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1. Almanya’nın Bonn kentinde, 1-4 Haziran 2004 tarihleri arasında bir araya gelen 154 ülke Bakanları 
ve Hükümet Temsilcileri, enerji verimliliği ile birlikte yenilenebilir enerjilerin; sürdürülebilir kalkınma, 
enerjiye ulaşım, sera gazlarının azaltılması, yeni ekonomik fırsatlar yaratılması ve enerji güvenliği 
açısından işbirliği yapılması konularında büyük önem taşıdığını kabul etmişlerdir. 
 
2. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, Rio de Janerio Dünya Zirvesi (1992), Milenyum Deklarasyonu ve 
Milenyum Gelişme Hedefleri (2000) ve Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (2002) sonuçları ile 
anlaşmalarının güçlendirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
küresel enerji arzı içindeki payının acilen artırılmasına yönelik taahhüt ve sorumluluklarını yeniden 
vurguladılar. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler konusundaki vizyonlarını paylaşarak, bu 
kaynakların geniş kullanım olanağının tüm ülkeler için işbirliği ve yeni fırsatlar yaratacağını belirttiler. 
 
3. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişme Hedeflerini ve 2015 yılı 
itibarıyla özellikle en yoksul kesimin yarı yarıya azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğe ulaşılmasını 
yeniden vurguladılar. Bu hedeflere ulaşılması büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde enerji 
sağlanmasına ve yaygın kullanımına bağlıdır. Konferans “Uluslararası Eylem Planında” planlandığı 
şekliyle, piyasa gelişmesine ve finansal düzenlemelere bağlı olarak, 1 milyar insana yenilenebilir 
kaynaklardan enerji sağlanabileceği tahmin edilmektedir. 
 
4. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, bölgeler ve ülkeler arasındaki olanakların farklılığının farkında 
olarak, ortak fakat farklılaşmış sorumluluklarının bilinciyle, uygun düzenleme ve politikalarla 
yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmenin desteklenmesini vurguladılar. Bu konuda özel sektörün 
de önemli rolü olduğunu belirttiler. Bu, yenilenebilir enerjinin önündeki engellerin kaldırılması, enerji 
piyasasında eşit rekabet koşullarının sağlanması ve tüm enerji kaynakları için dışsal maliyetlerin 
içselleştirilmesini kapsamaktadır. Bu tür politikalar, yenilenebilir enerji potansiyellerinin verimli olarak 
ortaya konulması, halk ve özel sektör yatırımları için cazibeli ortamın yaratılması ve elektriğe 
ulaşamayan nüfusa modern enerji hizmetinin sunulması için büyük önem taşımaktadır. Bakanlar ve 
Hükümet Temsilcileri, ülkelerin enerji pastasındaki yenilenebilir kaynakların payının artırılması ve 
Konferansın “Yenilenebilir Enerjiler için Politika Önerileri” dökümanının karar vericilere opsiyonel 
seçenekler sunduğunu hatırlattılar. 
 
5. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, yenilenebilir enerjilere yönelik finansman olanaklarının artırılması 
için; kapasite geliştirme, teknoloji transferi, etkili kurumsal düzenlemeler, mikrofinans, halk-özel sektör 
işbirliği ve kredi ihraç eden kuruluşlara yönelik üst düzey düzenlemeler konularında uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesini belirttiler. Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları gibi uluslararası finans 
kuruluşları, yenilenebilir enerjiler ile enerji verimliliği konularındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırmalı 
ve kendi portföylerine yenilenebilir enerjilere yönelik net hedefler koymalıdırlar. 
 
6. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, yenilenebilir enerjiler için insani ve kurumsal kapasitelerin 
güçlendirilmesini desteklemektedirler. Bu destek aşağıda verilenleri içermektedir: 
 
� Politik analiz ve teknolojik değerlendirme için kapasite oluşturma ve eğitim çabalarının, cinsiyet ana 
görüşlerinin (yönlendirmeleri) ve kadınların rolünün güçlendirilmesi; 
 
� Yenilenebilir enerjilerin yararlarıyla ilgili hükümet karar vericilerinin ve finansçılarının bilinç düzeyinin 
artırılması; 
 
� Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik tüketici taleplerinin teşvik edilmesi; 
 
� Pazarlama, bakım ve diğer hizmet kapasitelerinin gelişiminin desteklenmesi; 



 
� Đlgili bilgilere ve iyi uygulamalara erişim ve paylaşımın kolaylaştırılması için bölgesel ve uluslararası 
işbirliğinin ve kadın gruplarını da içeren paydaş katılımının güçlendirilmesi. 
 
7. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, paraca uygunluk ve düşük maliyete, yenilikçi işletmeler ve 
modelleri finanse etmeye ve maliyet-etkin, farklı yenilenebilir enerji teknolojilerinin farklı olanaklar 
sunduğunu ve farklı sınırlamalar getirdiğini kabul eden, tüketici dostu, maliyeti karşılayan modellere 
özel önem verilmek koşuluyla, gelişme yolundaki ülkeler ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerde 
yerli araştırma ve teknoloji geliştirmeyi içeren, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından ek hedeflenmiş 
araştırma ve gelişmeye olan gereksinimi vurgulamaktadırlar. 
 
8. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, “Uluslararası Eylem Programı” kapsamına alınmasını istedikleri 
eylemleri ve diğer gönüllü önlemleri, ayrı ayrı ya da ortaklaşa üstlenerek bu amaçlara ulaşma yolunda 
çalışacaklarına söz vermektedirler. Bu ölçülebilir adımların BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’na 
(CSD) bildirilmesi ve ilerlemelerin, Johannesburg Yürütme Planı’nda öngörüldüğü gibi gözden 
geçirilmesi gerektiği konusunda anlaşma sağlamışlardır. Đzleme için uygun bir düzenleme, gelecekteki 
bir toplantıda CSD 14/15 hazırlıklarında belirlenmelidir. 
 
9. Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, dünya çapında, parlamento temsilcileri, yerel ve bölgesel 
yetkililer, akademisyenler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, uluslararası sanayi birlikkeri, tüketiciler, 
sivil toplum, kadın grupları ve ilgili ortaklarla birlikte bir “ küresel politika ağı” çerçevesinde çalışma 
üzerinde fikir birliği etmişlerdir. Bu resmi olmayan ağ, varolan ortaklıklarca gerçekleştirilmiş çalışmaları 
dikkate almalıdır ve yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili farklı bakış açılarının, 
derslerin ve deneyimlerin kapsamlı ve açık bir şekilde karşılıklı değişimini teşvik etmelidir. 
 
10. Son olarak, Bakanlar ve Hükümet Temsilcileri, CSD 14/15’de somut bir ilerleme ve devamlılığı olan 
bir izlemeye ulaşma konusunda taahhütte bulunmaktadırlar ve bu nedenle, Bonn’da başlamış olan 
yüksek düzeyli politik iletişime devam etmeye karar vermişlerdir. 
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