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Úvod

Turecko je zemí, která leží na rozhraní Evropy a Asie. Po dlouhé roky sice 

jeho hranice do Evropy sahaly, ovšem tehdy jako hranice nepřátelského vetřelce. 

Turecká kultura, zvyky, názory a obyčeje se mísily se zvyky evropského 

Balkánu. Dnes jde Turecko do Evropy z jiných pohnutek. Chce se stát 

plnoprávným členským státem Evropské unie a podílet se na rozvoji evropské 

společnosti. Překonali jsme předsudky z minulosti? Je naše společnost dostatečně 

vyspělá na to, aby přijala odlišnou zemi s odlišnou kulturou a náboženstvím?

Tato otázka je dnes více než žhavá. Denně se diskutuje v médiích, na 

vládní, či evropské úrovni. Diskuse však poukazují na jakousi bezradnost či 

obavy, zejména s ohledem na širokou veřejnost. Podaří se politikům přesvědčit 

veřejné mínění Evropanů o správnosti tohoto kroku? Existuje mnoho výhrad ať 

už z řad politiků, či řadových občanů EU. Je třeba zodpovědět následující otázky. 

Je Turecko připravené na vstup do Evropské unie? Je Evropská unie připravená 

na Turecko?

Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání postojů, které hovoří pro 

i proti vstupu Turecka do Evropské unie. Charakterizuje a rozebírá základní 

výhrady široké veřejnosti; názory jak zastánců, tak i odpůrců a má napomoci 

utvořit si vlastní názor na danou problematiku. Cílem je analyzovat zdroje 

problémů a stanoviska jednotlivých stran к těmto problémům a poskytnout tak 

čtenáři podklad pro vlastní rozhodování. V závěru se pokusím shrnout současné 

postavení Turecka a zamyslet se nad smyslem jeho vstupu do Evropské unie.

Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zaměřuje na podání přehledu

o vývoji vztahů Turecka a EU od jejich prvopočátků až po současnost. Snaží se 

nastínit úsilí Turecka na cestě „do Evropy“ a postoje evropských institucí 

к tomuto snažení. Turecko se přibližuje západní kultuře již celé století. Po

2. světové válce se stalo součástí západních bezpečnostních struktur a s EHS 

začalo spolupracovat v roce 1959. Velká část je věnována poslednímu desetiletí, 

během něhož se Turecko stalo kandidátskou zemí a cesta к plnému členství se 

otevřela.
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Ve druhé kapitole spočívá těžiště mé práce. Kapitola detailně rozebírá 

překážky, které musí řešit jednak EU, jednak Turecko, aby vstup mohl probíhat 

co nejhladčeji. V prvním oddílu se zamýšlí nad otázkou, zda a do jaké míry je 

Turecko evropské. Dále rozebírá problematiku vstupu muslimské země do 

víceméně křesťanské společnosti (nebo společnosti vzniklé na křesťanských 

základech). Ve třetí části uvažuje nad stabilitou tureckého státního uspořádání. 

Tedy hodnotí, zda Turecko splňuje základní kritéria přístupu vyjádřená 

v zákládajících dokumentech EU. Těmi jsou v první řadě lidská práva, potažmo 

problematika Kurdů v rámci Turecka, postavení armády v rámci demokratického 

tureckého státu. Ve čtvrté části poukazuje na otázku územní a populační 

velikosti Turecka a důsledky, které z toho plynou ohledně rozhodování v rámci 

evropských institucí. Pátý oddíl pojednává o širších geopolitických důsledcích 

rozšíření. Dále je rozebrána ekonomická situace Turecka a její potenciální přínos 

pro Evropskou unii. Poslední část je věnována problému migrace.

Třetí kapitola sleduje postoje jednotlivých členských států a vybraných 

nečlenských zemí, resp. jejich politických stran a veřejného mínění v těchto 

státech, к otázce vstupu Turecka do EU. Jsou zde zachyceny jak názory zastánců, 

tak i odpůrců a rozebrány důvody jejich postojů.

Časový rozsah této práce sahá к počátku 50. let až do současnosti. 

Těžištěm je tedy celá 2. polovina 20. století, pro 3. část však zejména poslední 

desetiletí. Pro pochopení současných problémů bylo však nutno zajít hluboko do 

minulosti. Teritoriální rozsah je dán názvem práce. Problematika Kypru 

a bilaterálních vztahů Turecka s Řeckem hraje nezastupitelnou roli, mým cílem 

však nebylo rozebírat tuto podstatnou otázku vzájemných vztahů EU-Turecko, 

a proto jsou zde tato témata pouze zmíněna. Nezabývám se podrobněji ani 

přínosem Turecka к bezpečnostní politice EU, který je jistě také velmi 

významný. Rozsah této práce není schopen zachytit všechny aspekty vstupu 

Turecka do EU.

V diplomové práce jsem užila metodu analýzy jednotlivých problémů 

a jejich následné syntézy, doplněné o metodu komparace. Při zpracovávání 

tématu jsem používala zejména pramenů z internetu. Nejpřínosnější byly stránky
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tureckého ministerstva zahraničních věcí, Evropské unie a nezávislého portálu

o EU - Euractivu, které se zaměřují na vybrané problémy tureckého vstupu. Tyto 

informace jsem konfrontovala s pohledem ostatních stran na dané problémy. 

Často také cituji z denního tisku, spíše však zahraničního. V České republice se 

těmito otázkami zabývá např. E. Siegl. Mimo časopisy však na českém knižním 

trhu lze těžko nalézt informace zabývající se touto tematikou. Ze zahraniční 

literatury jsou to především zprávy a studie Evropské komise. Primární prameny 

byly použity zejména pro definování přístupových podmínek, resp. jejich vývoje

-  viz citace z Římských smluv, Maastrichtské smlouvy, popř. Smlouvy o ústavě 

pro Evropu. Podstatným dokumentem pro tuto práci byla samozřejmě také 

turecká ústava z roku 1982.
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I. Historický vývoj
Turecko začalo westemizovat svoje ekonomické, politické a sociální 

struktury již v průběhu 19. století. Po první světové válce a vyhlášení republiky 

v roce 1923 se Mladoturci1 přiklonili к západoevropskému modelu státu. Po 

definitivním rozpadu Osmanské říše se změnilo turecké vedení a s ním i turecká 

zahraniční politika. Turecko se začalo sbližovat se západním světem; bylo jedním 

ze zakládajících členů Spojených národů, je členem NATO, Rady Evropy, 

OECD. Bylo také přidruženým členem Západoevropské unie. Jeho důležitost se 

zvýšila zejména během studené války, kdy se Turecko stalo, pro svoji strategicky 

významnou polohu, členem NATO a hrálo důležitou roli v obraně evropského
2 г r • • •kontinentu . Spolupráce tedy začala ve sféře politické, je tedy z pohledu Turecka, 

logické, že bude pokračovat i v oblasti ekonomické.

1. Ankarská dohoda

Jen několik roků po založení Evropského hospodářského společenství 

(dále jen EHS), podalo Turecko v červenci roku 1959 svoji první žádost

o přidružení к EHS. Jeho tehdejší představitelé odpověděli návrhem na 

ustanovení určitého typu přidružení „dokud okolnosti v Turecku nedovolí jeho 

v s t u p u Následná jednání vyústila v podpis Dohody vytvářející asociaci mezi 

Republikou Turecko a EHS (více známá pod názvem Ankarská dohoda), která 

byla podepsána 12. 9. 1963. Tato dohoda, která vstoupila v platnost v prosinci 

1964, měla za úkol připravit Turecko na plné členství postupně ve třech fázích 

celní unie, pomocí nichž by se vytvořila lepší ekonomická spolupráce mezi 

Tureckem a zeměmi EHS. Turecko mělo dostávat i finanční pomoc. Na základě 

dokumentu „První finanční protokol“ pro období 1963 -  1970 poskytlo EHS

1 Politické hnutí v osmanském Turecku, jehož počátky sahají do sedmdesátých let 19. století. Cílem hnutí 
bylo prosadit politické a společenské reformy. Angažovalo se v něm i mnoho příslušníků armády 
(ománští důstojníci byli nuceni učit se francouzský a získali tak příležitost seznámit se s dějinami Francie 
a s cíli francouzské revoluce).
2 Trumannova doktrína proklamovala nutnost čelit komunistické agresi v zájmu národní bezpečnosti USA 
kdekoli na světě. Politiku zadržování komunismu se hodlala uplatnit především v Řecku a Turecku. 
Kongres uvolnil více než 400 miliónů na vybudování amerických vojenských základen ve Středozemním 
moři a na vyzbrojení řecké a turecké armády. Cílem byla stabilizace situace ve všech zemích, které se 
mohly stát cílem sovětské expanze.
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Turecku půjčku v hodnotě 174 milionů ECU3. Na druhé straně celní koncese, 

které EHS Turecku na základě dohody o celní unii poskytlo, se ukázaly být méně 

efektivní, než se původně očekávalo. Přesto vzrostl podíl tureckého vývozu do 

zemí EHS z 29 % v roce 1963 na 42 % v roce 1972. Ačkoliv Ankarská dohoda se 

týkala nejen volného pohybu zboží, ale i osob, služeb a kapitálu, bylo Turecko 

vyřazeno z rozhodovacího procesu a případné spory mělo řešit před Evropským 

soudním dvorem (ESD).

V listopadu 1970 byl к Ankarské smlouvě podepsán Dodatkový protokol, 

který detailně stanovil, jak bude celní unie vypadat. EHS mělo zrušit cla 

a množstevní překážky na svoje dovozy z Turecka do té doby, než vstoupí 

Protokol v platnost (výjimku tvořily např. látky a textilie). Turecko mělo zrušit 

svá cla podle časového plánu během 12 (resp. 22) let. Protokol také položil 

základy pro harmonizaci turecké legislativy s evropskou v oblasti obchodních 

záležitostí a nastínil možnost zavedení volného pohybu osob v období do 22 let. 

Mimo jiné zvýhodnil turecký export zemědělských plodin do EHS.

V lednu 1980 změnilo Turecko razantně svoji ekonomickou politiku 

z autarkní, zaměřené na dovoz, na liberální a otevřelo ekonomiku volným tržním 

silám. Během let 1980 -  1983 se vzájemné vztahy zmrazily, když došlo 

12.9. 1980 к puči a moc převzala armáda. Vztahy Turecka a EHS se začaly 

normalizovat až v roce 1983, poté co se opět konaly svobodné volby. Turecko se 

tedy z diktatury к demokracii vrátilo poměrně rychle. Díky těmto pozitivním 

trendům podalo Turecko žádost o plné členství v EU už v roce 1987. Učinilo tak 

na základě článku 237 Smlouvy o EHS4, která dává toto právo každé evropské 

zemi. Začala standardní přijímací procedura. Rada předala tureckou žádost 

Komisi, aby připravila stanovisko. Stanovisko, které Komise vydala v prosinci 

1989, potvrdilo oprávněnost takové žádosti; na rozdíl od Maroka, které také 

podalo žádost, avšak Komise ji zamítla s tím, že Maroko není evropská země.

3 Zdroj: www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/TurkeyAndEU/, 10/5/2005
4 Jakýkoliv evropský stát může podat žádost o členství v Evropské unii. Žádost má být adresována Radě, 
která rozhodne jednomyslně po konzultaci s Komisí a poté co obdrží souhlas Evropského parlamentu. 
Evropský parlament rozhoduje absolutní většinou všech svých členů. Podmínky přijetí a úpravy Smluv, 
na kterých je  EU založena, které takové přijetí doprovázejí budou předmětem dohody mezi členskými 
státy a kandidátskou zemí. Tato dohoda bude předmětem ratifikace ve všech členských státech podle 
jednotlivých ústavních požadavků. Smlouva o EU, článek O
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Evropská rada potvrdila stanovisko Komise svým rozhodnutím v únoru 1990. 

Evropská rada i Komise tedy potvrdily právní způsobilost Turecka к plnému 

členství v EU, ale na druhé straně odložily podrobnou analýzu Turecka dokud 

nenastanou „příznivější podmínky“. Jednalo se zejména o stabilizaci politické 

a ekonomické situace v Turecku, к čemuž měl přispět program spolupráce 

s EHS. Ten mimo jiné zahrnoval ustanovení, že celní unie by měla být 

dokončena v roce 1995. Turecko tedy sice nedosáhlo svého cíle, ale alespoň 

oživilo vzájemné turecko-evropské vztahy. Komise také přislíbila Turecku 

finanční balíček na zmírnění dopadů vyplývající z celní unie, připravený 

španělským komisařem Ábelem Matutesem5. Nemohl však být použit, jeho 

aplikaci blokovalo Řecko, které se svým dlouhodobě odmítavým postojem vůči 

tureckému přibližování к EU snažilo přimět Turecko řešit vzájemné bilaterální 

problémy, zejména otázku Kypru a otázku Egejských ostrovů.

2. Celní unie

Hlavním orgánem pro přidružení je Rada přidružení tvořená ministry 

zahraničních věcí Turecka a EU-15. Ta se v březnu 1995 shodla na dokončení 

celní unie co se týká průmyslových výrobků, zemědělské produkty byly 

přiřazeny až v prosinci 1995. Byla také podepsána deklarace o finanční 

spolupráci s Tureckem, část balíčku na vyrovnání negativních dopadů celní unie 

na Turecko.

Vstupem celní unie v platnost zrušilo Turecko všechna cla a podobné 

poplatky na dovoz průmyslového zboží z EU. Turecko také začalo s harmonizací 

cel na dovoz průmyslových výrobků z třetích zemí podle společného celního 

sazebníku EU. Celní zatížení průmyslových výrobků z Turecka tudíž kleslo 

z 5,9 % na 0 % se zeměmi ESVO a z 10,8 % na 6 % se třetími zeměmi.6 Pro 

zemědělské výrobky byl od ledna 1998 zaveden preferenční režim. Turecko také 

převzalo mnoho aspektů společné zemědělské politiky EU. Pokročilo 

v harmonizaci legislativy v oblasti hospodářské soutěže a státních dotací. Proces

5 tzv. Matutes Package
6 Zdroj: www.mfa.gov.tr/MFAyForeignPolicy/MainIssues/TurkeyAndEU/, 10/5/2005
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harmonizace zahrnoval i odstranění technických bariér obchodu, v oblastech 

standardizace, akreditací, kvality, testovaní a certifikačních procedur. Dále došlo 

к harmonizaci v zákonodárství průmyslového vlastnictví a v současné době se 

přijímá právní úprava v oblasti ochrany spotřebitele.

Další část ujednání o celní unii se zabývají intenzifikací spolupráce 

Turecka a ostatních států Evropské unie v oblastech, které celní unie nezahrnuje. 

Jedná se o spolupráci v průmyslové politice, otázku transevropských sítí, energie, 

dopravy, telekomunikací, životního prostředí, vědy, statistiky, ale také spolupráci 

ve věcech spravedlnosti a vnitra. Cílem je dosáhnout užšího stupně integrace. Je 

tedy vidět, že spolupráce není omezena pouze na obchodní záležitosti, ale 

poskytuje rámec pro širší kooperaci.

3. Finanční spolupráce

Třetím aspektem celní unie je prohlášení o finanční spolupráci, kterou EU 

poskytla Turecku na vyrovnání negativních dopadů celní unie - otevření se 

turecké ekonomiky. Jednalo se o částku 2,22 mid. ECU na dobu 5 let7.

Obchodní ukazatele po dokončení celní unie ukazují, že v roce 1996 

turecké dovozy z EU vzrostly o 34,7 v porovnání s rokem 1995 a činily 22,7 mld. 

USD, zatímco export vzrostl pouze o 3,6 % (11,477 mld. USD). Státy EU jsou 

stále největším obchodním partnerem Turecka s 52,9 % podílem na dovozech
o

a 49,5 % podílem na vývozech. Tento trend se bude pravděpodobně dále 

prohlubovat. Rostoucí trh Turecka představuje pro státy EU velký potenciál.

Turecká ekonomika je zejména ovlivněna ekonomikou německou, protože 

Německo je její největší obchodní partner. 66 % tureckého vývozu tvoří 

spotřební zboží závislé na změnách spotřebitelské poptávky v Evropě. 

Průmyslová odvětví se musí vypořádat s tvrdou evropskou konkurencí. Nutno ale 

podotknout, že přechodem na trh EU do současnosti neutrpěl turecký průmysl 

žádné velké škody a se zvýšenou konkurencí se poměrně rychle vyrovnal.

7 Zdroj: www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/TurkeyAndEU/, 10/5/2005
8 viz příloha 7
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Turecko se snaží přizpůsobit celkovou obchodní politiku politice EU. To 

vedlo k vytvoření smluv o volném obchodu se státy ESVO, Izraelem 

a kandidátskými zeměmi EU. Jedná se o vytvoření podobných smluv 

s Makedonií, Tuniskem, Marokem, Egyptem a Palestinou. Jedná se i přijmutí 

všeobecného systému preferencí (GSP)9 s těmi státy, se kterými má GSP i EU.

Celní unie tvoří velmi důležitý krok к plné integraci Turecka do EU. 

Výsledky ukazují, že ačkoliv se předpokládal opak, turecká ekonomika byla 

schopná obstát v konkurenčním boji Evropské unie.

4. EU a proces rozšíření o Turecko

Turecko věnovalo od samého začátku zvláštní pozornost poslednímu 

východoevropskému procesu rozšíření, zejména ze dvou důvodů. Za prvé, 

protože Turecko, jako člen NATO, se podílelo na rozpadu Sovětského bloku, 

zdálo se logické, že se bude zajímat o osud států Střední a Východní Evropy. Za 

druhé, samo Turecko usilovalo o členství už od roku 1963.

V roce 1993 na kodaňském summitu se členské státy dohodly na dalším 

rozšiřování EU. Asociované státy měly splňovat následující politická 

a ekonomická kritéria:

• Stabilitu institucí zaručujících demokracii, vládu práva, lidských 

práv a respektování a ochranu menšin

• Existenci funkční tržní ekonomiky, schopnost vypořádat se 

s konkurenčními tlaky a tržními silami Unie

• Schopnost převzít závazky členství včetně přiklonění se к cílům 

politickým, ekonomickým a cílům měnové unie.

Na schůzce Rady přidružení 29. dubna 1997 EU znovu potvrdila 

oprávněnost tureckého členství a požádala Komisi, aby připravila doporučení, 

která by měla prohloubit euro-turecké vztahy. Na druhé straně ale uvedla, že

9 Všeobecný systém preferencí umožňoval těmto zemím dovážet do EHS bezcelně určité kategorie zboží 
a to až do výše stanovené kvótou. Tyto kvóty byly každoročně upravovány. V roce 1999 EU přistoupila 
к reformě tohoto systému a s celkem 146 zeměmi uzavřela nové revidované obchodní preferenční vztahy, 
kde byl režim pro jednotlivé kategorie výrobků upraven v závislosti na jejich „citlivosti“.
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rozvoj těchto vztahů záleží především na uspořádání vztahů Turecka s Řeckem, 

kyperské otázce a otázce lidských práv v Turecku10.

Komise však v programu Agenda 2000, který byl představen v červenci 

1997, vyřadila Turecko z rozšiřovacího procesu. Dokument uváděl, že ač se celní 

unie vyvíjí uspokojivě a ukázala schopnost Turecka přijmout evropské normy 

v mnoha oblastech, Komise potvrdila stejné politické a ekonomické argumenty 

proti Turecku jako Rada EU a o perspektivě plného členství Turecka v EU se 

nezmínila. Ve stejný den jako Agenda 2000 bylo vydáno také sdělení, kde 

Komise sice potvrdila oprávněnost Turecka žádat o plné členství v EU, ale na 

druhé straně předložila dlouhý seznam doporučení od liberalizace obchodu se 

službami až к politice ochrany spotřebitele, které by Turecko mělo 

implementovat do své legislativy. To sice vyjadřovalo ochotu jít v otázce 

Turecka dále za hranice celní unie, na druhé straně však jakékoliv bližší vztahy 

podmiňovala vyřešenými zahraničněpolitickými vztahy Turecka.

Tento postoj evropských institucí byl v Turecku vnímán velmi 

protichůdně. Komise se rozhodla sledovat cestu posilování vzájemných vztahů na 

základě již zavedených vztahů a pouze to doplnila o rozhodnutí pozvat Turecko 

na Evropskou konferenci. To se Turecku zdálo diskriminační a nespravedlivé, 

protože EU propagovala rovnost přístupu ke všem kandidátským zemím. Komise 

však tvrdila, že na Turecko byla brána stejná kritéria jako na ostatní kandidáty.

