
Zalecenie 12

Artykuł 5 i cały dokument

Wniosek Komisji Poprawka Komitetu Regionów

regulamin statut

U z a s a d n i e ni e

Podstawowe przepisy leżące u podstaw ugrupowania powinny być zawarte w statucie. Z drugiej strony,
regulamin dotyczy wewnętrznego funkcjonowania. W związku z tym EUWT może mieć zarówno regu-
lamin, jak i statut.

Bruksela, dnia 18 listopada 2004 r.

Przewodniczący

Komitetu Regionów
Peter STRAUB

REZOLUCJA KOMITETU REGIONÓW Z 18 LISTOPADA 2004 R. W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA
NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PRZYSTĄPIENIA TURCJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

(2005/C 71/12)

KOMITET REGIONÓW,

— Uwzględniając komunikat zatytułowany „Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań Turcji
do przystąpienia do UE” (COM(2004) 656 final);

— Uwzględniając „Raport okresowy za rok 2004 w sprawie postępów Turcji na drodze do przystąpienia
do UE” (SEC(2004) 1201);

— Uwzględniając Deklarację Ankarską, przyjętą 11 października 2004 r. przez Komisję RELEX Komitetu
Regionów oraz Związek Gmin Turcji (UTM);

— Uwzględniając strategię stosunków zewnętrznych Komitetu Regionów przyjętą na nadzwyczajnym
posiedzeniu jego Prezydium dnia 21 października 2004 r. w Hadze;

1) popiera kandydaturę Turcji na równych prawach z innymi krajami europejskimi;

2) zamierza w przyszłości przedstawiać przy stosownych okazjach swoje poglądy na temat akcesji Turcji
z perspektywy lokalnej i regionalnej oraz zachęca Komisję Europejską do zasięgania opinii Komitetu
w sprawie kolejnych raportów okresowych;

3) uważa, iż wysiłki reformatorskie władz tureckich w ostatnich latach pomogły Turcji w staraniach o
spełnienie kryteriów kopenhaskich, ułatwiając decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przy-
stąpienia Turcji do UE;

4) zachęca rząd turecki do kontynuowania swych śmiałych reform w celu jak najszybszego ich
wdrożenia w sposób trwały i nieodwracalny;

5) przyjmuje z zadowoleniem podjęte w Turcji wysiłki na rzecz decentralizacji, które winny pozos-
tawać w zgodzie z zasadami Karty Samorządów Lokalnych, jak również uchwalenie w roku 2004
ustawy o reformie administracji lokalnej, która uznaje istnienie administracji lokalnej jako najmniejszej
jednostki organizacyjnej oraz oczekuje należytego wdrożenia tej ustawy, a także podobnych działań
dotyczących szczebla regionalnego;
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6) oczekuje rychłego przyjęcia pakietu reform administracji publicznej, a w szczególności ustawy
ramowej o reformie sektora publicznego, ustawy o specjalnej administracji prowincji, jak również
ustawy o gminach i gminach miejskich po szeroko zakrojonych konsultacjach z organizacjami jedno-
stek samorządu lokalnego i regionalnego oraz społeczeństwem obywatelskim, a także po sprawdzeniu
ich zgodności z konstytucją; podkreśla potrzebę wyposażenia władz lokalnych w niezbędne zasoby
finansowe i ludzkie w celu pełnego wdrożenia reform, zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój
społeczno-gospodarczy słabiej rozwiniętych regionów tureckich oraz stworzenia podstaw prawnych
dla polityki rozwoju regionalnego;

7) podkreśla, że skuteczne wdrożenie tych reform wsparłoby przyszłe starania Turcji o wstąpienie do
UE, a w związku z tym stanowczo popiera pogląd Komisji Europejskiej, iż niezbędna jest analiza
oddziaływania, plan wdrażania oraz ramy budżetowe i fiskalne;

8) z zadowoleniem przyjmuje opartą na trzech filarach strategię zaproponowaną przez Komisję Euro-
pejską oraz zobowiązuje się do wzmocnienia działań w ramach trzeciego filaru na rzecz wzmocnienia
dialogu politycznego, kulturowego, społecznego i religijnego, który zbliża ludzi; dlatego też zaleca
dalsze pogłębianie dialogu między KR a tureckimi władzami lokalnymi, opierając się na wcześniej-
szych doświadczeniach zgromadzonych przez KR w dialogu z poprzednimi krajami kandydującymi,
co zagwarantuje poszanowanie demokracji lokalnej oraz wdrożenie decentralizacji na szczeblu regio-
nalnym; w oparciu o pozytywną decyzję Rady Europejskiej w sprawie Turcji oczekuje, iż rząd turecki,
Rada Ministrów oraz Rada Stowarzyszenia zaproponują utworzenie wspólnego komitetu konsultacyj-
nego złożonego z przedstawicieli samorządu lokalnego i regionalnego Turcji i Komitetu Regionów;

9) stanowczo zachęca Turcję do podjęcia kroków niezbędnych dla rozwiania istniejących obaw podkreś-
lonych w zaleceniu Komisji Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka i
korzystania z podstawowych swobód, bezkompromisowego zwalczania tortur i złego traktowania,
pełnego korzystania z praw i wolności przez wszystkie mniejszości, poszanowania wszelkich wyznań
religijnych (w szczególności równego statusu prawnego dla wszystkich kościołów), bezkompromiso-
wego zwalczania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet oraz przestrzegania norm MOP dotyczących
pracy dzieci;

10) wzywa rząd turecki do udzielenia zdecydowanego wsparcia wznowienia wysiłków podjętych pod
auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w celu rozwiązania kwestii cypryjskiej zgodnie z rezolucjami
ONZ, dorobkiem prawnym UE oraz wartościami i zasadami europejskimi;

11) uznaje odnotowane w komunikacie Komisji Europejskiej szczególne wyzwania wiążące się z
perspektywą członkostwa Turcji w dziedzinie stosowania Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i
swobody przepływu pracowników;

12) podkreśla ogólny cel Unii Europejskiej, jakim jest zmierzanie ku politycznej unii opartej na wspól-
nych wartościach i wskazuje w szczególności na pilną potrzebę stworzenia niezbędnych warunków
finansowych, instytucjonalnych i gospodarczych dla udanego przygotowania Unii do kolejnego
rozszerzenia;

13) zwraca uwagę na wnioski Komisji Europejskiej, w których stwierdza się, że Komisja „będzie się
opowiadać za wstrzymaniem negocjacji w wypadku poważnego i powtarzającego się naruszania zasad
wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i swobód podstawowych oraz zasad państwa
prawa, na których opiera się Unia” i podkreśla pogląd Komisji, że negocjacje w sprawie przystąpienia
Turcji do Unii Europejskiej to „proces otwarty, którego wyniku nie można z góry zagwarantować”;

14) powierza swemu Przewodniczącemu przekazanie niniejszej rezolucji, w związku z posiedzeniem
Rady Europejskiej w Brukseli dnia 17 grudnia, Radzie Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu,
Komisji Europejskiej oraz parlamentowi i rządowi Turcji.

Bruksela, 18 listopada 2004 r.

Przewodniczący

Komitetu Regionów
Peter STRAUB
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