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EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSAINAK MEGKEZDÉSÉRŐL

(2005/C 71/12)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

– tekintettel az Európai Bizottság közleményére „Az Európai Bizottság ajánlása Törökország előrelépé-
séről az EU-csatlakozás felé” címmel, melyet az Európai Bizottság 2004. október 6-án terjesztett elő
(COM (2004) 656 végleges);

– tekintettel a „2004. évi rendszeres jelentés Törökország előrelépéséről az EU-csatlakozás felé” (SEC
(2004) 1201) című dokumentumra;

– tekintettel a RELEX szakbizottság és a Török Helyhatóságok Uniója (UTM) által 2004. október 11-én el-
fogadott Ankarai Nyilatkozatra;

– tekintettel a Régiók Bizottsága által a 2004. október 21-én Hágában tartott rendkívüli vezetőtestületi
ülésen elfogadott „Külkapcsolati stratégiára”.

1) Üdvözli, hogy Törökország más európai országokkal összehasonlítva azonos feltételekkel pályázhat a
tagjelöltségre.

2) A jövőben megfelelő alkalmakkor el kívánja mondani véleményét Törökország csatlakozásáról, helyi
és regionális perspektívából; és felhívja az Európai Bizottságot, hogy a jövőben készítendő országjelen-
tések alkalmával konzultáljon az RB-vel.

3) Elismeri, hogy a török hatóságok által az elmúlt években végrehajtott reformtörekvések hozzásegí-
tették Törökországot, hogy megpróbáljon megfelelni a koppenhágai kritériumoknak, ezáltal megköny-
nyítve a Törökország EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló döntést.

4) Arra buzdítja a török kormányt, hogy folytassa a kihívást jelentő reformokat annak érdekében, hogy
minél hamarabb elérje azok visszavonhatatlan és fenntartható teljes végrehajtását.

5) Üdvözli a Törökország által felvállalt decentralizációs erőfeszítéseket, melyeknek a Helyi Önkormány-
zatok Chartájában lefektetett elvekkel kell összhangban lenniük, valamint a helyi közigazgatás reform-
járól szóló törvény elfogadását 2004-ben, amely elismeri a helyi közigazgatás mint legkisebb szervezeti
egység létezését, és várakozással tekint az említett törvény megfelelő végrehajtása, és regionális szinten
hasonló erőfeszítések megtétele elé.
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6) Elvárja, hogy a közigazgatásról szóló reformcsomagot, melynek többek között része volt az állami
szféra reformjáról szóló kerettörvény, a különleges vidéki közigazgatásról szóló törvény, valamint a
helyhatóságokról és a nagyvárosi helyhatóságokról szóló törvény, gyorsan fogadják el, miután megfe-
lelően konzultáltak a helyi és regionális hatóságok szervezeteivel illetve a civil társadalommal, és
miután azt alkotmányossági szempontból ellenőrizték. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az
illetékes hatóságok megkaphassák a reformok teljes körű végrehajtásához szükséges pénzügyi és
humán erőforrásokat, hogy a kevésbé kedvező helyzetben lévő török régiók gazdasági és szociális
fejlődése különleges figyelemben részesüljön, valamint, hogy jogi keretet teremtsenek a területfejlesz-
tési politikának.

7) Kiemeli, hogy az említett reformok sikeres végrehajtása alátámasztaná Törökország jövőbeni EU-csat-
lakozási erőfeszítéseit, és éppen ezért kifejezetten támogatja az Európai Bizottság álláspontját, mely
szerint hatástanulmányra, végrehajtási tervre és költségvetési és adópolitikai keretekre van szükség.

8) Üdvözli az Európai Bizottság három pilléren nyugvó javaslatát, és elkötelezi magát arra, hogy a
harmadik pillér aktív szereplőjeként erősíti az embereket egymáshoz közelebb hozó politikai, kultu-
rális, szociális, és vallási párbeszédet. Ebből következően – az RB korábbi tagjelölt országokkal szerzett
tapasztalatára építve – a Régiók Bizottsága és a török helyhatóságok közötti párbeszéd további elmélyí-
tését ajánlja, amely garantálja a helyi demokrácia tiszteletben tartását és a regionális decentralizáció
megvalósítását; a Törökországgal kapcsolatos európai tanácsi határozat alapján az RB elvárja a török
kormánytól, a Miniszterek Tanácsától és a Társulási Tanácstól, hogy javasolják közös konzultatív
bizottság felállítását a török helyi és regionális hatóságok illetve az RB között.

9) Arra buzdítja Törökországot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket az Európai Bizottság ajánlásában
kiemelt aggályok eloszlatására, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartását és az alapvető
szabadságok gyakorlását érintő kételyekre; (különös tekintettel a valamennyi egyházat megillető azonos
jogok kérdésére); a kínzással és rossz bánásmóddal szembeni zéró toleranciára; a kisebbségek által a
jogok és szabadságok teljes körű gyakorlására; az összes vallás tiszteletben tartására; a nők hátrányos
megkülönböztetésével és a nők elleni erőszakkal szembeni zéró toleranciára; az ILO szabványok tiszte-
letben tartására a gyermekmunka tekintetében.

10) Felkéri a török kormányt, hogy az Egyesült Nemzetek főtitkárának védnöksége alatt nyújtson határo-
zott támogatást ahhoz, hogy megoldást találjanak a ciprusi problémára, összhangban az Egyesült
Nemzetek állásfoglalásaival, a közösségi vívmányokkal és az európai értékekkel és elvekkel.

11) Tudomásul veszi az Európai Bizottság közleményében Törökország tagsági kilátásaiból adódóan
megfogalmazott kihívásokat a Közös Agrárpolitika, a kohéziós politika a munkavállalók szabad
mozgásának jövőbeli alkalmazását illetően.

12) Hangsúlyozza az Európai Unió általános célkitűzését, amely egy közös értékeken alapuló politikai
unió irányába történő további integrációra vonatkozik, és aláhúzza a szükséges pénzügyi és intéz-
ményi, valamint gazdasági előfeltételek létrehozásának sürgősségét annak érdekében, hogy az Unió
sikeresen felkészülhessen a további bővítésre.

13) Felhívja a figyelmet az Európai Bizottság következtetéseire, melyben az intézmény kijelenti, hogy
„ajánlani fogja a tárgyalások felfüggesztését a szabadságra, demokráciára, az emberi jogok és az
alapvető szabadságok tiszteletben tartására vonatkozó elvek és az Unió alapjául szolgáló törvényi
szabályok súlyos és tartós sérelme esetén”, és aláhúzza az Európai Bizottság álláspontját, mely szerint
Törökország csatlakozási tárgyalása az EU-val egy „nyitott végű folyamat, melynek végkifejletét nem
lehet előre garantálni”.

14) megbízza elnökét, hogy tekintettel az Európai Tanács december 17-én, Brüsszelben megtartandó
ülésére, továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai unió Tanácsának, az Európai Parlamentnek, az
Európai Bizottságnak, valamint a Török Parlamentnek és Kormánynak.
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