5. Lucemburský summit a další vývoj

Lucemburský summit jen potvrdil závěry Komise uveřejněné v Agendě

2000, což ve vztahu к Turecku znamenalo, že:

• Turecko bylo shledáno kandidátem oprávněným žádat o členství

10 Spory s Řeckem; o suverenitu části východoegejských ostrovů, otázka militarizace na některých 
Egejských ostrovech, vymezení oblasti kontinentálního šelfu a teritoriálních vod, spory o vzdušný prostor 
a letovou informační oblast
Kyperská otázka - Kyperská republika (Republic o f  Cyprus, Kipriakí Demokratía, Kibris Cumhuriyeíi) 
byla založena 16.08.1960. V roce 1974 Turecko obsadilo 36 % území Kypru Po invazi turecké armády do 
severovýchodní části ostrova byl ustanoven separatistický stát, roku 1983 se prohlásil nezávislou 
republikou, která byla uznána pouze Tureckem.
Lidská práva — utlačování menšin v zemi -  Aleviové, Kurdové, genocida Arménů (viz dále)
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• EU se rozhodla zavést strategii, která by připravila Turecko ke 

vstupu a vytvořila by speciální procedury к hodnocení vývoje 

v Turecku

• Turecko bylo pozváno na Evropskou konferenci, muselo však 

splnit mnoho pro Turecko nepřijatelných podmínek

• Rozvoj vzájemných euro-tureckých vztahů byl podmíněn řešením 

otázek ekonomických, politických a zahraničně-politických

• Komise byla požádána, aby předložila vhodné návrhy na zlepšení 

turecko-evropských vztahů.

V prohlášení, které bylo vydáno den po summitu, kritizovala turecká vláda 

přístup Evropské unie, na druhé straně však potvrdila, že cílem Turecka i nadále 

zůstává snaha o plné členství a přidružení s EU bude i dále udržovat. Bilaterální 

vztahy se však měly držet výhradně v hranicích vymezených mezinárodními 

smlouvami, jakýkoliv užší přístup nebyl podporován, dokud EU nezmění svůj 

postoj. Turecko se tedy např. nezúčastnilo inauguračního setkání Evropské 

konference v Londýně v březnu 1998.

Komise vydala své doporučení pro Evropskou strategii pro Turecko11 

v březnu 1998. Obsahovalo víceméně stejná doporučení, jako minulé balíčky, 

které však z různých důvodů nesplnila. Navíc, spory o to, kdo a jakou mírou 

bude přispívat к jejich financování jen přispěly к pesimistickému pohledu 

Turecka.

Summit v Cardiffu v červnu 1998 pomohl napravit obtížné období v euro- 

tureckých vztazích, v období po Lucemburském summitu. Pro Turecko však byla 

pozměněná rétorika malou náhradou. Důležitým výsledkem však bylo schválení 

Evropské strategie pro Turecko a požadavek, aby Komise našla řešení, které by 

zabezpečilo dostupnost finančních prostředků potřebných к implementaci 

Evropské strategie.

V prohlášení vydaném ministerstvem zahraničních věcí Turecka, které 

reflektovalo cardiffský summit, byly pozitivní posuny zaznamenány a zejména

11 Evropská strategie je  základní předvstupní nástroj, obsahuje počáteční operační návrhy Komise pro 
přípravu Turecka к přistoupení
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požadavek na Komisi, aby zajistila finanční prostředky, byl interpretován jako 

náznak toho, že si EU uvědomuje potřebu splnit své závazky vůči Turecku. 

Prohlášení ale také zdůraznilo rozdíl mezi předvstupní strategií navrhovanou pro 

ostatní kandidátské země a Evropskou strategií pro Turecko, která obsahovala 

pouze hrubé rysy a jejíž financování zůstávalo stále nejisté. Prohlášení dále 

zdůraznilo fakt, že Turecko nepřistoupí na žádné další ústupky, které by 

podmiňovaly uznání za kandidátskou zemi. Parametry vyhlášené ve vládním 

prohlášení z prosince 1997 zůstaly v platnosti a neustálé obstrukce Řecka měly

i nadále nepříznivý dopad na turecko-řecké vztahy.

Evropská strategie v podstatě neobsahovala nové prvky. Většina článků 

opakovala závazky obsažené již v předchozích dohodách, které dosud nebyly 

splněny. Ačkoliv bylo čtvrté kolo rozhovorů dokončeno, výrazného pokroku 

v implementaci Strategie nebylo dosaženo. Hlavními překážkami byly nedostatek 

finančních zdrojů a neexistence jasné perspektivy v otázce vstupu Turecka do 

EU.

Na schůzce Evropské rady v Koloni v červnu 1999 převzalo Německo 

iniciativu s cílem zajistit Turecku kandidátský status na stejném základě jako 

ostatní státy. Nová sociálnědemokratická německá vláda (vládnoucí od října 

1998) zaujala к turecké žádosti pozitivnější postoj než vláda předchozí. Avšak 

námitky některých členských států EU zabránily, aby došlo к realizaci této 

iniciativy. Chyběla politická vůle, aby EU rozhodla o otázce Turecka s konečnou 

platností. To se opět negativně projevilo v očích turecké veřejnosti i politické 

špičky. V dalším prohlášení ministerstva zahraničních věcí z června 1999 

Turecko sice ocenilo iniciativu německého předsednictví, ale rozhodnutí turecké 

vlády nesbližovat se s EU nad rámec platných smluv, bylo nadále v platnosti, 

dokud EU nezmění svůj diskriminační přístup vůči Turecku.

V září 1999 ministři zahraničních věcí EU-15 ve finském Saariselka 

debatovali o poskytnutí pomoci Turecku po ničivém zemětřesení, které postihlo 

jeho severozápadní část vsrpnu 1999 a o budoucnosti vzájemných vztahů. 

Nebyla však dosažena žádna dohoda o možném kandidátském statusu Turecka.
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Na druhé straně pozval předseda Rady EU, finský ministr zahraničních 

věcí Tarja Halonen tureckého ministra zahraničních věcí Ismaila Cema na 

pracovní schůzku do Bruselu. Ta poskytla Turecku možnost vyjádřit své názory 

týkající se potřeby rekonstrukce po zemětřesení a také možnost vyjádřit se 

к otázce současných turecko-unijních vztahů. Turecku byla poskytnuta 

humanitární pomoc ve výši 30 milionů EUR na rekonstrukci. Turecku mělo být 

dále poskytnuto 150 milionů EUR na budoucí 31eté období. Tato částka ve 

skutečnosti rozdělená na 15 a 135 milionů byla již nastíněna v Evropské strategii 

pro Turecko. Jednohlasně musely státy schválit pouze prvních 15 milionů EUR, 

к odsouhlasení zbývající pomoci bylo zapotřebí konsensu.12

Také Evropská investiční banka se rozhodla poskytnout Turecku půjčku 

ve výši 500-600 milionů EUR. Tato pomoc směřovala zejména na obnovení 

infrastruktury a běžného života po zemětřesení. Také program MEDA II13 měl 

poskytnout Turecku určité finanční prostředky.

Řecko v důsledku oteplení vzájemných vztahů, které po tragickém 

zemětřesení nastalo, ustoupilo od svého veta 375 milionů EUR z rozpočtových 

zdrojů nebo z 750 milionů EUR, který měla poskytnout Evropská investiční 

banka Turecku, jak bylo navrženo v roce 1995 v souvislosti s dokončením celní
• 14ume.

Před schůzkou Evropské rady v Helsinkách v prosinci 1999 vydala 

Komise druhou pravidelnou zprávu o pokroku, kterého Turecko dosáhlo. V této 

zprávě již zastávala příznivější postoj к udělení statutu kandidáta na členství 

v EU. Turecko tyto návrhy velmi uvítalo. V prohlášení, které vydalo turecké 

ministerstvo zahraničních věcí, označilo helsinský summit za počátek nové fáze 

turecko-evropských vztahů. Po schůzce OB SE v Istanbulu bylo znovu 

projednáváno kandidátství podrobněji a Turecko předložilo nejnovější 

hospodářské výsledky. Helsinský summit tedy znamenal převrat v turecko- 

unijních vztazích. V Helsinkách bylo Turecko oficiálně uznáno bez dalších

12 Zdroj: www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/TurkeyAndEU/ 10/5/2005
13 Program MEDA je  hlavní finanční nástroj EU pro uskutečňování Partnerství EU se státy v oblasti 
Středozemního moře. Program nabízí technickou a finanční podporu, která má zabezpečit reformu 
v ekonomické a sociální oblasti těchto států
14 blíže viz www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/TurkeyAndEU/, 10/5/2005
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výhrad jako kandidátská země za stejných podmínek jako ostatní kandidátské 

státy. Turecko získalo možnost čerpat výhody z Předvstupní strategie 

a financovat jimi nutné reformy. Turecko se mohlo účastnit programů 

společenství otevřených i ostatním kandidátským zemím. Turecko bylo zváno na 

schůzky mezi kandidátskými státy a unií, byl vytvořen jednotný rámec pro 

koordinaci všech zdrojů finanční předvstupní pomoci EU.

6. Vztahy Turecka a EU po helsinském summitu

Podle rozhodnutí Evropské rady v Helsinkách započala Komise 

připravovat Přístupové partnerství také pro Turecko. To bylo přijato v březnu

2001. Po schválení Přístupového partnerství (viz dále) Evropskou unií 

vypracovala turecká vláda svůj vlastní program pro přijetí evropského acquis. 

Národní program turecké vlády byl postoupen Komisi koncem března 2001.

Turecko-evropská Rada přidružení se začala pravidelně scházet. Setkání 

se konala v Lucemburku (duben 2000, červen 2002, duben 2002). Hned na první 

schůzce bylo vytvořeno 8 podvýborů, které měly analyzovat úroveň harmonizace 

turecké legislativy s acquis communitaire. Na dalších schůzkách se mimo jiné 

jednalo o účast Turecka na programech společenství. To poskytlo Turecku plný 

přístup к úřadům TAIEX a zavedení společného mechanismu pravidelných 

konzultací o obchodních záležitostech týkajících se celní unie.

Na helsinském summitu bylo rozhodnuto, že výše poskytované pomoci 

Turecku, jako kandidátskému státu, bude záviset na plnění politických 

kodaňských kriterií. Komise připravila a Rada EU v březnu 2001 schválila 

Turecku velice detailní dokument „Přístupové partnerství“, ve kterém zdůraznila 

oblasti, na které by se mělo Turecko zaměřit. V rovině politické to byly zejména 

otázky urovnání kyperského problému a vzájemných řecko-tureckých vztahů 

vůbec. Dalším problémem, který Komise identifikovala, byla nutnost zajistit 

nediskriminaci a dodržování základních práv a svobod všem občanům, zajistit 

práva kurdské menšiny (ohledně možnosti používání kurdského jazyka na 

veřejnosti, o zlepšení situace na jihovýchodě země a zajištění rovných 

ekonomických, sociálních a kulturních a vzdělávacích příležitostí). Důležitá část
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doporučení obsahovala také nutnost zavedení reformy soudnictví (zejména 

požadavek zrušení trestu smrti) a reformy legislativy vůbec (např. oblast 

vězeňství, zvážení nutnosti výjimečného stavu v jihovýchodních provinciích 

apod.). Komise začala pravidelně vydávat zprávy, které hodnotí stav ekonomiky 

kandidátské země a vytipovávají oblasti, na které se má daný stát zaměřit, aby se 

přiblížil acquis.

Odpovědí na Přístupové partnerství ze strany Turecka bylo vypracování 

Tureckého národního programu. Po helsinském summitu vytvořila turecká vláda 

instituci generálního sekretariátu pro EU (EUGS15), který měl na starosti 

zpracovávání evropské agendy ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí. 

Doporučení Přístupového partnerství sekretariát rozčlenil v Národním programu 

do dvou fází -  krátkodobého (2002) a střednědobého horizontu (2004). Celý 

Národní program je velmi obsáhlý dokument, politických a ekonomických 

ustanovení se však týká pouhých 20 stránek, ostatních 500 se týká harmonizace 

tureckého práva s acquis.16

Národní plán vyřešil mnoho věcí a znamená pro turecký právní systém 

zásadní transformaci. Od systému méně vyspělé, rozvíjející se země, se Turecko 

těmito změnami, pokud budou implementovány, dostane na úroveň vyspělého 

právního systému. Na druhé straně se Národní program však o základních 

problémech vyjadřuje jen velmi všeobecně. Nej důležitější změny týkající se 

trestu smrti, postavení Národní bezpečnostní rady v tureckém politickém 

systému, kulturních práv, včetně povolení používání jiných jazyků než turečtiny 

na veřejnosti, ve školách a institucích, Národní plán vůbec neřeší.

Bylo by příliš zjednodušující uzavřít postoj tím, že Národním plánem 

vyjádřilo Turecko svůj názor na EU; tedy že Národní plán nesplňuje kritéria 

vyjádřená v Přístupovém partnerství, a tím si Turecko uzavřelo svoji cestu do 

EU. Politické problémy nezačleněné v Národním programu jsou politicky velmi 

citlivými tématy na turecké politické scéně, a proto jejich řešení vyžaduje čas 

a postupné hledání východisek. Musíme vzít v úvahu, že tehdejší turecká vláda

15 Sekretariát vedl Volka Vural -  proevropský bývalý velvyslanec v Německu
16 Podle Národního programu bylo provedeno na 4000 administrativních změn, pozměnilo se 94 zákonů 
a nově ustanovilo 89 zákonů v souladu s acquis
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sestávala ze tří různých koaličních stran, což samo o sobě ztěžovalo jakékoliv 

zásadní rozhodnutí. Armáda je stále poměrně silným politickým hráčem, 

zaštiťujícím kemalistické hodnoty17. Plán byl Komisí přijat jako pozitivní krok, 

na druhé straně byly však kritizována jeho nedostatečnost v nej závažnějších 

oblastech.

7. Turecko a rozhodnutí Evropské rady v Bruselu

Evropská rada na schůzce v Bruselu v roce 2002 připomněla svoje 

předchozí závěry ohledně Turecka, ve kterých souhlasila s tím, že Turecko jako 

kandidátská země může vstoupit do EU na základě stejných kriterií jako jiné 

kandidátské země. Následně rozhodla, že pokud Turecko tato kritéria splní, 

otevře EU proces přístupových vyjednávání.

Evropská rada uvítala velký pokrok, který Turecko učinilo. Reformy 

označila za dalekosáhlé a vyjádřila naději, že tento proces bude pokračovat. Dále

předpokládá, že bude Turecko aktivně následovat své snahy ohledně aplikace
• 18 šesti specifických oblastí, které doporučila Komise . Turecko také musí zajistit

nezvratnost současných politických reforem a jejich implementaci, zejména co

se týká základních svobod a plného respektování lidských práv. Tyto oblasti

budou Komisí velmi pečlivě monitorovány v jejích hodnotících zprávách.

Turecko se rozhodlo podepsat Protokol týkající se rozšíření Ankarské 

smlouvy na nových deset členských států. Tímto zásadním krokem Turecko 

fakticky uzná existenci Kyperské republiky, což je bezprecedentní okamžik. 

Turecko dosud uznává pouze Severokyperskou Tureckou republiku jako jediného 

představitele kyperských Turků. Samostatné uznání Kyperské republiky by bylo 

v turecké politické rovině neprůchozí.

17 Viz str. 33
18 1. revidovat Přístupové partnerství, 2. posílit politický dialog, 3. pokračovat v analytickém 
přezkoumávání acquis, 4. prohloubit celní unii, 5. větší důraz na vnitro a soudnictví, 6. zvýšit předvstupní 
podporu
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8. Demokratizace

Při hodnocení procesu demokratizace Turecka (zda splňuje kodaňská 

kritéria) zastává EU názor, že navzdory reformnímu úsilí je zde ještě mnoho co 

dohánět. Turecko provedlo v nedávné době rozsáhlé změny v ústavě 

a 7 harmonizačních balíčků opatření přispělo к uvolnění politického života. 

Problém je ovšem v implementaci přijatých rozhodnutí. Ta zabere mnoho let 

a není možné ji splnit do určitého data. Avšak pokud nebude Komise zastávat 

radikální názor, může procesy v Turecku hodnotit jako postačující -  „směřující 

к uskutečnění“ kodaňských kritérií. Pro tuto variantu hovoří také pozitivní 

hodnocení vládní AKP19 premiéra Tayyipa Erdogana.

Reformy ovšem musí pokračovat a vláda AKP naznačuje, že tomu tak 

bude. Je nutno dořešit zejména následující oblasti:

Oblast vojenství:

• Měl by být odvolán zástupce Národní bezpečnostní rady z předsednictví

Nejvyšší veřejné rady pro rozhlasové vysílání (RTUK), který je

odpovědný za přípravu právních předpisů jako např. otázka v jakém 

jazyce se bude vysílat

• Měl by být odvolán zástupce Rady pro vzdělávání (YOK), který dohlíží na 

správu univerzit

• Rozhodnutí Nejvyšší bezpečnostní rady by nadále neměly být mimo dosah 

soudní moci, přičemž se předpokládá, že soudní moc bude nezávislá

• Mimorozpočtové fondy pro armádu, jako např. fond pro podporu

obranného průmyslu, by měly spadat do státního rozpočtu, aby byly pod 

kontrolou parlamentu

Lidská práva

Mučení a špatné zacházení

• Existuje mnoho mechanismů, které činí mučení a špatné zacházení

beztrestné, jako např. zákon o promlčecích lhůtách, povolení nutná

19 Strana spravedlnosti a rozvoje, viz příloha 1
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к znovuotevření vyšetřování a rozsudek viny. Tyto mechanismy by měly 

být modernizovány.

• Vesnické gardy by měly být zrušeny, domobrany čítající 60 tisíc 

příslušníků, které se vyskytují na jihovýchodě země jsou považovány za 

nejméně disciplinované bezpečnostní jednotky

Svoboda slova

• Navzdory novelizacím jsou různé články trestního zákoníku (článek 159, 

169 a 312) a článek 7 protiteroristického zákona často používány 

к omezování svobody slova, zejména co se týká ochrany zásad, na kterých 

spočívá republika a zabezpečení nerozdělitelné integrity národu a teritoria. 

Tato opatření by měla být zrušena.20

• Další podstatnou změnou by měla projít ústava, jmenovitě článek 28 by 

měl být upraven tak, aby ústavně zaručoval svobodu vyjádřit svůj názor 

bez cenzury, svobodu tisku a právo jednotlivců na získávání informací21

• Měl by být upraven i zákon o tisku, kde by se měla revidovat výše pokut 

novinářů. Ta je zpravidla příliš vysoká a novinářům, kteří ji nemohou 

splatit, hrozí vazba.

Svoboda sdružování

• Měl by být upraven a zjednodušen zákon o sdružování, který v Turecku 

upravuje dopodrobna činnost a organizaci různých seskupení

• Měly by být zjednodušeny těžkopádné procedury a zákony týkající se 

zřízení zahraničních organizací, nebo joint-ventures včetně procedur 

čerpání ze zahraničních fondů

Kurdové

• Měla by být přeformulována právní úprava týkající se vysílání v kurdštině

20 Blíže viz www.icj.org/news.php3?id_article=3314&lang=en
21 Viz turecká ústava z roku 1982, www.oefre.unibe.ch/law/icl/tu00000_.html
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• Mělo by být zrušeno ustanovení RTUK22, které umožnilo vysílání 

v kurdštině mimo regionální vysílání

• Měly by být uvolněny limity a obsah, které jsou pro vysílání v kurdštině 

stanoveny

• Vzdělávání v kurdském jazyce by mělo být právem, ne jen pouze 

povoleným vzděláváním

• 10 % volební limit, který znemožňuje kurdským stranám účast 

v parlamentu, by měl být odstraněn

Nemuslimské menšiny

• Možnost nemuslimských menšin vlastnit majetek je podstatně limitována 

zákonem. Majetek mnoha Arménů, Řeků, či katolíků byl zkonfiskován, 

nebo mu konfiskace hrozí. Reformní balíček sice zahrnoval změny 

v zákoně o zakládání sdružení, ale právní úprava je značně neprůhledná 

a potřebovala by zjednodušit

• Měl by být zrušen zákaz výchovy křesťanského duchovenstva v Turecku

Soudní moc

• Ačkoliv je princip svobodné a nezávislé soudní moci zakotven v ústavě, je 

podmíněn několika ustanoveními, které ji podřizují výkonné moci, jako 

například, že vedení vysoké rady soudců a státních zástupců je spojeno 

s ministrem spravedlnosti

• Moc státních bezpečnostních soudů starajících o případy proti bezpečnosti 

státu byla omezena. Tyto soudy by měly být zrušeny, na což poukazují

i někteří vládní činitelé a soudci.

