, bu güne kadar Genel Akdeniz Balıkçılık
Komisyonu (GFCM) bünyesinde ele alındığı, fakat bölgenin kendine has özellikleri
olması sebebiyle, GFCM’den bağımsız olarak kurulacak Bölgesel Balıkçılık Yönetim
Örgütü (RFMO) çerçevesinde düzenlenmesi önerilmektedir. Söz konusu örgütte
Karadeniz’e kıyısı olan tüm devletler ve AB’nin söz sahibi olması önerilmektedir.

-

RFMO’nun Karadeniz genelinde stok izleme ve değerlendirme faaliyetleri
gerçekleştirmesi, balıkçılık araştırma enstitüleri ile yakın işbirliği içerisinde
çalışması ve tüm kıyı devletlerinde uygulanacak kotaları bilimsel tavsiyeler
çerçevesinde belirleme yetkisine sahip olması öngörülmektedir.

-

Karadeniz’de işbirliğini sağlamak ve tüm kıyı devletlerini kapsayan etkin bir
mekanizma oluşturmak amacına yönelik olarak, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve
Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün (DG MARE) Türkiye ve Rusya ile başlattığı diyalog
girişiminin memnuniyetle karşılandığı belirtilmiştir.

Report on current and future management of Black Sea fisheries (2010/2113(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A72011-0236+0+DOC+PDF+V0//EN
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- Avrupa Birliği’nin, Ortak Balıkçılık Politikası değerlerinin Karadeniz’de
benimsenmesi için diplomatik ve mali tüm kaynaklarını etkin bir biçimde kullanması
gerektiği üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak, AB üyesi ülkeler ile aday ülkelerin
Karadeniz konusundaki bu yaklaşıma saygı duymasının, sürdürülebilir balıkçılığı
temin etmek adına önemli olduğu belirtilmiştir.

