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Brüksel'de toplanan

parlamenterler:

Akdeniz ülkeleri arasındaki işbirliği
ve diyalog geliştirilmeli
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile
Akdeniz ülkelerinin parlamenterlerini
buluşturan 2. Avrupa-Akdeniz
Parlamenterler Forumu 8-9 Şubat
tarihlerinde Brüksel'de yapıldı.
Toplantılarda Türkiye'yi T B M M
Başkanvekili A l i llıksoy
başkanlığındaki, Bolu Milletvekili
E r s o y Ö z c a n , İstanbul Milletvekili
Mehmet Ali Şahin, istanbul
Milletvekili B ü l e n t A k a r c a l ı ve
Bursa Milletvekili T e o m a n
Özalp'ten oluşan 5 kişilik parlamento
heyeti temsil etti.
Avrupa Parlamentosu Başkanı
Nicole F o n t a i n e ve Fas Meclis
Başkanı Abdelvvahad Radi'nin
açılış konuşmalarının ardından
çalışmalarına başlayan forumda, 19
Haziran 2000 tarihinde, Portekiz
Feira'da alınan kararlar
doğrultusunda, Akdeniz Bölgesi Yeni
Ortak Strateji ve Barcelona
Süreci'nin yeniden başlatılması
hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu, ayrıca, siyasi, güvenlik,
ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve
insani alanlarda işbirliği ile bir
serbest alışveriş bölgesinin
kurulması konusu ele alındı.
Forumda bir konuşma yapan TBMM
Başkanvekili ve Heyet Başkanı A l i
llıksoy, Türkiye'nin Avrupa Akdeniz Ortaklığının geliştirilmesine
önem verdiğini dile getirdi. Akdeniz
bölgesinin güneyinde yaşanan hızlı
nüfus artışına ve işsizlik ile kaynak
yetersizliğine dikkat çeken l l ı k s o y ,
"Tüm bunlar kalkınmayı engelleyen
önemli unsurlardır. Sağlık, eğitim,
barınma gibi beklentilerin kolaylıkla
karşılanamaması, sosyal anlamdaki
bazı gerilimlerin temelini
oluşturmakta; göçlere ve
toplumlarda aşırı unsurların ortaya
çıkmasına sebebiyet vermektedir.
TBMM BÜLTENİ
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Artık bunlar, tek bir ülke tarafından
değil, bütün ülkeler tarafından
birlikte ele alınması gereken
sorunlardır" dedi.
llıksoy, Türkiye'nin bu
düşüncelerden hareketle, Avrupa Akdeniz Süreci'nden beklentilerin
daha gerçekçi olması gerektiğine
inandığını ve AB'nin bu gerçekliği
sağlamak için daha kapsamlı mali
ve ekonomik politikalar geliştirmesi
gerektiğini vurguladı. "Sürecin siyasi
ve ekonomik boyutunun
geliştirilmesi ve güven arttırıcı
önlemlerin alınması önem
arzetmektedir" diyen l l ı k s o y ,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak, siyasi ve güvenlik
ortaklığında sağlanacak ilerlemenin,
Ortadoğu Barış Süreci'ndeki
tıkanıklıklar nedeniyle, biraz daha
zaman alacağını söyleyebiliriz. Bu
itibarla, uygulanabilirliği yüksek
alanlardaki projeler üzerinde önemle
durulmasının daha yararlı olacağı
düşüncesindeyim. Uyuşturucu
madde ticareti, terörizm ve
uluslararası suçlarla mücadele,
ortak faaliyetin yoğunlaştığı alanlar
olmalı, bunları ırkçılık, yabancı
düşmanlığı ve ayrımcılıkla
mücadele hususunda alınacak
önlemler izlemelidir"
l l ı k s o y , Barselona Konferansı'ndan
beri geçen altı yılın deneyimi ve
kazanımları ışığında ileriye
bakmanın zamanının geldiğine
işaret ederek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Türkiye olarak, Avrupa - Akdeniz
Süreci'ne taraf ülkelerin özellikle
siyasi güvenlik boyutundaki
beklentilerinin kabul edilebilir ve
gerçekçi düzeyde tutulmasını ve
Sürecin bölge ülkeleri arasındaki
görüş ve çıkar farklılıklarını

derinleştiren değil, aksine, tüm
Akdeniz ülkelerini ortak paydalarda
buluşturan bir yapılanma olarak
faaliyetlerini sürdürmesini arzu
etmekteyiz"
Türkiye olarak, ticaret ve
yatırımların, Sürecin itici güçleri
olduğunu ve ticaretin önündeki
engellerin kaldırılmasının Süreçte
önemli ilerlemeler getireceğine
inandıklarını ifade eden l l ı k s o y ,
ticaretin başlamasıyla yeni iş
olanaklarının açılacağını, ekonomik
ve sosyal gerilimin düşeceğini,
refahın artacağını kaydetti,
l l ı k s o y , Avrupa ile Akdeniz ülkeleri
arasında tesis edilecek gerçek bir
ortaklık ilişkisinin, hem Akdeniz
ülkelerinin kendi aralarında, hem de
AB ve Akdeniz bölgeleri arasındaki
ilişkilerin artması sonucunu
getireceğini belirterek, şöyle dedi:
"Bölge ülkelerinin somut ekonomik
ihtiyaçları ve çıkarları ışığında
ekonomik işbirliği alanında
halihazırda devam eden faaliyetlere
ivme kazandırıldığı takdirde, Avrupa
- Akdeniz Süreci pratik, gözle
görülür ve sonuca yönelik başarı
gösterebilecektir. Büyük projeler
yerine küçük ve ortak ölçekli
mütevazi çalışmalar daha çabuk
sonuç verecektir. Kanımca, ülkeleri
yakınlaştırabilecek en önemli unsur,
ortak çıkar çerçevesinde somut
projelerin hayata geçirilmesidir.
Özellikle sınır tanımayan ve herkesi
etkileyebilen çevre ve kültür gibi
alanlarda Parlamentoların
gerçekten itici bir rolü olacağına
inanmaktayız. Bu çerçevede,
Avrupa - Akdeniz Parlamenterler
Forumu bünyesinde
gerçekleştirilecek temas ve
çalışmaların karşılıklı güven ve
diyalog ortamının oluşturulması