9. Přístupová jednání

Na zasedání Evropské rady v prosinci 2004 muselo Turecko rozšířit celní 

dohodu na všech 25 členských států EU. Skutečnost, že Turecko podepsalo tento

22 Nejvyšší veřejná rada pro rozhlasové vysílání
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dokument, neznamená uznání existence řecko-kyperské republiky ze strany 

Turecka de iure, ale pouze de facto. Ovšem takovému výkladu se Turecko brání. 

Podle Bruselu by se měla otázka uznání Kypru řešit na půdě OSN, nikoli na půdě 

EU. Na zasedání Rady bylo také rozhodnuto, že oficiální jednání budou zahájeny

3. října 2005. Tento termín se přes výhrady Rakouska23, podařilo dodržet. Proti 

nebyl ani Kypr, který se obával, že Turecko může zablokovat jeho členství 

v NATO24. Turecko přesto к dohodě přistoupilo až po intervenci ze strany 

USA. Jednání mohou trvat 10 až 15 let a jejich výsledek je nejistý.

Mandát EU pro jednání o členství Turecka dává členským státům široké 

možnosti zastavit postup tím, že budou vetovat otevírání a uzavírání kterékoli 

z kapitol. Obsahuje i obecnou klauzuli, podle níž může EU rozhovory pozastavit 

v případě „závažného a trvalého“ porušování lidských práv, zásad svobody, 

demokracie a nadvlády práva.
л/

Evropská komise zahájila screenig“ , který předchází faktickým 

přístupovým jednáním. V rámci tohoto procesu porovnává Komise legislativu 

kandidátských zemí a hledá problémová místa, na která se bude muset zaměřit 

v dalších jednáních. Současnou nejistotu ale naznačuje výběr kapitol, kterými 

screening začíná - oblastí vědy a vývoje, následovat bude oblast vzdělávání 

a kultury, tedy relativně jednoduchá témata27. Turecko bude muset harmonizovat 

svoje právní předpisy s acquis communitaire v 35 oblastech. Komise bude

vydávat pravidelné hodnotící zprávy o postupu sbližování turecké legislativy
•  28 s acquis.

Druhá část screeningu se bude odehrávat na bilaterální bázi. Vyjednávači 

týmy obou zemí musí v tomto období shrnout, která legislativa již byla

23 Viz kapitola III.
24 O odstavec obsahující tuto podmínku se vedl poslední spor
25 Condoleezza Riceová, americká ministryně zahraničních věcí, telefonicky doporučila Turecku účastnit 
se přístupových jednání.
26 20. října 2005
27 Viz příloha 5
28 Podle návrhu hodnotící zprávy, kterou Evropská komise schválila 9. listopadu 2005, musí v Turecku do 
dvou let platit „nulová tolerance“ vůči mučení. Musí být schválen zákon, který vyloučí všechny ústrky, 
jim iž trpí nemuslimské náboženské menšiny a obce. Vojenská a obranná politika musí být plně 
kontrolována parlamentem a soudnictví musí dosáhnout naprosté nezávislosti; zejména nesmí pokračovat 
praxe, kdy vojenské soudy soudí civilisty.
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implementována a navrhnout jakým způsobem postupovat při přijímání zbytku. 

Tureckým vyjednavačem je ministr hospodářství Ali Nabacán. Po ukončení 

screeningu bude postupně otevřeno všech 35 kapitol. Komise patrně začne s těmi 

těžšími, aby se vyhnula dojmu, že přístupová jednání probíhají hladce. Očekávají 

se dlouhá přechodná období, specifická ujednání, nebo i trvalé ochranné doložky, 

resp. doložky, které budou trvale dostupné pro případ nutnosti ochranných 

opatření. Jedná se zejména o oblasti volného pohybu osob, strukturálních politik, 

nebo zemědělství. Dále se musí projednat finanční aspekty přijetí.
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II. Podstatné otázky tureckého vstupu
1. Je Turecko evropská země?

Podmínky vstupu

Článek 237 Římské smlouvy29 uvádí, že jakákoliv evropská země může 

podat žádost o vstup do EHS. Požadavky společenství jsou, že tato země musí 

být evropská a musí mít vyspělou ekonomiku porovnatelnou s ostatními 

členskými státy (tak, aby nebyla pro ostatní členy zátěží). Římskou smlouvu 

doplňuje Birkelbachova zpráva z roku 1962, podle které ,,pouze státy, které 

garantují na svém území demokratické zacházení a respekt к základním lidským 

právům a svobodám se může stát členským státem Unie. “30

Maastrichtská smlouva však článek 237 zrušila a nahradila ho 

univerzálnějším článkem, který výslovně nezmiňuje nějaké požadavky nebo 

kritéria členství. Článek 0 Závěrečných ustanovení Maastrichtské smlouvy říká 

,Je jakýkoliv evropský stát může podat žádost o členství v EU. “3I Obecně by 

tedy země měla být evropská, měla by být na určitém ekonomickém stupni 

vývoje (porovnatelném s ostatními státy) a měla by být politicky stabilní.

Na kodaňském zasedání Evropské rady v roce 1993 bylo konstatováno, že 

přidružená země může vstoupit do Unie, pokud bude schopna splnit povinnosti 

spojené s členstvím, které jsou vyjádřeny dosažením určitých politických 

a hospodářských kritérií. Byla stanovena kodaňská kritéria vstupu:

1. politická kritéria: kandidátská země musí dosáhnout stability 

institucí, které zajišťují demokracii, právní stát, lidských práv 

a respektování a ochranu menšin;

2. ekonomická kritéria: kandidátská země musí mít fungující tržní 

hospodářství a být schopná obstát v konkurenčních bojích 

tržních sil v EU;

29 O členství může požádat každý evropský stát. Svou žádost podá Radě, která poté, co obdrží stanovisko 
Komise, jednomyslně rozhodne. Podmínky přijetí a souvisejících úprav této smlouvy jsou předmětem 
dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato dohoda musí být ratifikována všemi smluvními 
státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Citace, článek 237 Smlouvy o založení ES , Římská smlouva
30 Birkelbach Report, European Parliament Working Papers, January 15, 1962
31 článek O, Smlouvy o EU, Maastrichtská smlouva
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3. acquis communitaire: kandidátská země musí být schopná

přijmout závazky vyplývající ze členství, včetně cílů politické 

unie a hospodářské a měnové unie.

Evropská rada na zasedání v Madridu roku 1995 doplnila, že každá 

kandidátská země musí přizpůsobit své tržní struktury takovým způsobem, aby 

bylo evropské právo nejen převedeno na vnitrostátní úroveň, nýbrž aby také bylo 

aplikováno pomocí vhodného správního a soudního aparátu.

V Helsinkách roku 1999 Evropská rada doplnila, že kandidátská země 

musí sdílet hodnoty a cíle Evropské unie stanovené ve Smlouvách a dále vyzvala 

kandidáty, aby vyřešili své otevřené hraniční spory.

Článek 1-1 ústavní smlouvy, podepsané v říjnu 2004, říká, že: "Unie je  

otevřena všem evropským státům, které ctí je jí hodnoty a zavazují se je  společně 

podporovat”. Hodnoty jsou definovány v článku 1-2: Unie je  založena na 

hodnotách úcty к lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního 

státu a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty 

jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen 

a mužů.

O kritériích přistoupení hovoří článek 1-58. Tuto žádost má adresovat 

Radě, která jednomyslně rozhodne po konzultaci s Komisí a poté, co obdrží 

souhlas Evropského parlamentu (ten má rozhodovat absolutní většinou). 

Podmínky přijetí a úpravy Smluv, na kterých je  EU založena, mají být předmětem 

smlouvy mezi členským a kandidátským státem. Tato smlouva musí být
/ *  r v r 3 2ratifikována všemi smluvními stranami' .

Kandidátem tedy může být pouze evropská země. Avšak hranice Evropy 

nejsou zdaleka jasně definovány. Je například Rusko evropská země? Nakolik 

evropská je Malta, Kypr nebo Grónsko? Část Turecka bezesporu na evropském 

kontinentu leží, proč je tedy Turecko přijímáno s rozpaky? Je těžké Turecko 

jednoznačně zařadit. 97 % rozlohy Turecka s 90 % populace leží mimo

32citace, Smlouva o ústavě pro Evropu, článek 1-1, dostupné z
euroskop.fcs.ihned.cz/cze/article7212.html?id=42314&chapter=2&preview=&cat=5159&ts=l
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geografické hranice Evropy . Politicky se ale Turecko od počátku 20. století 

Evropě, a západnímu světu vůbec, stále více přibližuje. Turecko je členem 

NATO, Rady Evropy a účastní se i evropských sportovních soutěží.

Zdroj: www.worldpress.org/maps/maps/turkey.gif

Evropská unie, resp. Komise tento problém rozhodla již v minulosti. 

Vlastně již v roce 1963, kdy se Turecko stalo přidruženým státem, tehdejší 

předseda Komise, profesor Walter Hallstein prohlásil, že Turecko je součástí 

Evropy. Toto prohlášení se později bralo jako nezvratné a v podstatě platí dosud. 

Nelze říci, že Turecko nemůže být do EU přijat, z toho důvodu, že není 

geograficky evropskou zemí. Důsledky opačného tvrzení, myšlenky, že Turecko 

by mělo být a je součástí Evropy, se ale promítají do dalších otázek, jako je 

otázka slučitelnosti křesťanských a muslimských hodnot.

Je ovšem nutné brát v úvahu také dopady tohoto rozhodnutí -  chápání 

Evropy v širokém pojetí. Pokud by Turecko bylo přijato do EU, otevřela by se 

tím cesta k Evropské unii všem státům, které mají podobné charakteristiky. Bylo 

by potom například složité odmítnout členství Gruzii a Arménii -  východní 

hranice Evropy je stejně nejasná, jako hranice jihovýchodní - navíc populace

33 Skutečná rozloha Turecka včetně jezer činí 814 578 km čtverečních, z nichž 790 200 patří do Asie 
a 24 378 leží v Evropě.
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v těchto státech je převážně křesťanská.34 S členstvím těchto dvou kavkazských 

republik, by bylo obtížné odmítnout i muslimský Ázerbajdžán. Potom také 

Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko by automaticky byly státy geograficky 

oprávněné žádat o členství v EU. Dalším možným kandidátem je také Rusko, 

jehož populace je dvojnásobně větší, než populace Turecka a geograficky spadá 

jak do Evropy, tak Asie.

34 Gruzie -  ortodoxní křesťané 83,9 %, arménsko-gruzínská církev 3,9 %, katolíci 0,8 %, muslimové 
9,9 %, ostatní 0,8 %, ateisté 0,7
Arménie -  arménská apoštolská církev 94,7 %, ostatní křesťané 4 %, Yezidi 1,3 %
Ázerbájdžán -  muslimové 93,4 %, rusko-ortodoxní křesťané 2,5 %, arménské-ortodoxní 2,3 %, ostatní 
1,8 %
Zdroj: www.cia.gov, údaje z roku 2002
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2. Muslimská země

Kolem 80 % obyvatel Turecka sebe samo identifikuje za etnické Turky. 

Před rokem 1900 byla populace Anatólie a Východní Trácie etnicky daleko 

rozmanitější, Turci tvořili kolem 55 %, dalších 30 % byli Arméni a Řekové. Na 

přelomu století proběhlo několik nucených přesunů obyvatel -  odsunu většiny 

Arménů a Reků z Anatólie. Nahradili je netureětí muslimové, zahrnující Albánce 

a Bosňany, kteří byli nuceni opustit své nově nezávislé země na Balkáně. Ty 

vznikaly spolu s rozpadem Otomanské říše. V této době do Turecka přišli také 

muslimové z ruského Kavkazu, aby unikli náboženským perzekucím v Rusku. 

Tito balkánští a kavkazští přistěhovalci se brzo asimilovali.

Základní spornou otázkou je, zda je možné přijmout do EU muslimskou 

zemi. Zde opět nastupuje otázka vlastní identity EU. Text nové ústavní smlouvy 

vynechal zmínku o křesťanství, což přineslo zklamání některým státům EU, které 

se snažily dokument změnit tak, aby „uznal historickou pravdu“ a potvrdil 

„křesťanské kořeny“.35 Evropská unie je spolkem států, na jejichž vývoji se 

křesťanství bezesporu podílelo. Je to ovšem dnes určující? Základní problém 

vystihl velmi dobře Radomír Karlík otázkou, zda je „evropský duch schopen 

pojmout vedle islámských mešit v metropolích kontinentu taktéž celý muslimský 

národ? “Зб

Odpůrci poukazují na fakt, že muslimská země být do EU přijata nemůže, 

protože všechny členské země EU byly formovány křesťanstvím a křesťanské 

hodnoty přetrvávají v základních institucích každého státu, i když je obyvatelstvo 

к víře vlažné, nebo se považuje za ateisty. Křesťanská kultura je naprosto odlišná 

od muslimské. Argumentují hlavně tím, že historie Turecka a Osmanské říše 

jasně ukazuje naprosté odmítání křesťanských tradic od samostatných počátků, 

kdy osmanští muslimové dobývali území křesťanské Byzance až do počátku 20. 

století, kdy došlo к výměně řeckých křesťanů žijících v Malé Asii za muslimské 

Turky žijící v Řecku. Navíc, i v současné době zvolili Turkové do vlády stranu

35 Mezi hlavními oponenty jakékoli zmínky o křesťanství v preambuli evropské ústavy byla Francie 
a Belgie. Za explicitní zápis o významu křesťanství pro formování Evropy se naopak vyslovily na konci 
května Česká Republika, Itálie, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko a Slovensko.
36 Citace KARLÍK, R.: Turecko na prahu Evropské unie: Evropská unie na prahu změny, Mezinárodní 
politika 7/2002, roě. XXVI., str. 1 8 -2 0
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s islámskými kořeny, což může vyústit v rozvolňování sekulárního charakteru 

státu.

Turecko je stát, ve kterém žije 99 % věřících muslimů, stát samotný je 

však sekulární. Ústava z roku 1982 Tureckou republiku charakterizuje jako 

demokratický sekulární a sociální stát, který zaručuje rovnost všem občanům bez 

ohledu na etnickou, náboženskou a rasovou příslušnost.37

Definování muslimské identity v Turecku je ovšem složité, protože 

existuje mnoho interpretací islámu. Sekulární muslimové například trvají na tom, 

že náboženství je naprosto jasně soukromá záležitost každého člověka. Současná 

právní úprava podporuje tento výklad islámu a např. zakazuje nošení 

náboženského oblečení vyjma náboženských vůdců v mešitách a během 

bohoslužeb. Nesekulární muslimové ale považují státní politiku jako nepříznivou 

к náboženským institucím a praktikám a volají po „neutralitě“. Vládní
• r r 38 * • r гproislámská strana AKP usiluje o zachování sekulární ústavy, ačkoliv se snaží 

pozměnit některé zákony tak, aby byli zbožní muslimové pozitivně 

diskriminováni.39

Většina tureckých muslimů (80 %) patří к sunnitské větvi islámu, ale je 

zde také význačný počet Alevijských muslimů. V muslimském světě však není 

jednotná definice principů sunnitského islámu, naopak v rámci samotného 

Turecka existuje několik interpretací sunnitské teologie a praktik. Kolem 20 % 

tureckých Sunnitů praktikuje různé typy sufismu, formy islámského mysticismu. 

Někteří Sufiové přijímají liberální a sekulární názory, jiní jsou naopak 

konzervativní.

Aleviové jsou zvláštní skupinou šíitské větve islámu. Od Šíitů se odlišují 

tím, že neuznávají žádné směrodatné náboženské texty kromě koránu. Toto 

náboženství je založeno na ústní tradici a jeho zásady jsou před jinověrci 

udržovány v tajnosti. Aleviové byly v posledních stoletích Osmanské říše 

pronásledováni, což zanechalo v těchto komunitách nedůvěru к vládní autoritě.

37 Viz příloha 4
38 Strana spravedlnosti a rozvoje, viz příloha 1
39 Tyto zákony zakazují ženám nosit šátky ve veřejných budovách, omezují ve vyjadřování náboženské 
víry atd.
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Většina Aleviů jsou etničtí Turkové, ale patří sem i Kurdové a Arabové. Přísní 

Sunnité považují alevistickou víru za kacířství.

Turecký direktorát pro náboženské záležitosti určitým způsobem ovládá 

náboženský život, podporuje Sunnity jako většinovou společnost, oproti 

Alevijům, kteří jsou méně dogmatičtí. Instituce tureckého direktoriátu pro 

náboženské záležitosti zaměstnává 80 tisíc imámů40 a dalších zaměstnanců 

a mimo jiné také vysílá náboženské vůdce, aby konali bohoslužby pro turecké 

pracovníky v zahraničí. Tím dohlíží na bohoslužby. Teoreticky by v sekulárním 

státu neměl být orgán, který podporuje a dohlíží nad náboženským životem ve 

společnosti. Jedním z důvodů, proč tomu tak je v Turecku, je snaha udržet 

sunnitský islám v souladu s moderní republikou. Fakt, že si Turecko stále drží 

tuto moc zdůrazňuje nervozitu sekulárního establishmentu ohledně otázky, co by 

se stalo, kdyby v Turecku zavládl islám. Vládní AKP shledává tento systém 

užitečný. Případná snaha o odstranění takového systému by pravděpodobně 

popudila armádu. Dokud se ale Turecko této moci nevzdá, nebude moci být 

považováno za plnohodnotný sekulární stát.

Už dnes v EU žije velké množství muslimů. Vyloučení Turecka z tohoto 

důvodu by mohlo naznačovat, že muslimové žijící v EU jsou občané „druhé 

třídy“ v „křesťanském klubu“. Odmítnutí by mohlo mít i určité implikace pro 

případné budoucí členství Albánie, Bosny a Kosova. Evropská unie se ale 

prezentuje jako otevřené společenství, snažící se eliminovat jakoukoliv 

diskriminaci, a tudíž je v jejím zájmu ukázat, že je islám slučitelný s demokracií, 

pokrokem a lidskými právy.

Během 20. století byly v Turecku u moci s několika výjimkami vždy 

sekulární strany. V průběhu 90. let však muslimské strany začaly vystupovat do 

popředí a bojovat o moc. Proč právě v tomto období? Jedním z důvodů je 

chronická fragmentace a rozštěpenost středových pravicových i levicových 

stran.41

40 Imám -  duchovní a předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě
41 Viz graf str. 2 9 - 7  stran ve volbách 2002 nedosáhlo volebního kvóra, ačkoliv mělo poměrně vysoké 
procento voličů
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Druhým důvodem je samovolná islamizace části školského systému, která 

se rozvíjela především v zemědělských oblastech už od 50. let. Tradičním 

strážcem kemalistických hodnot42, na kterých je Turecká republika založena, je 

armáda. Ta v průběhu 2. poloviny 20. století viděla v návratu islámu politický 

prostředek, jak zachránit mladé lidi od hrozby komunismu. Proto povolila stovky 

náboženských škol, na které dohlížela. Tím se také ale muslimské Straně 

blahobytu zvýšil počet voličstva až pětinásobně (v roce 1997 v porovnání 

s 60. a 70. léty). Právě v roce 1997 musela armáda zasáhnout proti islámistické 

Erbakanově vládě.43 Bezprostřední příčinou byl odpor premiéra к požadavkům 

armády, které směřovaly к omezení náboženského vzdělávání a činnosti 

náboženských řádů. Armáda, která v minulých letech tuto činnost podporovala, 

se začala stavět proti stále silnější moci muslimských institucí. V roce 1998 byla 

Strana prosperity expremiéra N. Erbakana zakázána. Zabraňování islámského 

populismu naráželo na ekonomické zájmy armády, ale také jako důsledek 

rostoucí chudoby posilovalo podporu pro proislámské strany. Tak se v roce 2002 

dostala к moci koalice islámské AKP.

Dalším z důvodů vzrůstu moci těchto stran je obava z případného 

odmítnutí vstupu Turecka do EU, což by v očích vesničanů a lidí z odlehlých 

oblastí jen zvětšilo frustraci z proevpropské politiky současných vládních stran 

a ukázalo na potřebu oddělit se od prozápadních a liberálních středových stran 

к islámské a nacionalistické pravici.

Někteří političtí představitelé v tomto vývoji spatřují ohrožení sekulárního 

režimu státu, které se bude jenom rozšiřovat s tím, jak poroste chudoba. Premiér 

Receip Erdogan ale pragmaticky prohlásil AKP za protipól 

křesťanskodemokratických stran západní Evropy, jejímž cílem je udržet sekulární 

charakter státu.

42 Nezávislost, jak  politická, tak i ekonomická, modernizace, sekularismus a národní jednota
43 Puč v roce 1997 je  nazýván „postmodemím převratem“ -  armáda zasáhla proti první vládě vedené 
islamisty (dnešní strana AKP se vyvinula ze Strany blahobytu, zakázané v roce 1998, která se později 
transformovala do Strany ctnosti (zakázané v roce 2001)).
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Organizace TESEV44 prováděla průzkum veřejného mínění s cílem zjistit 

stupeň náboženského cítění v turecké společnosti; tedy zda veřejnost chce, aby 

náboženství hrálo důležitou roli v politice a v tvorbě státních politik; a dále jestli 

současné reformy najdou ve veřejnosti pozitivní odezvu. Výsledky jsou 

zajímavé; pokud se týká otázky sekularita versus islám, je turecké obyvatelstvo 

rozdělené do dvou táborů, z nichž oba jsou vzájemné nepřátelské к životnímu 

stylu toho druhého.

• Celkově ale turecké obyvatelstvo nepodporuje myšlenku, že by 

náboženství mělo hrát důležitou roli v politickém životě, jak předpokládají 

islámské strany, nepodporuje ani zavedení práva šaría, čehož se obávají 

sekularisté.

• Ačkoliv je 97 % Turků muslimy, muslimská identita nepředčí tureckou 

národnost. Většina obyvatel se totiž identifikuje Turky na prvním místě, 

kdežto pouze 35,4 % obyvatelstva se na prvním místě identifikuje jako 

muslimové

• Sekulární charakter státu je podporován velkou většinou obyvatelstva, víra 

a uctívání boha je považováno za soukromou záležitost, která nemá vliv 

na veřejný život45

V dnešní Evropě žije značný počet muslimů (14 milionů - viz tabulka) -  

ovšem vždy jako menšiny většinové křesťanské populace. Přijetím Turecka by 

byl podpořen sekulární charakter EU, její kosmopolitnost a otevřenost.

44 Tiirkiye Ekonomik ve Sosyal Etudler Vakfi -  Turecká nadace pro studium ekonomických a sociálních 
věd
45 Turkey’s EU membership: the moment o f  truth, William Chislet, Real Instituto Elcano de Estudios. 
Intemacionales y Estratégicos, Madrid, 2004
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Tab. 1 - Muslimská populace ve vybraných 

evropských zemích (v milionech)

Země Muslimská populace % celkové populace

T urecko 70 99,8

Francie 5,9 10

Německo 3 3,7

Velká Británie 1,48 2,5

Itálie 1,3 2,4

Bulharsko 0,89 11,8

Nizozemí 0,87 5,4

Španělsko 0,5 1,2

Belgie 0,37 3,6

Rakousko 0,18 2,2

Řecko 0,17 1,5

Dánsko 0,16 3
Zdroj: Islampopulation.com
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3. Je Turecko demokratický stát?

Turecko je pluralitní demokratický stát, ale parlament nereprezentuje 

politické spektrum země zcela věrně, protože к tomu, aby se strana dostala do 

velkého Národního shromáždění (parlamentu) je zapotřebí překročit vysoký 

10 % volební práh. Toto omezení znesnadňuje menšinám možnost být zastoupen 

v parlamentu a je především zaměřen proti kurdským stranám, ačkoliv jeho 

původním záměrem bylo udržet malé levicové strany mimo parlament a omezit 

nutnost tvorby nefunkčních koalic (čehož se však dosáhnout nepodařilo).

V posledních volbách v roce 2002 se do parlamentu dostaly pouze 2 strany 

z celkového počtu 18 stran -  pravicová Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) 

a sociálně demokratická Republikánská strana lidu (CHP) - viz tabulka č. 2. 

Lidová demokratická strana (Dehap)46, převážně kurdská strana, nedosáhla 10 % 

volebního kvóra, ačkoliv obdržela přes 45 % hlasů (od přibližně 2 milionů lidí) 

v 5 tureckých provinciích.

Sporný bod vyvstává ohledně stability tureckého politického uspořádání, 

respektive otázky, zda je demokracie v Turecku udržitelná. Odpůrci tureckého 

členství tvrdí, že Turecko nemá stabilní demokratické uspořádání a základní 

lidská práva jsou často porušována. Armáda musela v posledních desetiletích 

třikrát zasáhnout, aby odstranila vládu, kterou neschvalovala (naposled v roce 

1997). Policie používá násilí i proti pokojným demonstrantům, včetně (ale ne 

pouze) těm, kteří usilují o zlepšení práv kurdské minority, často jsou lidé 

protestující proti režimu vězněni na základě protiteroristických zákonů. 

Přetrvávají také omezení svobody tisku. Reformy sice začaly, je ale otázkou, jak 

rychle se je podaří uvést v praxi. Pokud nebudou političtí vězni osvobozeni, 

pokud nebudou ti, kdo porušují lidská práva potrestáni a pokud nebudou dána 

Kurdům rovná práva, nemůže být Turecko považováno za vhodného kandidáta 

EU.

46 Demokratická strana lidová se v září 2005 sloučila do nové DHT (Hnutí za demokratickou společnost - 
Democratic Society Movement). DHT byla založena kurdskou aktivistkou za lidská práva Leylou Zana 
a dalšími kurdskými zákonodárci.
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Tab. 2 - Volební výsledky 2002

Strana

9 Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)
Strana spravedlnosti a rozvoje - islamistická, 
konzervativní

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Republikánská strana lidu - sociálně demokratická

Dogru Yol Partisi (DYP)
Strana správné cesty - konzervativní

Milliyet9i Hareket Partisi (МНР)
Strana národní akce - nacionalistická

Geng Parti (GP)
GfNcřwr Mladá strana - nacionalistická

2002 křesel 1999 křesel 

34,3% 365

19,4% 178 8,7% -

Q Demokratik Halk Partisi (DEHAP)
Lidová demokratická strana -  sociálně demokratická, 
etnická (kurdská)

^  Anavatan Partisi (ANAP)
Strana vlasti - konzervativní

Saadet Partisi (SP)
Strana úspěchu - islamististická

Demokratik Sol Partisi (DSP)
Strana demokratické levice, sociálně demokratická

Nezávislí 
Ostatní 

Celkem 

Volební účast

Zdroj: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi, www.tbmm.gov.tr

9,6%

8,3%

7,3%

6,2%

5,1%

2,5%

1,2%

6 ,1%

12,0% 85 

18,0% 129

550

78,9%

4,8% -

13,2% 86

15,4% 111

22,2% 136 

3
5,7% -

550 

87,1%

Na druhé straně však stojí názor, který staví demokracii v Turecku do 

jiného světla. A to, že v porovnání s bývalými komunistickými zeměmi, má 

Turecko dlouhodobější historii demokratických voleb a tudíž je demokracie ve 

společnosti silněji zakořeněna. Poslední volby (v listopadu 2002) -  a vítězství 

islámské AKP -  hodnotí tito politologové pozitivně; vyhrála islámská strana, 

volby ukázaly klidný přesun moci, armáda se (na rozdíl od minulosti) nepokusila 

tento vývoj zvrátit a zasáhnout. Lidská práva v Turecku zaznamenávají převratné 

změny. Byl zrušen trest smrti,47 uvolněna byla i politika ohledně používání 

kurdštiny. Perspektiva členství v EU tyto kroky uspíšila a lze očekávat další 

uvolňování.

Zrušen 3 .8 . 2002
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3.1 Postavení armády

Specifické postavení v tureckém politickém dění má armáda. Z pohledu 

členských států EU je její pozice a způsob jakým zasahuje do veřejných věcí 

nelegitimní a nedemokratický. Toto postavení ale nevyplývá z tendence vytvářet 

autokratický režim, ale je důsledkem specifického politického a společenského 

vývoje. Armáda hrála v turecké novodobé historii významnou a často pozitivní 

úlohu. Z armády vyšel první prezident Mustafa Kemal Ataturk48, jehož reformy 

položily základ modernímu Turecku. Proto armáda vystupuje jako garant 

sekularistického pojetí státu (laiklik), rozvíjení modernizačních reforem (z toho 

vyplývá silná role státu) a zabezpečení integrity a nedělitelnosti země (odtud 

pramení popírání existence etnických menšin). Po 2. světové válce musela 

armáda zasáhnout do politického dění čtyřikrát. К převratu došlo v roce 1960 

a 1980, silného politického nátlaku použila v letech 1971 a 1997.

Armáda má velmi silné postavení i v novém tisíciletí. Tím, že ochraňuje 

sekulární charakter státu a jeho nedělitelnost, si zabezpečila vysokou prestiž 

u obyvatelstva. Je dlouhodobě nejpopulárnější institucí v zemi. Hlavním 

orgánem, který může zasahovat do výkonné moci, je Rada národní bezpečnosti49, 

která představuje významný poradní orgán vlády. Je tvořena z předsedy vlády, 

předsedy generálního štábu, náměstků předsedy vlády, ministrů spravedlnosti, 

národní obrany, vnitra a zahraničních věcí, velitelů armády, námořnictva 

a letectva a generálního velitele četnictva, a předsedá jí prezident republiky -  

sestává tedy z nejvyšších ústavních představitelů, ministrů, ale také náčelníků 

jednotlivých vojsk.50 Zabývá se nejen vojensko-bezpečnostní problematikou, ale 

také specifickými problémy zahraniční politiky, ústavními změnami a otázkou 

tzv. vnitřní hrozby -  islamismem a kurdským separatismem. Projednává např. 

otázky nošení šátků ve veřejných institucích, otázky výuky islámu na školách,

48 Mustafa Kemal Ataturk (1881 -  1938) byl vizionářský vůdce Turecka, který položil základy 
autoritářské modernizace, zrušil chalifát a nahradil islámské právo západní legislativou. V roce 1923 se 
stal prvním prezidentem Turecké republiky. Zavedl latinku, dal ženám právo volit a možnost pracovat 
v jakémkoliv zaměstnání. Kemalismus se stal jakýmsi „státním náboženstvím“. Modernizace Turecka 
však začala již  dříve (za vlády Selima III. — 1789 -  1807).
44 Mocný orgán složený z rovného počtu vysokých důstojníků a civilních úředníků, jehož generální 
sekretariát má funkci stínové vlády.
50 Dle článku 118 ústavy, pozměněno v roce 2001
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otázky týkající se povolování kulturních a menšinových práv příslušníkům 

menšin (kurdského etnika, apod.). Rada na svých jednáních nehlasuje, ale 

„pouze“ poskytuje doporučení politickému vedení země. Lze ale říci, že 

generálové nezasahují do politického dění, respektive zasahují pouze svými 

doporučeními, pokud nedochází z vybočení z definovaných pravidel, nebo 

ohrožení stability země.

Potenciální ohrožení demokracie a z toho plynoucí nestabilita Turecka 

vyplývá spíše z celkově nízké prestiže politických stran. Veřejnost vnímá 

politické strany jako neschopné a zkorumpované, bez řádného politického 

programu. Proto se v zemi daří populistickým stranám islámského typu DYP 

aFAZILET51. Dochází к častému střídání vlád, protože podpora voličů během 

volebního období je nestálá. To zpětně ovlivňuje schopnost vlády řešit politické 

a ekonomické problémy země, které často vyžadují dlouhodobější řešení.

Pro EU je však i takováto instituce armády v Turecku stěží přijatelná. Je 

vnímána jako jedna z významných překážek zahájení vstupních rozhovorů. 

Komise poukazuje na nutnost uvést postavení roli Rady národní bezpečnosti do 

souladu s praxí v členských zemích. Armáda a turecká vláda se však obávají 

možného zvýšení hrozeb islamizace a především separačních tendencí kurdské 

menšiny, v případě, že by jejich moc byla oslabena. I turečtí islamisté jsou však 

pro sbližování Turecka s EU. Otázka je pouze o rychlost takového procesu. 

Stejně jako představitelé kurdské menšiny vidí v proevpropské orientaci 

prostředek ke garanci svobody vyjadřování (kulturních práv) a svého postavení 

jako legitimní síly na turecké politické scéně.52

Postavení turecké armády má tedy vnitropoliticky pozitivní dopady -  

udržuje pro EU tolik potřebnou stabilitu. Na druhé straně je však tento princip 

udržování stability pro EU nepřijatelný. Je tedy nutné najít kompromis mezi 

oběma přístupy.

51 The True Path Party (DYP), The Virtue Party (FAZILET) — Strana Blahobytu (REFAH) byla zakázána. 
Fundamentalistické křídlo vytvořilo Stranu prosperity (SP), umírněné křídlo vytvořilo AKP (2001), viz 
příloha 1
52 SIEGL, E.: Pod dohledem generálů: Turecká společnost a její přibližování EU, Mezinárodní politika 
9/2002, roč. XXVI., str. 1 6 - 1 8
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Další problematickou oblastí je soudní moc. Státní bezpečnostní soudy 

byly zrušeny v květnu roku 2004, v září 2004 byl přijat nový trestní zákoník, 

který nahradil zákon starý 80 let. Nový zákoník přejímá moderní evropské 

standardy, posiluje tresty za porušování lidských práv, zavádí nové trestné činy 

a přestupky, jako například genocidu, zločiny proti lidskosti, diskriminaci, 

a zneužívání osobních dat.

3.2 Práva Kurdů

Kurdové v Turecku nejsou uznáni za národnostní menšinu53. Jakékoliv, 

byť i mírné zvýšení práv kurdské menšině vyvolává v tureckém obyvatelstvu 

obavu z ustupování Kurdům a přitakávání jejich separatistickým ambicím. Proto 

má turecká vláda ohledně přiznávání práv Kurdům značné nesnáze. To, co se jeví 

Evropské unii jako otázka lidských práv, považuje Turecko za otázku své vlastní 

suverenity.

Za Kurdy se považuje 8 až 12 milionů obyvatel Turecka. Politika 

posledních let Osmanské říše, která byla poznamenána desintegrací a válkami, 

přiměla tehdejší tureckou vládu к tomu, aby provádělo silnou asimilační politiku 

к veškerému svému obyvatelstvu. Tato politika byla součástí národního 

sebeuvědomění. Jak za Osmanské říše, tak v republice, byli Kurdové pod 

nadvládou Turků a patřili do Osmanského impéria. To bylo rozděleno spíše podle 

náboženského klíče, než podle jazykového. Čtyři miliony Kurdů je soustředěno 

v oblastech sousedících s Irákem a Sýrií. Zbytek Kurdů je rozptýlen po celé 

zemi.

53 Podle mírové smlouvy z Laussanne z roku 1924 byly za menšiny uznány pouze nemuslimské skupiny 
tureckého obyvatelstva, tedy křesťané -  podle národnostního složení to pak byli Řekové a Arméni.
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Zdroj: www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-maps.htm

Samotné Kurdy lze rozdělit na dvě skupiny. První skupina (cca 4 - 8 mil.) 

by pravděpodobně byla proti nějakému střetu s Turky -  jsou to etničtí Kurdové 

žijící v západním a středním Turecku. Druhou skupinu tvoří radikální kurdské 

komunity. Rekrutují se z obyvatelstva jihovýchodních provincií Turecka 

a mnoho z nich odešlo do západní Evropy, zejména Německa. Jejich skupiny 

jsou dobře organizované a usilují o ozbrojený boj, jak v Německu, tak uvnitř 

Turecka.

Kurdská menšina tedy žije především na jihovýchodě země. V posledních 

letech se bojovnost této menšiny podstatně zvýšila. Ambice na sebeurčení 

pramení z nenaplněných představ o autonomním kurdském státu, který měl 

vzniknout podle názoru Kurdů po první světové válce, když se Osmanská říše 

dělila. Od 80. let stojí v čele osvobozeneckého boje Kurdů vojensko-politická 

Strana kurdských pracujících (PKK54) pod vedením Abdullaha Ocallana. V roce 

1984 zahájila PKK krvavou kampaň s cílem vytvořit na jihovýchodě Turecka 

nezávislý stát Kurdistán. Krize v roce 1987 vyústila ve vyhlášení výjimečného 

stavu na jihu země a místní orgány dostaly pravomoc к omezování základních

54 PKK Pariya Karkara Kurdistan - Strana kurdských pracujících
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práv a svobod Kurdů. Během dalších let se problém rozšířil i do dalších oblastí 

Turecka a v současnosti Kurdové bojují za svá práva nejen na území Turecka, ale

i v západní Evropě. V roce 1999 byl představitel tureckých Kurdů Abdullah 

Ocalan zatčen, což kurdský boj značně ochromilo.

Odpověď Turků na jakékoliv akce PKK byla vždy naprosto nesmlouvavá. 

Odhaduje se, že během posledních 14 let přišlo o život od 15000 až do 37000 

Kurdů.55 Mnoho Kurdů žijících v exiluje úzce spojena s liberálními a levicovými 

politiky a spisovateli. Díky těmto aktivistům je veřejnost upozorňována na 

problémy Kurdů v Turecku a v přilehlých oblastech. EU považuje za nutné, aby 

Turecko před případným vstupem zajistilo lidská práva všem skupinám obyvatel. 

Zejména Evropský parlament, který se úzce zaměřuje na lidská práva, se touto 

otázkou zvláště zabývá.

3.3 Lidská práva

Nejpalčivější překážkou, kterou se Turecku stále nepodařilo překonat, je 

otázka dodržování lidských práv tak, aby byly dodrženy standardy států EU. 

Situace dnes se ale v porovnání s minulými lety rapidně zlepšila. Dříve 

docházelo častěji к vyhlášení výjimečného stavu, novináři byli pronásledováni 

a policejní metody byly daleko nesmiouvavější, než je obvyklé v evropských 

zemích. Většina Turků, zejména městská střední třída, dnes nepociťuje, že by žila 

v represivní společnosti.

Při posuzování této otázky v Turecku musíme vzít v úvahu, že Turecko 

bylo ještě nedávno zaostalou agrární zemí, s jednoduchým administrativním 

systémem. Problematika lidských práv je poměrně složitá, v Evropě i v USA se 

vyvíjela po dlouhá léta, na vysoké úrovni je v nej vyspělejších státech světa. Pro 

Turecko není jednoduché tuto mezeru překlenout. Kromě toho má Turecko časté 

zkušenosti s terorismem a pouličními boji. Proto mnoho (zejména pravicových) 

politiků ospravedlňuje určité metody, jako například speciální tribunály a právní 

omezení různých druhů extremismu.

55 BARCHARD, D.: Turkey and the European Union, Working draft o f a future pamphlet from the CER, 
London, 1998
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3. 4 Změny z přelomu tisíciletí

Během roku 2002 přijalo Turecko čtyři hlavní balíčky politických 

opatření, týkající se různých oblastí legislativy. Některé reformy jsou politicky 

význačné, protože se týkají v tureckém prostředí velmi citlivých otázek, jako je 

například svoboda vyjadřování, právo demonstrovat, různých kulturních práv 

a také práva občanské kontroly nad vojenskou mocí. Reformy neprosazuje pouze 

vláda a vedoucí politické strany; mají širokou podporu veřejnosti, která se chce 

co nejvíce přiblížit hodnotám a standardům ostatních evropských zemí. Princip 

nadřazenosti mezinárodního práva a evropských smluv ratifikovaných Tureckem 

byl začleněn do dodatků ústavy.

V roce 2003 se vláda zabývala otázkou, jak zajistit co nej efektivnější 

implementaci těchto reforem; např. ustanovila skupinu monitorující reformy. 

Vláda naprosto odmítá tolerovat jakékoliv násilí, výjimečný stav 

v jihovýchodních provinciích byl definitivně zrušen к 30. listopadu 2002. 

Navzdory těmto pozitivním krokům přinesly reformy dosud pouze omezené 

faktické výsledky. Jejich implementace byla a stále je pomalá a značně 

nerovnoměrná. Evropská komise zhodnotila v roce 200456, že Turecko sice 

učinilo pokrok; к mučení už nedochází systematicky, ale stále se vyskytují 

případy špatného zacházení se zadrženými. Také korupce zůstává velmi vážným 

problémem. Brání přílivu zahraničních investic a tím i vývoji celé ekonomiky. 

Státní zaměstnanci jsou špatně ohodnoceni a tudíž podplatitelní.57

Také instituce Národní bezpečnostní rady prochází reformou. Zákon ze 

17. 10. 2001 pozměňující článek 118 turecké ústavy jednoznačně potvrzuje 

poradní úlohu NSC. Podle něho má Národní bezpečnostní rada předkládat radě 

ministrů svoje názory na poradní rozhodnutí a tím zaručovat nezbytnou 

podmínku v souladu s formulací, uspořádáním a implementací politiky národní 

bezpečnosti státu. Rada ministrů má ohodnotit rozhodnutí Národní bezpečnostní 

rady týkající se opatření, které pokládá za nezbytné pro zachování existence

562004 Regular Reports on Turkey's membership, Progress towards Accession, Commission o f the 
European Communities, Brussels 2004
57 Index CPI (Corruption Perception Index) 3,2. Podle Transparency International je  na tom ale hůře 
například Rumunsko (2,9), Rusko (2,8), Ukrajina (2,2), TI 2004
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a nezávislosti státu, integrity a nedělitelnosti země a míru a bezpečnosti ve
v * 58 rspolečnosti. Ustanovení, že NSC bude oznamovat radě ministrů svá usnesení, 

ke kterým dospěla, bylo zrušeno. NSC již nebude mít nadále svého představitele 

v dohledu nad sdělovacími prostředky. Zástupce však nadále bude působit 

v ostatních občanských radách jako např. RTUK a YOK59. Další změny 

v povinnostech, fungování a složení NSC byly zavedeny v červenci 2003. 

Rozšířená výkonná práva a dohlížecí pravomoci generálního tajemníka NSC byly 

zrušeny. Zrušeno bylo například ustanovení, které generálnímu tajemníkovi 

umožňovalo pokračovat (místo prezidenta nebo ministerského předsedy) 

v implementaci jakéhokoliv doporučení NSC. Mezi další změny v NSC patří také 

to, že generální tajemník nebude nadále nutně vojenská osoba. NSC se bude 

scházet jednou za dva měsíce místo každoměsíčních schůzek. Parlament bude 

také pečlivěji sledovat výdaje na obranu; ty se za posledních deset let podstatně 

snížily a v roce 2004 tvořily 2,6 % tureckého HDP.

58 Turecká ústava článek 118
59Supreme Public Broadcasting Council -  Nejvyšší veřejná rada pro rozhlasové vysílání, Higher 
Education Council -  Rada pro vzdělávání
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4. Turecko je príliš veliké

Další obava z Turecka jako člena vyplývá z faktu, že na 370 milionovou 

EU je 70 milionové Turecko jednoduše príliš početné. Obyvatelstvo dosahující 

počtu 69,660,55960 (což je přibližně 15,5 % EU-25) s nej větší m přirozeným 

přírůstkem by z Turecka rázem učinilo nejpočetnější stát v EU, tudíž stát, který 

má nej větší hlas v Radě EU, Evropském parlamentu, a zásadním způsobem by 

tedy mohl ovlivňovat rozhodování Unie. To by znevýhodnilo všechny stávající 

členy.

Je ovšem pravda, že pro současnou 25ti člennou EU bude relativně 

jednodušší absorbovat Turecko, než pro EU-15. Početně se jedná o stejně velké 

(resp. porovnatelné) rozšíření, jako rozšíření východní (všech deset nově 

přijatých států dohromady).

Tab. 3 - Důsledky rozšíření

Rozloha Obyvatelstvo HDP HDP/ob

EU 15 —* EU25 23 20 4,7 91,2

EU25 EU27 9 6 0,7 87,4

EU27 -> EU28 18 15 2,2 79,4
Tabulka ukazuje přírůstek rozlohy, obyvatelstva a HDP v %, průměrný HDP/ob. 
v porovnání k EU15.
Chorvatsko není započítáno.
Zdroj: Eurostat NSI, kalkulace DG REGIO

Průměrný roční přirozený přírůstek činí 1,8 %, což se dost podstatně liší 

od evropského průměru (0,2 %). Tento přírůstek ovšem rok od roku klesá, což 

pravděpodobně vyústí v podobné problémy jako ve zbytku Evropy -  problémy se 

stárnutím populace; reforma systému sociálního zabezpečení apod.

Míra porodnosti v Turecku však v posledních několika letech prudce 

klesla. Celková míra fertility (průměrný počet dětí na jednu ženu) klesla na

2,5 z 3,5 v 70. letech a předpokládá se, že tento pokles bude pokračovat i nadále 

spolu s tím, jak se bude zvyšovat ekonomická úroveň společnosti. Tento trend je 

podpořen mírou porodnosti, která v současné době klesla na 1,4 %. Věkové

60 CIA -  The World Factbook 2003, Turkey, www.cia.gov/cia/publications/factbook
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rozložení obyvatelstva v Turecku přehledně znázorňuje následující graf pro rok 

2005. Na jeho vývoj ukazují projekce do roku 2025 a 2050.

Graf 1 - Populační pyramida v letech 2005, 2025 a 2050
Turkey: 2005

MALE FEPIňLE

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Population (in millions)

Turkey! 2025
MALE FEMALE

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Population (in millions)

Turkey: 2050
MALE FEMALE

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Population (in millions)

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

Obyvatelstvo je územně poměrně koncentrované, dvě třetiny žijí ve 

velkých městech -  Istanbulu, Ankaře, Izmiru apod. Trend koncentrace se dále 

zesiluje, lidé migrují z venkova do měst za lepším výdělkem.

Případné přijetí Turecka by mělo značné institucionální dopady, podobně 

jako tomu bylo při každém rozšiřování. Předpokládá se, že v době přijetí Turecka 

(hrubý odhad je nejdříve v roce 2014), již bude přijata ústavní smlouva, která se
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zjednodušováním institucionální struktury a procedur zabývá. Právě okolo roku 

2015 se odhaduje, že už bude Turecko stejně zalidněné jako Německo (viz 

následující tabulka).

Tab. 4 - Porovnání počtu obyvatel Turecka a Německa

2005 2015 2025 2050

Turecko 69,660,559 76,684,752 82,204,623 86,473,786

Německo 82,431,390 81,945,895 80,637,451 73,607,121
Zdroj: www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbagg

Tento stav implikuje následující změny v procesu rozhodování. Podle 

ústavy by počet křesel v Evropském parlamentu neměl po roce 2009 přesáhnout 

počet 750, přičemž minimální počet projeden stát bude 6 křesel, maximální pak 

96 křesel. Turecko a Německo by tedy získaly 96 míst v této instituci. Turecké 

členství by podstatně změnilo rozdělení křesel v současné EU. Zejména střední 

a velké státy by se musely vzdát několika pozic, aby umožnily začlenění 

Turecka.

Co se týká hlasovacího systému v Radě, zavádí ústava od listopadu 2009 

u hlasování prostřednictvím kvalifikované většiny princip dvojí většiny -  

Turecko by tak automaticky získalo velmi silnou pozici. Kvalifikovaná většina 

při hlasování v Evropské radě a Radě ministruje stanovena jako dvojitá většina 

alespoň 55 % členských zemí tvořených nejméně 15 členskými státy 

a reprezentujících minimálně 65 % obyvatelstva EU. U návrhů nepředkládaných 

Komisí ani ministrem zahraničí EU je potřebná většina 72 % zemí a 65 % 

obyvatelstva. Pro blokování rozhodnutí je ale zapotřebí nejméně čtyř (45 %) 

zemí, které zároveň musejí splňovat populační kritérium (35 % obyvatelstva). 

Státy odpovídající třem čtvrtinám počtu zemí či podílu obyvatelstva potřebného 

pro blokaci mají možnost dosáhnout odkladu hlasování a dalšího jednání v zájmu 

nalezení kompromisu u citlivých návrhů. S přistoupením Turecka by mohla být 

blokační menšina z hlediska počtu obyvatelstva menšího počtu větších států lépe 

dosažitelná. Ať tak či onak, Turecko by mělo v EU-28 silný hlas v rozhodovacím
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procesu. Podie bývalého francouzského prezidenta a předsedy Evropského 

konventu, Valery Giscarda d'Estainga, to činí vstup Turecka do EU méně 

pravděpodobný. Na druhé straně by ale Turecko samo nemohlo blokovat 

rozhodnutí, potřebovalo by ještě obyvatelstvo nejméně dvou velkých zemí, aby 

překročilo 35% hranici.

Turecké přijetí by mělo relativně malý institucionální dopad co se týká 

Komise. Komise se v prvním období bude skládat z jednoho zástupce za každý 

členský stát, v dalších obdobích pak z takového počtu členů, který bude 

odpovídat dvěma třetinám počtu členských států. Jednotlivé členské státy se 

budou v obsazování postů v Komisi pravidelně střídat, takže každý stát bude mít 

svého zástupce v Komisi vždy ve dvou ze tří funkčních období. Nově je v ústavě 

zakotvena funkce ministra zahraničí EU (s funkcí místopředsedy Komise), která 

vznikne personálním propojením agendy současného vysokého představitele EU 

pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a komisaře pro vnější vztahy. 

Komise má podle ústavy v budoucnosti sestávat z určitého počtu členů, včetně 

prezidenta a ministra pro zahraniční záležitosti.61

61 Evropské komise bude každý členský stát nominovat vlastního komisaře až do roku 2014. Potom bude 
počet komisařů snížen na dvě třetiny počtu členských států, přičemž žádný členský stát nebude bez 
komisaře déle než jedno funkční období Evropské komise.
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5. Hranice EU se posunou na východ

Turecko s délkou hranie 3648 km sousedí s mnoha problémovými regiony

-  nestabilními zakavkazskými republikami, Iránem a Irákem, oblastmi Blízkého 

východu. Posunutím hranie se EU vystaví vyššímu riziku konfliktu. Kavkaz je 

velmi nestabilní, některé země se snaží přimět Turecko jako muslimskou zemi, 

aby je podporovalo. Hranicí se Sýrií by EU přiblížila žhavému 

blízkovýchodnímu problému muslimských zemí s Izraelem. Hranice s výbušným 

a nestabilním Irákem a Iránem, na jejichž území také žijí kurdské menšiny 

usilující o sebeurčení, by pro EU znamenala nutnost zaujmout jasné stanovisko 

к daným problémům. V neposlední řadě má Turecko nevyřešené územní spory

i se svým západním sousedem -  Řeckem -  spory o Egejské ostrovy a stále 

otevřený spor ohledně rozděleného Kypru.

Na druhé straně můžeme ovšem polemizovat s tím, že případné přijetí 

Turecka posune tyto problémy к EU blíže. EU musí i dnes zastávat určitá 

stanoviska ke globálním problémům. Navíc Turecko je členem NATO, kam patří 

také převážná většina členských států EU. Bezpečnostní krize na tureckých 

hranicích je tedy už nyní evropským problémem. EU navíc začala rozvíjet svojí 

vlastní obrannou politiku mimo NATO, к níž přispívá i Turecko. Turecko, země 

jednou z největších armád na světě , by významně přispělo к evropskému 

obranému systému a mohlo by EU pomoci stát se globálním partnerem v této 

oblasti, tvořícím protiváhu zbrojní síle USA. A co se týká vzájemných řecko- 

tureckých vztahů, ukazuje se, že sbližování Turecka s EU přispívá i к zlepšování 

vztahů Turecka a Řecka. Naděje na vyřešení kyperské otázky se zvyšují spolu 

s tím, jak se ukazují výhody bližších řecko-tureckých vztahů.

Předpokládá se, že pokud Turecko vstoupí do EU a jeho instituce se budou 

demokratizovat a reformovat, přispěje to к demokratizaci a stabilizaci celého 

regionu. Někteří experti tvrdí, že když EU v prosinci roku 2004 rozhodla

o započetí přístupových rozhovorů, okamžitě se to odrazilo v tlaku na Turecko 

normalizovat svoje vztahy s Arménií.63 Turecko si uvědomuje potřebu

62 Turecké ozbrojené síly čítají na 635 500 vojáků, je  to druhá největší armáda v NATO, po armádě USA
63 Turkish drive towards EU increases possibilities for change in the Caucasus, Jon Gorvett: 1/06/05
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normalizovat vztahy se všemi svými sousedy, je to podmínkou členství v EU.

V první řadě to znamená otevření všech hranic. Hranice s Arménií jsou zavřené 

od roku 1993, kdy se tímto krokem Turecko snažilo podnítit odchod Arménů 

z Adzerbajdžánu.64 Turečtí politici se už pokoušeli tento krok učinit, ovšem 

setkali se s prudkým odporem veřejnosti, jak na straně Turků, tak

i Ázerbájdžánu. Arménie si mimo to také činí územní nároky na východní 

Anatólii, nedořešená je i otázka genocidy Arménů po 1. světové válce.65

Mezi Tureckem, Sýrií a Irákem je vleklý spor o hydrologické projekty, 

které kontrolují horní tok řeky Eufrat. Ve všech těchto státech populace rychle 

roste, což implikuje potřebu rozšířeného zemědělství, které je v převážně suché 

zemi možné pouze díky zavlažovacím systémům.66 Turecko postavilo na Eufratu 

22 přehrad a 19 vodních elektráren. Poslední, Ataturkova přehrada byla 

dostavěna počátkem 90. let. Postavení této přehrady bylo vnímáno s rozdílnými 

pocity. Faktem je, že pomůže omezit extrémní výkyvy toků a umožní 

předvídatelné dodávky vody, na druhé straně ale sníží celkový tok nejméně

o 50 % (o 40 % do Sýrie a o celých 80 % do Iráku). Také Sýrie staví na Eufratu 

přehrady, a tak se do Iráku dostane jen málo využitelné vody. Turecko tedy může 

ovládat zásoby vody Sýrie a Iráku, což bylo vnímáno jako důležitý strategická 

výhoda během války v Perském zálivu. Sporná je mimo jiné také otázka čistoty 

vody, která se po použití v zavlažování vrací do původního toku. Spor, který 

mezi všemi třemi státy navzájem trvá již od 60. let, ale žádné formální dohody 

nebylo dosaženo, se v 90. letech vyhrotil do podoby Sýrie a Irák proti Turecku. 

Turecko také ostře sleduje situaci ohledně statutu iráckých Kurdů.

Bilaterální vztahy s ostatními sousedy - Gruzií a Iránem, a Bulharskem, 

jsou normalizované.

64 Arménci obsadili toto azerbandžánské území během konfliktu o Náhorní Karabach, arménský prezident 
Robert Kocharian vyzýval EU, aby otevření hranic mezi Tureckem a Arménií bylo podmínkou pro 
turecké členství.
65 Územní nároky Arménie vyplývají z faktu, že Arménie odmítá uznat Karskou dohodu z roku 1921, 
která mezi těmito dvěma státy hranic stanovila po rozpadu Osmanské říše. Arménie tvrdí, že není důvod 
tyto hranice uznávat, protože je  vlastně uznán status quo tím, že obě země vstoupili do OBSE. Turecko 
nicméně vyžaduje explicitní uznání hranice ze strany Arménie.
66 Sýrie má kromě Eufratu ještě jiné vodní zdroje, Eufrat je  však nejspolehlivější. Irák je  na Eufratu 
závislý.
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6. Turecko je chudé

Odpůrci tureckého členství také často argumentují faktem, že Turecko je 

ekonomicky nej slabší v porovnání s ostatními členy EU. EU tudíž nebude nikdy 

schopna Turecko vstřebat. Bohatší státy budou muset znatelně podpořit turecké 

zemědělce, životní standard obyvatel Turecka je daleko nižší než je evropský 

průměr, což může způsobit masivní migraci do bohatších států EU. Turecko je 

velmi zadlužené kvůli bankovní krizi a následné ekonomické depresi v roce 

2001, kterou přestálo jen díky značné podpoře MMF. Pro EU jsou už státy 

střední a východní Evropy velkou zátěží, EU také podporuje rekonstrukci 

Balkánu. Pro EU je tedy naprosto nemožné vypořádat se s daleko chudším 

a mnohem méně stabilním a zadluženým Tureckem, tvrdí odpůrci.

Tab. 5 - HDP/ob. podle PPP (ceny v USD roku 2000)

Země HDP/ob. Podíl
Belgie 27013 112.90%
ČR 17187 71.83%
Dánsko 29557 123.54%
Estonsko 13080 54.67%
Finsko 27889 116.56%
Francie 27157 113.50%
Irsko 32764 136.94%
Itálie 25789 107.79%
Kypr 13911 58.14%
Litva 10545 44.07%
Lotyšsko 10578 44.21%
Lucembursko 53113 221.99%
Malta 9452 39.51%
Madársko 13906 58.12%
Německo 26228 109.62%
Nizozemí 27424 114.62%
Polsko 11491 48.03%
Portugalsko 17248 72.09%
Rakousko 29108 121.66%
Řecko 18994 79.39%
Slovensko 14005 58.53%
Slovinsko 20284 84.78%
Španělsko 22467 93.90%
Švédsko 28730 120.08%
Velká Británie 27689 115.73%
EU-25 23926 100.00%
Bulharsko 7332 30.64%
Rumunsko 8475 35.42%
Turecko 7232 30.23%

Zdroj: UNECE, údaje v USD za rok 2004
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Jako protiargument můžeme použít fakt, že státy střední a východní 

Evropy, ač relativně chudé a politicky ne dostatečně vyvinuté, se podařilo 

integrovat do EU bez velkých problémů. Také Irsko, Španělsko, Portugalsko 

a Řecko byly daleko pod evropským průměrem, když do EU vstupovaly, a do 

dnešní doby učinily značné pokroky. Také u těchto států se předpovídala 

katastrofická migrace do vyspělejších členských zemí, která ovšem nakonec 

nenastala. Co se týká ekonomické úrovně, i Rumunsko, Bulharsko, ale také Litva 

a Lotyšsko mají velmi nízké HDP/ob. v porovnání s Tureckem, navíc turecká 

ekonomika vykazuje v posledních letech rychlý a vytrvalý růst.

Turecko je řazeno mezi méně vyspělé země. HDP/ob., jenž ukazuje na 

životní úroveň v daném státu, j e v  porovnání se státy EU podstatně nižší - podle 

parity kupní síly byl v roce 2003 na pouhých 30,23 % průměru EU-25, což je ale 

stejná úroveň jako vykazují Bulharsko a Rumunsko. Celkový HDP představuje 

pouhé 2 % HDP EU-25.

Je proto zřejmé, že Turecko by bylo jasným příjemcem. Je možné čistě 

mechanicky vypočítat vliv vstupu Turecka a přerozdělení financí v rámci EU, ale 

takové odhady bychom měli brát s velkou rezervou. Existuje totiž velké množství 

nejistot, které nedovolují takovéto předpovědi provádět -  může se změnit 

rozpočtová procedura, částka příspěvku do rozpočtu, záleží také na průběhu 

a výsledcích vyjednávání a zvláštních dohod v případě Turecka. V neposlední 

řadě může mnohé ovlivnit situace v samotném Turecku.

Nicméně základní rámec by vypadal takto; maximální částka, kterou 

každý členský stát přispívá do rozpočtu EU v současné finanční perspektivě pro 

rok 2004 činí 1,11 % z HDP EU-25, což je cca 111 mld. EUR.67 Změnilo by se 

zásadně například rozdělení výdajů do jednotlivých oblastí. Co se týká 

zemědělství, je jasné, že Turecko by se okamžitě stalo kandidátem pro příspěvky 

v rámci společné zemědělské politiky, včetně politiky na rozvoj venkova. 

Velikost zemědělského sektoru je v Turecku rozsáhlejší, a proto se s touto oblastí 

musí v každém rozpočtu počítat. V zemědělství je zaměstnáno kolem 7 milionů 

Turků, což je 33 % aktivního obyvatelstva. V současné EU činí počet lidí

67 Issues arising from Turkey's membership perspective, Commision o f the EC, Brussels, str. 46, Budget
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zaměstnaných v zemědělství 10,4 milionů lidí (5,4 % aktivního obyvatelstva), 

z nichž jsou téměř 4 miliony z 10 nových členů. Také velikost zemědělské 

plochy je značná. Pokud bude Turecko v roce 2015 přijato, a bude vyjednáno 

desetileté přechodné období, během kterého se budou postupně zavádět přímé 

dotace, stejně jako pro nové členské státy, tak také pro Bulharsko a Rumunsko, 

budou tyto dopady mít na unii plný vliv až kolem roku 2025. Podle současného 

acquis by náklady rozšíření současné společné zemědělské politiky na Turecko 

znamenaly kolem 8,2 mld. EUR do roku 2025 (podle cen roku 2004)68. Z této 

částky by šlo 2,3 mld. EUR na rozvoj venkova a 5,3 mld. EUR na přímé platby 

a 660 mil EUR na tržní výdaje.

Co se týká regionální politiky, Turecko s úrovní HDP/ob. 30,23 % 

průměru EU by podle současných pravidel mělo (stejně jako Bulharsko 

a Rumunsko) nárok na značné částky strukturálních dotací. Současné pravidla se 

ovšem nikdy nevztahovala na tak velikou zemi, tak nízké životní úrovně a tak 

velkých regionálních rozdílů, jako je Turecko, a proto není zaručené, že bude 

moci být současný systém dodržen. Na druhou stranu může právě toto 

ospravedlňovat zavedení zvláštních mechanismů, které budou brát v úvahu 

specifika této země. Není ale jisté, že současný horní limit 4 % HDP pro čerpání 

z evropských fondů69 bude platit pro i pro Turecko, nebo jinou zemi. Vše záleží 

na ekonomickém vývoji v průběhu příštích desetiletí. Je proto jen velmi těžké 

činit nějaké odhady, jak pro Turecko tak pro další kandidátské země.

Jak už bylo řečeno, Turecko je charakteristické velkými regionálními 

rozdíly. V průběhu posledních 20 let došlo к značné urbanizaci. 66 % 

obyvatelstva dnes žije v městských oblastech, v porovnání se 40 % v 70. letech. 

Nejbohatší regiony leží v západní části země, nejchudší na jihovýchodě.

V regionu Kocaeli, který je centrem tureckého průmyslu, dosahuje HDP/ob.

o 90 % vyšší úrovně než zbytek země (46 % EU-25). Nejchudší regiony Agri 

a Van dosahují pouhých 8 % průměru EU-25.

68 Issues arising from Turkey's membership perspective, Commision o f the EC, Brussels, 
europa. eu. int/сотт/enlargement/report_2004/pdf/issues_paper_en.pdf
69 Maximální limit čerpání z evropských fondů 4 % HDP pro nové členské země byl stanoven na schůzce 
v Berlíně, 1999
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Každá nová členská země při vstupu do EU a přijímá všechny závazky 

plynoucí z primárního práva. Jedním z nich je i začlenění se do Evropské měnové 

unie. Z toho důvodu musí státy splňovat maastrichtská konvergenční kritéria.70 

Následující tabulky ukazují zhodnocení tureckých ukazatelů. Turecko učinilo 

v posledních desetiletích podstatný pokrok.

Tab. 6 - Jak splňuje Turecko konvergenční kritéria?71

Inflace (procentní nárůst)

maximální limit 5.1

Turecko 10.1

rozdíl 5 procentních bodů

Úrokové míry

maximální limit 6,12

Turecko 32,6

rozdíl 26,48 procentních bodů

Deficit státního rozpočtu

Maximální limit 3,0 % HDP

Turecko 3,9

rozdíl 0,9 procentních bodů

Veřejný dluh

maximální limit 60,0 % HDP

Turecko 80,1

rozdíl 20,1 procentních bodů
Zdroj: Eurostat 2004

70 Míra inflace členského státu -  měřeno podle spotřebitelských cen -  nesmí přesáhnout během jednoho 
roku před rozhodnutím o vstupu země do HMU 1,5 procentního bodu průměrné inflace tří zemí s nejnižší
inflací, Rozpočtový deficit veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 3 % HDP. Kritérium se 
nepovažuje za porušené, pokud je  povolená hranice výjimečně a přechodně překročena, nebo když se 
rozpočtový schodek neustále a výrazně snižuje a přibližuje se stanovené hodnotě 3 %. Celkový dluh 
veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 60 % HDP. Kritérium se nepovažuje za porušené, pokud 
se veřejný dluh dostatečně rychle přibližuje zpět ke stanovené hranici. Měna musí být udržována 
v povoleném fluktuačním pásmu mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému bez 
devalvace vůči jiným měnám po dobu dvou let před rozhodnutím o vstupu. Úroveň dlouhodobých 
úrokových sazeb nesmí překročit během jednoho roku před rozhodnutím o vstupu o více než 2 procentní 
body průměr ve třech cenově nej stabilnějších členských zemích. Zdroj: Protokol o kritériích konvergence 
v článku 109j Smlouvy o ES v příloze Smlouvy o EU
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Příliv přímých zahraničních investic (PZI) je zanedbatelný (méně než 1 % 

HDP ročně). Tento fakt podstatně zabraňuje modernizaci ekonomiky a tlumí 

přístup к vývozním trhům, což působí jako brzda vývoje tureckého 

ekonomického potenciálu. Je nutné přijmout podstatné změny v legislativním 

rámci, zjednodušit administrativní procedury a vytvořit agenturu specializovanou 

na investiční pobídky. Nejpodstatnější překážkou přílivu PZI je ale rozsáhlá
72 ,korupce, makroekonomická nestabilita a nedostatky v právním zabezpečení 

podnikání.

Země prošla v posledních desetiletích rapidním vývojem, který přiblížil 

Turecko vyspělým státům. Proběhlo několik ekonomických a finančních krizí 

(v roce 1994, 1999 a 2001), které zbrzdily ekonomický růst. Od roku 2001 je 

však vidět pokrok, vláda provádí stabilizační ekonomické reformy a snaží se 

odstranit příčiny krizí. Jedním z úspěchů je utlumení inflace, jenž dosahovala na 

počátku devadesátých let i dvoucifemých míst. Některé problémy však stále 

zůstávají nevyřešené -jedním z nich je i rostoucí zadlužení. Další reformy jsou 

proto nutné; je však nesporné, že Turecko má velký růstový potenciál.

V Turecku pracuje stále kolem 1/3 obyvatel v zemědělském sektoru 

(v zemích EU tvoří zaměstnanost v zemědělství kolem 5 %). Rychle se vyvíjí 

sektor služeb a předpokládá se, že během několika příštích let dojde к přesunu 

pracovníků ze zemědělství právě do terciárního sektoru, což bude reflektovat 

pozitivní strukturální změny.

Zajímavé je také teritoriální zaměření turecké ekonomiky. V posledním 

období došlo к hospodářské reorientaci ze zemí Středního východu na země 

Evropy. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat i nadále s rostoucí 

liberalizací vzájemného obchodu EU-Turecko. Turecko je zemí s významným 

podílem zemědělského exportu. Zemědělské produkty činily v roce 2003 8 % 

veškerých tureckých exportů. Mezi hlavní artikly patří čerstvé ovoce a zelenina. 

Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou země EU -  Německo, Francie, 

Velká Británie a Itálie a Nizozemí, důležitým exportním cílem jsou také USA.

72 Podle organizace Transparency International má Turecko index 3,2, ČR 4,2, Německo 8,2. CPI index 
měří míru korupce tak, jak  je  vnímána obchodníky, akademiky a analytiky rizik, v rozsahu mezi 10 body 
(žádná korupce) a 0 body (vysoká korupce). Zdroj: Transparency International
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К největším importním zemím se mimo již výše zmíněných řadí také Japonsko, 

Rusko a Švédsko.7

Závěrem lze tedy říci, že přistoupení Turecka sebou přináší velké výzvy 

a příležitosti pro všechny evropské země. Ty mohou členstvím Turecka získat 

určité výhody. Očekává se, že nastartovaný růst HDP v Turecku dodá potřebný 

impuls exportu členských zemí EU do Turecka a tím udrží a akceleruje i jejich 

růst. Evropské společnosti budou mít rozsáhlé příležitosti k investicím. 

Přistoupením by získalo i Turecko; zesílený vnitrounijní obchod, vyšší investice 

a produktivita práce by přispěly k hospodářskému růstu a aktivní snaha vlády 

k ekonomickým reformám uvnitř Turecka. Otázkou zůstává, jak se turecké 

podniky vyrovnají se zahraniční konkurencí, zda udrží tempo s prudce rostoucím 

průmyslem. Další riziko představuje nárůst regionálních rozdílů. Aby Turecko 

mohlo využít všech výhod, které vstup do EU přináší, musí pokračovat 

v rozsáhlých strukturálních reformách. Je nutné udržet veřejné výdaje na 

rozumné úrovni, pokračovat ve stabilizaci a rozvoji finančního sektoru, zvýšit 

celkovou úroveň vzdělanosti a snažit se přilákat přímé zahraniční investice.

73 Viz příloha 7
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7. Problém migrace

V EU žije kolem 3 milionů Turků. Procentuelně toto číslo představuje 

24,4 % cizinců v EU, což znamená, že Turci jsou nej větší evropskou menšinou.

V samotném Německu žijí 2 milióny Turků, velké komunity jsou také ve Francii 

a Nizozemí. Čítají mnohdy více než obyvatelstvo malých států EU. V EU žije 

celkem kolem 4 % tureckých občanů. Tato menšina si už vytvořila novou 

identitu a zapojila se do života hostitelské země.

Tab. 7 - Turecká populace v tisících (2002)74

Německo 2053 (76,81%)

Francie 208 (7,78%)

Nizozemí 101 (3,77 %)

Rakousko 134 (5,03 %)

Belgie 69 (2,59 %)

Velká Británie 42 (1,57%)

Švédsko 16 (0,61%)

Dánsko 38 (1,42%)

Itálie 5 (0,22 %)

Celkem EU 2674, západní Evropa 3045,575

V 60. letech Evropa trpěla nedostatkem pracovních sil, proto vlády 

iniciovaly uzavírání pracovních smluv a zvaly cizince do svých zemí. Masová 

migrace Turků do západní Evropy začala v roce 1961, poté co byla ratifikována 

pracovní dohoda mezi Německem a Tureckem. Po Německu uzavřelo Turecko 

takovou dohodu také s Nizozemím, Belgií a Rakouskem, Francií a Švédském. Po 

roce 1973 EHS proces najímání dělníků zastavilo a struktura migrace se zásadně 

změnila. Dříve cestovali za prací především muži, po roce 1973 už docházelo 

spíše к sjednocování rodin, které převažovalo po následující dvě desetiletí. Dnes 

žije v Evropě již druhá popř. třetí generace Turků, která je zde silně zakořeněna.

74 Eurostat federal office o f  stastistics, 2002, Centre o f turkish studies, Essen
75 Poněkud odlišné, avšak trendově shodné, údaje poskytuje Zpráva nezávislé komise o Turecku, která 
tureckou populaci v zemích EU dále člení na občany EU a ostatní přistěhovalce, viz příloha 6
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Nejprudší příliv přicházel na počátku 60. let. Čistá imigrace dosahovala 

vrcholu, když za prací cestovalo do Evropy kolem 80 tisíc migrantů ročně (0,5 % 

celkové pracovní síly Turecka). Od 80. let přibylo do evropských zemí z Turecka 

,.pouhých“ 40 - 60 tisících osob ročně, což tvořilo 0,2 % tehdejší pracovní síly.

V roce 2002 bylo v zemích EU-15 registrování na 3 miliony tureckých občanů 

(77,8 % je v Německu, 7,9 % ve Francii, 4,7 % v Rakousku a 4,4 %
• 7 ŕ*v Nizozemí) .

Migrace Turků do států EU se tedy během 80. let zpomalila, aleje zřejmé, 

že většina turecké populace v Evropě zde zamýšlí se usadit a zůstat natrvalo. 

Mnoho Turků, kteří se navrátili zpět do Turecka, mělo totiž s tímto návratem 

negativní zkušenosti -  špatné ekonomické podmínky, nezaměstnanost.77 Turecko 

získávalo příjmy z úspor Turků v zahraničí, ovšem ani tímto se nepodařilo 

výrazně zlepšit vývoj turecké ekonomiky, tak aby se zabránilo dalšímu odlivu 

turecké pracovní síly za prací. Rozhodně ale napomohla snížení nezaměstnanosti 

v Turecku.

Turecká diaspora v Evropě přesto rovnoměrně narůstá. V celé Evropě se 

zvýšila z 1,998 milionů v roce 1985 až na 3,034 miliony v roce 1996, což 

představuje 52,6 % nárůst za pouhou jednu dekádu.78 Tento růst v období 

zpomalené migrace má dvě příčiny. Jednak, že i když jednotlivé země omezily 

migraci, počet obyvatel se zvyšoval prostřednictvím sňatků. Za druhé míra 

porodnosti v turecké komunitě je kolem 2,6 % ročně (což je číslo větší než 

v samotném Turecku, kde tato míra činí 2,3 % ročně). To samozřejmě vede 

к vyššímu počtu obyvatel, vezmeme-li v úvahu, že jde o mladou populaci, 

z nichž je jedna třetina ve věku do 18 let. Více než 80 % z těchto mladých lidí 

bylo narozeno a chodilo do školy v Evropě.

Turecká menšina se liší od ostatních muslimských menšin (zejména 

muslimů ze severní Afriky) tím, že přišla do evropských států později. Kořeny 

měla převážně v zemědělství, je geograficky koncentrovaná, orientovaná na

76 Issues arising from Turkey's membership perspective, Commision o f the EC, Brussels, 2004
77 Jsou ovšem i studie dokládající opak -  Turci, kteří se do Turecka navrátili byli úspěšní jako 
podnikatelé, protože získali ze zkušeností v Evropě potřebný know-how
78 Turks in Europe: From a garbled image to the complexity o f migrant social reality, Ural Man?o, 
MEDEA, 2002, www.abhaber.com/englis/document/docu_0001.asp
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rodinu, zachovává si svůj mateřský jazyk a vytváří si svoje vlastní komunitní 

organizace79. Turečtí přistěhovalci sestávají téměř výlučně ze zemědělského 

obyvatelstva, většina z nich nikdy nežila ve městě předtím, než emigrovala. 

Navíc tito lidé se dříve nikdy nesetkali s evropskou kulturou, nebo jazykem (na 

rozdíl od přistěhovalců z jiných muslimských zemí -  Turecko nebylo nikdy 

kolonií). Právě z těchto důvodů mají větší problémy začlenit se do společnosti. 

Ekonomická exkluze, kulturní vyčleněnost z většinové společnosti, přispívá 

к silnému pocitu sounáležitosti к vlastní skupině. Ta se vyznačuje zachováváním 

rodinných tradic, jako například zákon cti a potřebou nalézt si partnera podle
j  '  • '  • 80 •dřívějších pravidel. Většina prací, které mohou nalézt, je pouze jako 

nekvalifikovaná pracovní síla.

Přesto ale nejsou evropští Turci v žádném případě homogenní skupinou. 

Mnoho Turků v Německu je ochotných se včlenit do politického, ekonomického 

a sociálního systému ve společnosti. Více než jedna třetina získala občanství81. 

Během let vznikala střední vrstva evropských Turků, která začala s podnikáním 

v odvětví služeb, turismu, občerstvení, telekomunikací i staveb. Někteří vytvořili 

politické strany a účastní se jejich aktivit jak na místní, tak celostátní úrovni. 

Všeobecně platí, že turecké obyvatelstvo se v druhé popř. třetí generaci integruje 

úspěšněji, protože lépe ovládá jazyk, má lepší výsledky ve škole a tím také lepší 

pozici na socioekonomickém žebříčku. V druhé generaci můžeme sledovat

i nárůst smíšených rodin, snížení míry porodnosti a náboženských zvyků.

Ve většině evropských zemích se schopnost Turků začlenit se do 

společnosti neměří počtem těch, kteří se úspěšně integrovali, ale počtem těch, 

kteří se do společnosti neintegrovali. Právě ti jsou zárodkem nespokojenosti; 

počínajíc stížnostmi na špatný vzdělávací systém, vysokou nezaměstnanost, 

odcizení od společnosti, až po izolaci žen, otázku nošení šátků, nucené sňatky 

nebo zabíjení ze cti. Většina těchto praktik, které vyplývají z islámské víry 

a tradic, přispívá к zjevným nebo latentním antipřistěhovaleckým náladám 

v hostitelské zemi.

79 Nej známější Islamic belt
80 Ze stejného regionu
81 Viz příloha 6

54



Na druhé straně je třeba podotknout, že roste povědomí jak na vládní 

úrovni, tak i mezi veřejností, že pro úspěšnou integraci je nutná ochota obou 

stran -  imigrantů i původních obyvatel. Pokud mají imigranti snahu se 

integrovat, musí к tomu vlády vytvořit přijatelné podmínky, které by jim situaci 

ulehčily.

7.1 V olný p o h y b  Т и гк й  v  E U

Migraci Turků v rámci EU upravuje Ankarská asociační dohoda, popř. její 

interpretace Evropským soudním dvorem. Podle článku 12 asociační dohody 

Turecka a EU z roku 1963 se obě strany vzájemně zavazují uskutečňovat kroky 

к svobodnému pohybu osob.82 V roce 1973 však byla v tomto směru 

prostřednictvím Dodatkového protokolu učiněna určitá omezení. V roce 1986 

bylo právo volného pohybu tureckých pracovníků úplně pozastaveno. Německá 

vláda se vyjádřila ohledně volného pohybu tureckých dělníku v tom smyslu, že 

v asociační smlouvě s Tureckem je vyjádřena pouze obecný směr, který 

vyjadřuje doporučení, a proto neposkytuje právní nárok na volný pohyb Turků. 

Tudíž není možné poskytnout všem Turkům možnost volného pohybu, vláda 

musí tedy tento pohyb korigovat. Rozhodnutí ohledně migrační politiky je 

rozhodnutím vlády každého jednotlivého státu EU. Také ESD v této otázce 

rozhodl; turečtí pracovníci nemají právo odvozovat nárok na volný pohyb na 

základě asociační smlouvy. Pokud se ovšem získají pracovní povolení v určitém 

členském státě, mají stejná práva jako domácí pracovníci (podle rozhodnutí 

č. 1/80).83

Po případném vstupu Turecka do EU by pravděpodobně nastal příliv 

tureckých pracovníků do ostatních států EU. Je ovšem velmi složité odhadnout,

82 Official Journal of the European Communities, Volume 16, NCI 13, 1973, smluvní strany souhlasí, že 
se budou řídit článkem 48, 49 a 50 smlouvy ustavující Společentsví s cílem progresivně zajistit volný 
pohyb pracovníků mezi oběma stranami.
83 Právo rovného zacházení ohledně pracovních podmínek a práva na odměnu za vykonanou práci, právo 
na prodloužení pracovního povolení u stejného zaměstnavatele, pokud je  místo stále volné a s tím spjaté 
povolení к pobytu v členské zemi a jeden rok po ukončení pracovního poměru, po třech letech zaměstnání 
mají právo, za určitých podmínek, odpovědět na jinou pracovní nabídku stejného povolání, po čtyřech 
letech zaměstnání mají volný přístup ke všem zaměstnáním a povolení к pobytu v daném členském státě 
po dobu hledání práce, přístup к  zaměstnání a vzdělání pro druhou generaci, všeobecné právo 
nediskriminace a omezené právo vyhoštění ze země
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0 jak velký příliv by šlo, stejně tak jaké složení by tento příliv měl. Odhady se 

pohybují od 0,5 mil až po 4 miliony potencionálních migrantů do roku 2030. 

Střední odhady předpokládají 2,7 milionů lidí dlouhodobě. Ovšem nepředpokládá 

se, že by bylo případné přistěhovalectví rovnoměrné, co do cílových zemí. 

Imigranti by se pravděpodobně stěhovali do zemí s velkými tureckými 

komunitami. Budoucí migranti by také měli zahrnovat více vzdělanějších a lépe 

kvalifikovaných pracovníků, ne pouze nekvalifikovanou pracovní sílu, jako 

v minulosti. To by mělo pomoci s integrací do evropské společnosti.

Migrace by mohla pomoci potlačit zpomalení tempa růstu HPD 

zapříčiněného stárnutím populace. Ekonomičtí migranti pomáhají udržet nízkou 

mzdovou hladinu, čímž pomáhají udržovat nízkou inflaci. Zastávají především 

nekvalifikované dělnické pozice, o které je mezi domácím obyvatelstvem nižší 

zájem. Státy se ale obávají, že by nekontrolovaný příliv pracovníků mohl narušit 

rovnováhu pracovního trhu EU. Jednotlivé studie o dopadu přílivu pracovní síly 

se podstatně liší.

Jistě bude dost záležet na ekonomických podmínkách 

v samotném Turecku v porovnání s EU -  zejména na relativní úrovni příjmů, na 

vyhlídkách na zaměstnání, příležitostech к podnikání. Ale také na zahraniční 

poptávce pro pracovní síle a vývoji migračních politik v jednotlivých zemích EU. 

Pokud bude turecká ekonomika schopna rychlého rozvoje, bude lépe vstřebávat 

vlastní pracovní síly. Důležitá je proto také vládní politika zaměstnanosti, která 

by napomáhala zejména mladým lidem začlenit se do trhu práce. Podstatná je

1 celková politika v sociální oblasti, zdravotní politika a politika vzdělávání.

Pravděpodobně, aby se uklidnilo veřejné mínění, sdělila Komise ve své 

hodnotící zprávě, že by měla být zvážena trvalá ochranná opatření (proti 

migraci), aby se předešlo vážným narušením evropského trhu práce. Olli Rehn, 

současný komisař pro rozšíření, řekl Evropskému parlamentu, že na doložce 

o trvalých ochranných opatřeních ohledně Turecka trvá. To by EU umožnilo 

zavřít hranice velkému počtu migrantů nejen na 7 let, jako v případě nových 

členských států. Tato doložka je však jasně diskriminační a jde proti myšlence
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volného pohybu osob, základnímu pilíři EU, který nesmí být v budoucnosti 

přehlížen.
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III. Názory evropských zemí na rozšíření EU 

o Turecko

1. Názory evropských států

Evropská rada rozhodla v prosinci 2004 o zahájení přístupových jednání 

s Tureckem v říjnu roku 2005. Není ovšem pouze otázkou, zda je Turecko 

připraveno, jak ekonomicky tak politicky do EU vstoupit. Je také nutné se 

zamyslet nad tím, jestli je Evropská unie připravena na Turecko.

Jednotlivé státy mají na tuto otázku různé názory. Pokud mluvíme 

o státech, musíme mít na mysli současné zastoupení politických stran ve vládě. 

Opoziční strany mohou mít názory naprosto odlišné. Jiný názor mají také 

samotní občané členských států, kteří jsou přijetí Turecka obecně velmi málo 

nakloněni. Vzhledem к tomu, že přístupové smlouvy musí být ratifikovány 

v každém členském státě,84 což někde může vyžadovat referenda, záleží také na 

tom, jak se na problém dívá široká veřejnost. Tato část by se měla podat přehled 

o smýšlení jednotlivých stran států EU ohledně tureckého členství.

Graf 2 - Podpora pro Turecko
Podpora pro Turecko

Procento obyvatel pro turecké členství v EU
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Zdroj: Eurobarometr 5-6/2005

84 Ratifikace podle národních pravidel, které jsou v každém státě odlišná. V některých zemích postačí 
parlamentní schválení, v jiných je  zapotřebí referenda, popř. kombinace obou metod.
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Většina států je oficiálně pro vstup Turecka. Mezi veřejností ale převládá 

názor, že Turecko je příliš veliké, ekonomicky slabé a kulturně a nábožensky 

odlišné, než aby mohlo být do EU úspěšně integrováno. Podporu obyvatel 

tureckému členství ukazuje následující graf.

Za nej většího zastánce Turecka v EU je už dlouho považována Velká 

Británie a její premiér Tony Blair. Veřejnost je však rozdělená. Poté, co byla 

otevřena přístupová jednání 4. října 2005 řekl britský ministr zahraničních věcí 

Jack Straw, že “jsme právě udělali historický krok^5“. Turecko je významným 

obchodním partnerem Velké Británie. V roce 2002 byla Velká Británie třetím 

největším exportérem do Turecka a šestým největším příjemcem tureckého
v ř 8 6  r г rzboží. Velká Británie věří, že se Turecko díky demokracii a reformám stane 

příkladem pro ostatní muslimské země v regionu -  arabském světě. Turecké 

členství by vyvrátilo teorii „střetu civilizací“ a napomohlo vytvářet stabilitu 

v nově se formujícím mocenském uspořádaní.

Německo, země s nej větší tureckou komunitou, je к otázce Turecka 

opatrné, veřejnost vyjadřuje jen 30 % podporu. Bývalý premiér Gerhard Schroder 

několikrát vyjádřil podporu tureckému členství, pro vstup jsou i němečtí Zelení, 

ovšem současná vládní CDU-CSU je dlouhodobě proti. Angela Merkelová se 

vyjádřila, že „udělení kandidátského statutu Turecku bylo chybou“ a vyzvala 

evropské představitele, aby Turecko nepovzbuzovali. CDU propaguje 

„privilegované partnerství“. Připomíná také, že EU nebude schopna přijmout tak 

velkou zemi, když vezmeme v úvahu, že vstoupí také Bulharsko a Rumunsko. 

Naopak představitel Zelených, ministr zahraničních věcí Joschka Fischer řekl 

к příležitosti zahájení přístupových jednání, že J e  to historický krok, kde Evropa 

vyhrála, nesoucí velké příležitosti oběma stranám.“ Někteří experti z CDU87 

naznačují, že evropská idea současného rozšíření a prohloubení vztahů je 

zavádějící. Není možné nutit státy к politické unii se společnou ústavou, přenést 

podstatné pravomoci na bruselské instituce, a zároveň rozšiřovat hranice tohoto

85 We have just made history, Jack Straw, citace CNN, 
edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/10/03/eu.turkeytalks, 4/10/05
86 Celková suma bilaterální obchodní výměny dosáhla v roce 2002 hodnoty 3,7 mld. liber
87 Například Gerd Miiller, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister fur Emährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

59



celku až do střední Asie. Právě tomuto postoji ale oponuje SPD tvrzením, že 

rozšířené hranice EU přispějí ke stabilitě v středoasijském regionu a Evropě 

samotné. Jak SPD, tak i němečtí Zelení se však shodnou na tom, že v současné 

době Turecko ještě nesplnilo politické požadavky, nutné pro členství. Zelení 

připomínají, že ačkoliv v Turecko prošlo několik právních aktů, které by měly 

situaci v oblasti lidských práv zlepšit, je stále obtížné prosadit uplatňování těchto
o o

zákonů v praxi.

Turecko a Německo by měly být přirozenými partnery. Německo je totiž 

tradičním spojencem Turecka v Evropě, je jeho největším obchodním partnerem 

a žije v něm přes dva miliony Turků. Roční objem vzájemného obchodu 

dosahuje výše 14 miliard EUR; za posledních deset let se zdvojnásobil. 14 % 

exportu Turecka směřuje do Německa a naopak 17 % celkového německého
* 89 г * •exportu jde do Turecka. Příčinou sporu je ale právě turecká menšina, kterou se 

Německu nepodařilo integrovat do společnosti. Namísto aby turecká menšina 

pozitivně působila na EU (např. jako řecká menšina), děje se naprostý opak. 

Turci v Německu slouží jako negativní referenční skupina. Německá veřejnost 

tak má zakořeněný nepříznivý dojem z Turků. Tento dojem se pak přenáší i na 

diplomatickou úroveň. Bývalý spolkový kancléř Gerhard Schroder ale vyzval 

skeptiky к pozitivnějšímu náhledu na věc. „Vyjednávači proces s Tureckem bude 

trvat 1 0 - 1 5  let, koncept vyjednávání zahrnuje možnost omezení migrace na 

nulu -  tzv. trvalé přechodné období. Umožňuje oběma stranám kdykoliv přerušit 

rozhovory. To je přiměřený nástroj к dosažení cíle, aniž by postavil kteroukoliv 

stranu do nepatřičné pozice.“90

Francie se snažila prosadit jakousi třetí cestu turecké spolupráce 

s Evropskou unií. Veřejné mínění je totiž zásadně proti Turecku v EU. Francie je 

jednou ze zemí, která odmítá vstup Turecka na obou úrovních -  vládní i na 

úrovni veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění ukazují 70 -  80 % proti. Francie

88 Blíže viz German parties disagree on Turkey, Nina Werkhäuser, Deutsche Welle, 
www.dw-world, de/dw/article/0,2144,1727326,00. html, 1/10/2005
89 V Turecku dnes působí kolem 1100 německých společností a Turecko každoročně navštíví víc než 3 miliony 
německých turistů.
90 Der falsche Weg, Giinther Nonnenmacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, nebo Schroder begruBt 
EU-Verhandlungen mit der Tiirkei, SPD Vertrauen in Deutschland 
www.spd.de/servlet/PB/menu/1053429/fl588894-el588897.html, 10/10/05
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spolu s Rakouskem přislíbila uskutečnění referenda o otázce vstupu Turecka do 

EU. V obou těchto zemích skepticismus v této věci spíše posiluje. Ve Francii 

však tato otázka stále rozděluje politické strany na její zastánce a odpůrce. 

Mnoho členů vládní strany Unie pro lidové hnutí (UMP) zastává názor, že 

Turecko je geograficky a kulturně příliš vzdáleno, než aby bylo možno ho 

přijmout do sjednocené Evropy. Francie hledí s nevolí na důrazné zastávání se 

Turecka ze strany USA a americkému prezidentovi doporučuje nezasahovat do 

evropských záležitostí. Mnoho levicových politiků, na druhé straně, podporuje 

přijetí. Také nejvyšší francouzský představitel prezident Jacques Chirac se 

vyjádřil ke vstupu Turecka do EU příznivě. Chirac si vysoce cení ekonomických 

a politických reforem, kterými Turecko v poslední době prošlo, přesto však stále 

vidí určité překážky, které přijetí brání, zejména otázka lidských práv. Po 

negativním referendu o evropské ústavě vstoupily do popředí výhrady 

francouzské veřejnosti, na které musel Chirac reagovat. V červnu roku 2005 

vyhlásil, že by EU měla přehodnotit plánované rozšiřování a vyzval 

к uskutečnění summitu o další budoucnosti EU. „Turecko by mělo nejprve projít 

kulturní revolucí a nevím, zda se mu to podaří, “ řekl při slavnostním otevření 

přístupových jednání. Předseda vlády Dominique de Villepin připomněl, že 

Turecko musí nejprve uznat Kypr.

Také Francie patří к největším investorům v Turecko, i když co do počtu 

investic je až na pátém místě. Turecko vyvezlo v roce 2002 do Francie zboží 

v hodnotě 2,12 mld. USD, zatímco celková výška jeho dovozu činí 1,76 mld. 

USD. Francie je čtvrtým největším zdrojem turistů pro Turecko. Řadoví 

Francouzi jsou však ohledně vstupu Turecka do EU nerozhodní, a tak začíná 

vystupovat do popředí krajní, většinou antiislámská, pravice. Ministr vnitra 

Nicolas Sarkozy řekl, že Francie má „vážné výhrady a preferuje partnerství 

s Tureckem, spíše než plné členství“. Francouzský ministr zahraničních věcí 

Philippe Douste-Blazy zdůraznil, „ze každý evropský stát má právo přerušit 

rozhovory, z jakéhokoliv důvodu. “ „ Výsledek jednání je  otevřený, vsup není 

samozřejmý,“ řekl. ,JPokud nedojde к přijetí, bude se jednat o jiném pevném
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spojení. “ 1 Také odborník Guilliame Parmentier zastává názor, že turecká elita 

sice byla „evropská“ po staletí, ale rozsáhlá demokratická expanze zahrnuje dnes 

zejména velký počet zemědělců, kteří rozhodně nemají evropské tradice
92a zvyky. К tradičním odpůrcům na francouzské politické scéně patří i bývalý 

francouzský prezident Giscard d'Estaing. Jeho poznámky, které někteří 

politikové interpretují jako potvrzení, že EU je „křesťanský klub“, způsobily 

v Komisi pobouření. V roce 2004 к členství Turecka předpověděl, ,Je jde  

o konec EU, protože Turecko má odlišnou kulturu a odlišný způsob života. “ 

D'Estaing lituje rozhodnutí otevřít rozhovory s Tureckem. Francie měla 

v úmyslu veliký projekt — politické sjednocení Evropy. Pokud dojde к dalšímu 

velkému rozšíření, Evropa se transformuje v jakousi rozsáhlou zónu volného 

obchodu. To je  to, čeho lituji.“92 Neúspěch referenda při schvalování evropské 

ústavy je z části vysvětlován také odporem Francouzů к dalšímu rozšiřování.

Také rakouští občané jsou odpůrci tureckého vstupu, z jejich stanoviska 

pak vychází stanovisko vlády. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je 

76 % Rakušanů proti.94 To se projevilo zejména v otázce zahájení přístupových 

rozhovorů na počátku října 2005, kdy Rakousko stálo jednoznačně proti zbytku 

Evropy. Rakouský kancléř Wolfgang Schůssel prohlásil, že názory občanů 

Evropy nemohou být přehlíženy a dodal, že je hrdý na neústupný postoj 

Rakouska к tomuto problému. Rakouská ministryně zahraničních věcí Ursula 

Plassniková požadovala, aby se kladl větší důraz na omezenost kapacity 

Evropské unie, které vyplývají z případného rozšíření. Plassniková se také 

snažila zmírnit princip „společného cíle“ přístupových jednání, kterým je plné 

členství, a prosadit privilegované partnerství. Nakonec však Rakousku nezbylo

91 Opponents can wield veto at any time, Nicholas Watt, Guardian,
politics.guardian.со.uk/eu/story/0,9061,1585187,OO.html#article continue, 4/12/05
92 EU views on Turkish bid, Jan Repa, BBC News, news.bbc.co.uk/l/hi/world/europe/4298408.stm, 
16/10/2005
93 2 EU leaders raise red flags on Turkey, Graham Bowley, International Herald Tribune: 5 October 2005, 
www.unieurope.org/showarticle.php?id=829, 7/10/05
94 Průzkumy ukazují, že 75 % 15 -  24 letých jsou proti tureckému členství, ve věkové skupině přes 55 let 
je  to ale už 82 % celkové populace, news.bbc.co.uk/l/hi/world/europe/4298408.stm, EU views on 
Turkish bid, Jan Repa, news.bbc.co.ukJl/hi/world/europe/4298408.stm, 16/10/2005
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než se EU-24 podvolit.95 Rakousko se mimo jiné také obává přílivu levné 

turecké pracovní síly na rakouský trh. Vídeňské rozhodnutí může být 

interpretováno také jako pokus o prosazení Chorvatska do EU. Chorvatsko totiž 

leží v německo-rakouské zájmové sféře a jednání o jeho přistoupení byla 

Evropskou unií zastavena kvůli neochotě chorvatské vlády potrestat armádu za 

brutalitu během balkánských válek 90. let.

К dalším odpůrcům patří občané Švédska, Dánska, Kypru a Lucemburska. 

Průzkumy v Dánsku odhalily, že je 52,4 % proti členství, 33,1 % pro a 14,5 % 

stále nerozhodnutých.96 Dánský premiér Anders Fogh Rasmussen, který 

donedávna přijetí Turecka podporoval, již také zvažuje variantu „speciálního 

partnerství“. Dále zdůraznil, že není jistý výsledek přístupových jednání. Podle 

něho by bylo příliš složité adaptovat tureckou kulturu do evropských podmínek. 

Oproti tomu švédská vláda vstup stále podporuje proto, že vítá turecký reformní 

proces a zvýšené styky s tureckou společností, stejně jako obchodní příležitosti.

Mezi země s velkou muslimskou menšinou se řadí i Nizozemí. To se ale 

snaží co nejvíce integrovat svoji muslimskou komunitu a vládní strana se spíše 

blíží francouzskému postoji. Veřejnost je také proti členství. Právě v Nizozemí se 

potýká s problémy vyvstávajícími z odlišného náboženství, imigrace
• Q7a začleňování imigrantů do společnosti.

Řecká vláda by naopak vstup Turecka do EU uvítala. Má totiž naději, že 

touto cestou budou urovnány dlouholeté řecko-turecké spory, zejména otázka 

Kypru. Řecko bylo pod osmanskou nadvládou více než 400 let a někteří Řekové 

stále považují západní pobřeží Anatólie za svoje. Také v tomto státě jsou politici 

a veřejné mínění značně rozděleni. Podle průzkumů je celých 45 % Řeků proti, 

a pouhých 25 % pro turecké členství. Řecký ministr zahraničních věcí Petros 

Molyviatis označil rozhodnutí započít rozhovory s Tureckem jako historický 

moment, protože určuje budoucnost jak Turecka, tak i celé Evropy. Pouze 

evropská cesta přispěje ke zlepšení bilaterálních vztahů v tomto regionu

95 The EU-25's view o f Turkey's membership bid www.euractiv.com/Article? tcmuri=tcm: 29-133328- 
16&type=LinksDossier, 17/12/05
96 Průzkum mezi 1063 Dány provedl v září 2005 pro tiskovou agenturu Ritzau Catinet Research Institute, 
Majority o f Danes opposed to EU accession talks for Turkey, EU Business
97 Zejména po vraždě filmaře Thea van Gogha
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a přetvoří dosud nestabilní region jihovýchodní Evropy v prostor demokracie,
QO

prosperity, bezpečnosti a stability . Připomněl ale, že Turecko už nebude moci 

bránit účasti Kypru na společné obranné a bezpečnostní politice, aniž by to mělo 

pro sjednocenou EU následky.

Opoziční strana PASOK zdůraznila dlouhotrvající proces vyjednávání, ale 

vstup Turecka do EU podporuje; zejména kvůli demokratizaci, zlepšení 

bilaterálních vztahů a ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Její představitel 

K. Papoutsis také požadoval, aby řecká vláda zahrnula do vyjednávání otázku 

jasných termínů, do kdy má být jaký požadavek splněn, tak aby byly zajištěny 

národní zájmy Řecka i Kypru.

Vyhraněné stanovisko zaujala komunistická strana Řecka KKE. 

Připomněla, že přístupová jednání začala bez jasného uznání Kypru Tureckem 

a obvinila EU, že nedodržuje demokratické principy a hodnoty". Riziku 

rozdělení Kypru stále nebylo zabráněno. Levicová strana SYN také potvrdila, že 

mohlo být dosaženo lepší dohody ohledně kyperské otázky. „Dnes jsme mohli 

mít daleko kratší a závazný rámec, ve kterém by Turecko (následující referendum 

o Annanově plánu100) přijalo řešení kyperského problému.“

ČR, Polsko, Maďarsko a Baltské státy se vyjadřují opatrně pro-turecky.

V Polsku podporuje turecké členství 54 % veřejnosti. Vláda turecké členství 

podporuje, protože by posílilo proamerické přístupy v EU a konsolidovalo 

západní vliv na přibližování se к zemím Středního východu a Kavkazu. Poláci 

také připomínají, že po několik století udržovali s Tureckem blízké vztahy. 

Maďarsko bylo pod tureckou okupací 150 let, přesto jsou zde protiturecké nálady 

jen velmi slabé. Podobně jako v Polsku je přibližně polovina obyvatelstva pro. 

Maďarsko ale, stejně jako Rakousko, vidí rozšiřování EU v širších souvislostech.

98 Greece welcomes formal commencement o f  EU accession talks with Turkey as 'historic moment', 
Athens News Agency, www.hri.org/cgi-bin/brief7/news/greek/apeen/2005/05-10-04.apeen.html, 4/10/05
99 Řekla také, že kyperského problému bylo zneužito к prosazování vlastních zájmů a aspirací, 
к zamaskování zesíleného boje o moc, Greece welcomes formal commencement o f EU accession talks 
with Turkey as 'historic moment', Athens News Agency, www.hri.org/cgi- 
bin/brief?/news/greek/apeen/2005/05-10-04.apeen.html, 4/10/05
100 Plán generálního tajemníka OSN Koffiho Annana na řešení kyperského problému, který OSN 
předložila v roce 2004, a který byl odmítnut.
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Zejména prosazuje přijetí Chorvatska, které je podle ministra zahraničních věcí 

Ference Somogyiho v mnoha oblastech daleko více před Tureckem.101

Daleko větší podporu má Turecko u obyvatel, a tedy i u vlád 

středomořských států -  Itálie, Španělska a Portugalska. Turecko by z jejich 

pohledu mohlo vyrovnat východní rozšíření. Itálie je jedním ze silných zastánců. 

Vláda zdůrazňuje silné historické vazby mezi Itálií a Blízkým Východem, 

potřebu ukotvit Turecko v západním světě, obchodní příležitosti, které nabízí 

turecký trh. Veřejné mínění není nepříznivé, ale rozhodně ne tak nadšené, jako 

vláda. Kolem 40 % se vyjadřuje pro vstup. Ve Španělsku ukázal průzkum 33 % 

proti, ale 42 % pro členství. Pro je i současná vláda. Poté co byla odmítnuta 

ústavní smlouva Francií a Nizozemím, však ministr zahraničních věcí Miquel 

Angel Moratinos navrhl, aby se tato otázka odložila na příhodnější dobu.102

2. Turecko a domácí kritici

V samotném Turecku je celých 80 % obyvatel pro členství. Zásadně proti 

je pouhých 18 %.103 Dalších 50 % Turků by podle průzkumů chtělo pracovat 

v zemích EU, i kdyby se Turecko členem nestalo.

Turecká pravicově-středová vláda bránila otevření přístupových jednání 

proti domácím kritikům, kteří ji obvinili, že příliš ustoupila požadavkům EU. 

Opoziční politici a určité akademické kruhy tvrdí, že vládnoucí AKP učinila 

příliš mnoho ústupků tím, že podepsala Dohodu o rámci vyjednávání se všemi 25 

státy EU. Těmto kruhům je příliš zřejmé, že má EU stále hluboké výhrady 

к přijetí velké muslimské země a obávají se, že к plnému členství nedojde.

Ministr zahraničí Gul hájil dohodu tím, že Turecko je na cestě do Evropy 

již posledních 50 let a reformní proces už zapustil kořeny.104 Vláda důkladně

101 Blíže viz EU views on Turkish bid, Jan Repa, BBC News,
news.bbc.co.uk/1 /hi/world/europe/4298408.stm, news.bbc.co.uk/1 /hi/world/europe/4298408.stm, 
16/10/2005
102 tamtéž

103 Podle nejnovějších průzkumů německého časopisu Stern doufá ve vstup do EU 79,54 % Turků. Podle 
průzkumu v 20 nej větších tureckých městech je  pouhých 17,7 % proti vstupu, zatímco 6,4 % je zatím 
nerozhodných. 73,8 % účastníků sdělilo, že doufá v tureckou modernizaci díky vstupu do EU. Průzkum 
také odhalil, že téměř polovina Turků by chtěla pracovat ve státech EU, kdyby Turecko do EU 
nevstoupilo, z čehož 19,8 % chce pracovat přímo v Německu a 28,8 % v ostatních evropských zemích.
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prostudovala Rámcovou dohodu a dospěla к názoru, že je plně ve shodě 

s tureckými zájmy. Proto zahájila s EU rozhovory.

Ale hlavní mluvčí opoziční CHP, Onu Oymen, prohlásil, že jde o zmírnění 

toho, co bylo nabídnuto Turecku v prosinci 2004. Rámcová dohoda je podle něj 

krokem zpět v mnoha oblastech. Například vyzdvihl otázku přístupnosti přístavů 

a letišť řecko-kyperským lodím a letadlům, zdůrazňuje, že Turecko odmítá uznat 

Kypr pod jeho řecko-kyperskou vládou a podporuje oddělení severokyperské 

části. Mimo jiné také obvinil vládní AKP z nedemokratičnosti a neprůhlednosti, 

protože neposkytla Rámcovou smlouvu ostatním stranám v parlamentu. AKP ale 

říká, že CHP není koaliční partner, a proto nepotřebuje její souhlas na to, aby 

mohla jednat.

Také opoziční právníci vyzdvihli problém „absorpční kapacity“ jako 

podmínky členství. Dříve bylo pouze nutno „vzít tuto otázku v úvahu“. 

„Absorpční kapacita“ je pravděpodobně nej důležitější změnou, která byla 

zdůrazněna při zahájení přístupových jednání s Tureckem. Může se stát zásadním 

evaluačním kritériem v konečném hodnocení, zda Turecko může vstoupit, nebo 

nikoliv. Odpůrci vstupu označují tento důvod jako „únikový východ“, který může 

posloužit státům EU, které Turecko v unii nechtějí.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan se vyjádřil, že existuje hodně 

spekulací o tom, že jde o proces s otevřeným koncem. Ale zdůraznil, že každé 

jednání je otevřené, ale má své cíle. Plné členství je cílem tohoto vyjednávání. 

Dosažení tohoto cíle bude záviset na pokroku v slaďování turecké a evropské 

struktury.

Turecký ministr zahraničních věcí Abdullah Gul řekl, že se jedná 

o strategii win-win, kde vyhrávají všechny zúčastněné strany. Zdůraznil, že 

Turecko je odhodláno pokračovat s reformami a vyjádřil přesvědčení, že některé 

názory, které v současnosti zastává veřejnost evropských zemí, se během deseti

104 Turkey defends EU deal against critics Mustafa Yukselbaba, Reuters,
www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?section=world_news&month=october2005&file=world 
news200510062581.xml, 6/10/2005
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let změní. Mluvčí tureckého parlamentu Bulent Arinc řekl, že Turecko neobětuje 

všechno, zejména sebeúctu, aby se mohla stát členem EU.105

Předseda EK José Manuel Barroso předpokládá, že jednání budou dlouhá 

a obtížná. Vstup Turecka není ani zaručený ani automatický. „Evropa se musí

o Turecku dozvědět více.“ „Turecko musí získat srdce a mysl evropských 

občanů. Právě oni budou rozhodovat o tureckém členství“. Olli Rehn, komisař 

pro rozšíření, komentoval otevření přístupových jednání jako novou éru vztahů 

Turecka a EU.

3. Názory Vatikánu a USA

Vatikán

Jedním z tradičních odpůrců vstupu Turecka do EU je Vatikán. Turecko je 

„ v neustálém protikladu s Evropou“ a jeho přijeté do EU by bylo chybou, pronesl 

papež Benedikt 16.106 Toto rozhodnutí rozpoutalo nové napětí, které vyplývá 

z případného přijetí islámské země do EU. Evropa má křesťanské kořeny, 

zatímco Turecko navazuje na dlouholeté dědictví Osmanské říše. Hlavní 

představitel katolické církve proto zastává názor, že kulturní hodnoty nemohou 

být v žádném případě obětovány zájmům ekonomickým. Proto žádá Turecko, 

aby se neupínala na členství v EU, ale spíše posilovala tradiční vazby v rámci 

svého geopolitického prostoru, to je s arabskými státy. Turecká veřejnost ihned 

rozhodnutí Vatikánu kritizovala, zatímco premiér Erdogan byl v odpovědi 

zdrženlivější. Turecká vláda připomněla, že nejedná s Vatikánem, církevním 

státem, ale s Bruselem.

USA

Také Bushova administrativa má zájem na přijetí Turecké republiky do 

EU. „Tureckou otázku“ můžeme posoudit totiž pouze ze širšího geostrategického 

hlediska. Pro USA je Turecko důležitým spojencem již od roku 1945, kdy

105 We won't Give up our Self-Esteem for EU Membership, Fatih Atik, Habib Guler, Ankara, October 02, 
2005, Zaman news, zaman.com/?bl=politics&alt=&trh=20051002&hn=24789, 10/10/05
106 Ratzinger asserts Vatican stand against Turkey EU membership, Catholic News, 
www.cathnews.com/news/408/96.php, 25/8/2004
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pomáhalo zadržovat komunismus a šíření sovětské moci na Střední východ. 

Geograficky totiž leží ve velmi výhodné pozici -  hranice s jihovýchodním 

Středozemním mořem, Balkánem, Černým mořem a transkavkazskou oblastí 

a zeměmi Blízkého východu mu dávají značný geostrategický význam. Turecko 

je totiž jediný sekulární stát mezi arabskými státy v prostoru východní Asie. 

Americký prezident si velmi cení Turecka jako muslimské země a zároveň země 

s demokratickým zřízením a chápe ho jako příklad pro ostatní muslimské země.

Proto USA podporuje vstup Turecka, a to hned z několika důvodů. Zaprvé 

to podpoří euroatlantickou vizi ESDP a její součinnost sNATO. Zadruhé, sníží 

se nebezpečí, že se Turecko začne sbližovat s jinými sousedy -  např. Iránem 

a Sýrií a vytvoří nové mocenské centrum, což by bylo pro USA nevýhodné. 

Třetím důvodem je předpoklad, že se v Turecku vytvoří liberální ekonomický 

prostor, ze kterého budou moci čerpat i Spojené státy. Navíc pro je USA 

výhodnější EU širší a méně politicky sepjatá, aby neohrozila výlučnou pozici 

USA ve světě. Dále se také předpokládají výhody plynoucí z větší podpory 

vytváření širší sítě ropovodů pod anglo-americkým vlivem, oproti rusko- 

německým projektům. A v neposlední řadě Turecko v EU upevní americký vliv 

v tomto regionu, který bude vyvažovat rostoucí vliv Číny a Ruska.

4. Shrnutí postojů к tureckému vstupu

Jednotlivé politické strany v členských státech EU mají tedy к této otázce 

vyhraněné postavení. Shmeme-li, tak mezi zastánce Turecka v EU patří většinou 

strany sociálně demokratického typu, к odpůrcům se řadí strany založené na 

křesťanském principu, nebo strany nacionalistické. Odpůrci, zastávající status 

quo a konzervativní názor, vyjadřují názor většiny veřejnosti, a můžeme je 

považovat za poněkud populistické -  obava z jiné kultury, obava o pracovní 

místa, obava o udržitelnosti řádu v EU -  široké veřejnosti vyhovují, ale střetávají 

se s cíli EU obsaženými v zákládajících smlouvách. Naopak zastánce vstupu, na 

jejichž straně stojí i Komise, lze považovat za pokrokové.

Takže EU zůstává ohledně otázky vstupu Turecka do EU, klíčové otázky, 

která se podstatně dotýká evropské budoucnosti, rozdělená na dva tábory. Velká
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Británie je čelným zastáncem tureckého vstupu, ve stejné pozici je i Itálie. Pro 

Francii, Německo, Rakousko, Nizozemí a Belgii je tato otázka značně 

komplikovaná, tyto státy patří spíše mezi odpůrce. Zejména po východním 

rozšíření v roce 2004 a odmítnutí ústavy Francií a Nizozemím, se kontinentální 

členové EU vyjadřují opatrně к „příliš rychlému rozšiřovacímu procesu“, (viz 

tab.).

Jaký dopad bude mít podle vás vstup Turecka do EU?

Zdroj: www.transatlantictrends.org/doc/TTKeyFindings2005.pdf

V podstatě jde o to, že pro každou členskou zemi má přistoupení Turecka 

jiný politický a geopolitický význam. Pro zastánce „atlantické vize“ (Velká 

Británie), kteří chápou EU jako prostředek rozšiřování tržních reforem a podporu 

liberální politiky, je přistoupení Turecka přínosem. Velká Británie navíc pojímá 

evropskou kolektivní bezpečnost jako neoddělitelnou část politiky NATO, což 

neznamená, že by byla Británie proti ESDP, ale pouze to, že by ESDP neměla 

oslabit moc Atlantické aliance v Evropě.107 Naopak Francie a Německo, zastánci 

federalizované Evropy, jsou к pozici Turecka v Evropě daleko skeptičtější. Na 

jedné straně podporují integraci Turecka do EU, protože to podpoří evropskou

107 Turkey's Accession Divides the E.U., Federico Bordonaro,
www.pinr. com/report.php ?ас -view_printable&report_id=377&language_id=l, 5 /10/05
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jednotu a geopolitickou soudržnost. Na druhé straně ale chápou Turecko jako 

odlišnou zemi, co do kulturní identity, sociálni a demografické struktury, což je 

faktor, který evropskou identitu a politickou rovnováhu uvnitř unie naruší. Jde 

vlastně o novou verzi konfliktu „prohloubení versus rozšíření“, ovšem ne už na 

akademické úrovni.

Protože se však pozice jednotlivých politických stran ve Francii, Německu 

a Rakousku, jakož i v dalších státech EU značně liší, je v  současné době silnější 

jasná pozice Velké Británie. EU se již rozhodla v budoucnosti integrovat 

Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko a případným odmítnutím Turecka by dala 

EU jasně najevo diskriminaci země s muslimským obyvatelstvem.
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Závěr

Vstup Turecka do EU je v současnosti klíčovou geopolitickou otázkou. 

Důležitý je jak pro současné členy EU, tak i pro USA a země Středního východu 

a centrální Asie. Současný vyjednávači proces je jistě krokem vpřed, na druhé 

straně zůstává značné množství překážek, které bude nutno překonat. Některé 

členské státy tlačí к co nejrychlejšímu přijetí Turecka, jiné jsou spíše pro 

privilegované partnerství než plné členství. Je jisté, že Turecko i EU čekají 

dlouhá jednání s mnoha potenciálními neúspěchy. Ale popření možnosti Turecka 

vstoupit do EU se zdá nepravděpodobné. Jednak je současná pozice zastánců 

tureckého vstupu silnější a jednak by EU tímto odmítnutím popřela často 

zmiňovaný princip otevřenosti.

Přijetí Turecka by mohlo být jednou z nej dalekosáhlejších aktivit od 

samotného založení EHS. Experiment sjednocení šesti evropských zemí 

v padesátých letech s cílem obnovit hospodářskou situaci v Evropě a užší 

spoluprací zabránit další válce by se přetvořil ve snahu postavit mosty mezi 

Západem a islámským světem. Samotný proces rozšiřování přinesl EU mnoho 

dobrého. Prostřednictvím rozšiřování EU se podařilo upevnit demokratické 

instituce ve státech střední a východní Evropy. EU bude tímto procesem i nadále 

rozšiřovat svoje hodnoty - demokracii, právní stát a úctu к lidským právům. 

Pokud ovšem nebude tento cíl sledovat, obrátí se dovnitř a zastaví svůj růst, 

vznikne otázka, jaké pozitivum vlastně EU přináší.

Turecko je méně vyspělá země, která leží na hranici Evropy a Asie, 

s velkým počtem obyvatel, kteří se hlásí к islámu. Demokracie se v této zemi 

stále vyvíjí. Tyto faktory můžeme chápat jako hrozbu, ale také jako výzvu 

a příležitost. Příležitost к upevňování vztahů se zemí, která je kulturně, sociálně

i ekonomicky odlišná.

Kromě již probraných základních výhrad, jako je obava z ekonomických 

následků spojených s přijetím chudého Turecka, obava o pracovní místa na trhu 

práce, patří další. Mezi výtky skeptiků patří i názor, že jde o rozchod s poměrně 

dost věcmi, kterých bylo v posledních dvacet letech dosaženo, zejména ideou 

evropského občanství. Podle nich jde v podstatě o likvidaci integrace v tom

71



smyslu, jak byla v 50. letech založena, zpátky ke „koncertu“ evropských 

národních států. Existuje obava, že přijetí Turecka, země s odlišnou kulturou, 

přispěje u občanů Evropy к rozmělnění pocitu sounáležitosti s Evropskou unií; 

obava, že demokratický deficit, který Evropská unie stále pociťuje, jen vzroste.

Často se také vyskytují názory, že by měly být stanoveny určité hranice 

EU, které by byly akceptovatelné pro většinu Evropanů. Námitky některých 

zastánců vyjadřují názor, že Turecko pomůže EU stát se supervelmocí. Ovšem, 

pokud nedokážou sjednotit svoji zahraniční politiku takové státy jako Velká 

Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Polsko, stěží lze počítat s pomocí 

Ankary. Další argumenty vychází z faktu, že pokud bude Turecko jako 

muslimská země členem EU, přispěje to к porozumění mezi muslimským 

a křesťanským světem. I tento fakt však může být vyvrácen. Nebudou ostatní 

„pravověrné“ muslimské státy považovat členství Turecka v EU jako nepřátelské 

převzetí? Nebude pro ně westemizované Turecko, které usiluje o přízeň Západu, 

spíše protivník, proti kterému je nutno bojovat? Turecko je bezesporu mostem 

mezi Východem a Západem. Každá strana ale musí myslet především na svoje 

geostrategické zájmy, aby tyto nezískávaly na újmě.

Turecko prošlo v rámci vyjednávání s EU dlouhým procesem, procesem 

delším, než kterákoliv jiná země. Během těchto let se změnila nejen obchodní 

politika a ekonomická struktura Turecka. Turecko právě zažívá posun závažnější. 

S politickými reformami v zemi se mění i názory řadových občanů. Usilování 

o členství v EU bezesporu podpořilo výstavbu demokratických institucí 

a podstatnou měrou přispělo ke stabilitě regionu jihovýchodní Evropy.

V diplomové práci jsem se snažila zodpovědět otázku, zda je Turecko 

připravené na vstup do EU a zejména, zda je Evropská unie připravená na 

Turecko. Tato otázka se může zdát banální, ale v odpovědi na ni leží podstata 

úspěchu popř. neúspěchu integrace Turecka do Evropy. Nejde pouze 

o hospodářská kritéria, kterých má být turecká republika schopna dosáhnout, 

nejde ani o politická kritéria, která jsou však velmi podstatná. Jde v první řadě 

o cítění a mentalitu řadových Turků. A stejně tak ze strany EU- jde o řadové 

občany EU -  Evropany -  zda chtějí a jsou ochotni přijmout mezi sebe Turecko se
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všemi klady a zápory, které tato skutečnost přináší. Pouze taková integrace, která 

bude akceptovatelná většinou má naději na úspěch.

Z této práce je zřejmé, že jednotliví aktéři evropského politického dění 

mají na věc naprosto odlišné názory. Není jisté, zda ekonomický růst v Turecku 

podpoří růst v EU, a není jasné, jestli se přijetím Turecka podaří posílit 

soudržnost Východu a Západu, nejsou zaručená ani hospodářská pozitiva. Jisté 

ovšem je, že pokud Turecku nebude dána šance, nemůže Turecko své schopnosti 

prokázat. A stejně tak pro Evropu, která už o oprávněnosti tureckého vstupu do 

EU rozhodla, by to byl krok zpět.
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A b stra c t

Turkey is a country lying on the frontier of Europe and Asia. Its borders 

reached to Europe for many centuries in the past, however, then as a frontiers of 

hostile intruder. Nowadays, Turkey intentions are different. Turkey wants to 

become full-fledged member state of the EU and contribute to the development 

of the European society. Have we overcome the prejudice of the past? Is our 

society advanced enough to accept a country with distinct culture and religion?

This question is very topical today. It has been discussed in media on 

daily basis, either on governmental or European level. Discussion shows, 

however, certain helplessness or apprehension, mainly regarding to the general 

public. Will politicians succeed in convincing the European public opinion about 

the rightness of such a step? There are many exceptions coming either from 

politicians or European citizens. It is necessary to answer following questions; is 

Turkey ready for entering the EU? Is the European Union ready for Turkey?

This thesis focuses on investigating stances, which are both pro and con 

the Turkish EU membership. It characterizes and analyses the major reservations 

of general public, opinions of supporters and opponents; and it should help to 

create own attitude toward this topic. The thesis aims to analyze the sources of 

problems and provide the basis for self decision to the reader.

The thesis is divided into three chapters. The fist one provides overview 

of development of EU-Turkey relations from the very beginning up till the 

present. It tries to outline the effort of Turkey on its way to Europe as well as 

stance of European institutions to this process. Turkey has been approaching to 

Western culture for whole last century. After WWII it became a member of 

Western defense structures and the cooperation with EEC began in 1959. The 

major part deals with the last decade, during which Turkey gained the status of 

a candidate country and the way for full membership has opened.

In the second chapter lies the focal point of my work. It analyzes in detail 

the obstacles, which both Turkey and the EU must overcome, so that the 

accession process was as smooth as possible. First part solves the question,



whether Turkey can be considered European country, second analyses the point 

of different religious country entering predominantly Christian Europe. Third 

part ponders over stability of democracy in Turkey, assessing if the country 

fulfills the criteria set up by European Union in founding treaties, such as human 

rights, Kurdish question, Turkish army and position of the National Security 

Council. Fourth part points out to the territorial aspects of enlargement, fifth to 

the geopolitical extent of such enlargement. Further part deals with economic 

situation of Turkey and its consequences for the EU. The last part treats the issue 

of migration.

Third chapter depicts the stances of particular member states and other 

selected countries towards the accession. In the conclusion, the purpose of 

enlargement of the EU by Turkey is examined.
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Příloha 1

Turecká republika je od roku 1945 mnohostranným politickým systémem s rozsáhlou 

škálou politických uskupení. Přesto však byla demokracie narušena vojenskými 

intervencemi. V roce 1983 armáda vrátila vládu civilní moci. Nová ústava byla 

navržena v roce 1987, všechny politické strany měly možnost účastnit se voleb. V roce 

1998 však byla zakázána islámská strana REFAH (Strana blahobytu).

Turecký parlament má 550 členů volených na 5 let na základě poměrného zastoupení, 
s 10 % volebním kvorem. Poslední volby se konaly v listopadu 2002. Vyhrála je strana 

AKP (Strana spravedlnosti a rozvoje) s 34,27 %. Předsedou vlády se stal Recep Tayyip 
Erdogan. Opoziční CHP získala 19,39 %. Ostatní strany nedosáhly 10 % hranice

МНР (National Movement Party)
DSP (Democratic Left Party)
ANAP (Motherland Party)
DYP (True Path Party)
УТР (New Turkey Party)
SP (Felicity Party)
AKP (Justice and Development Party) 
CHP (Peoples Republican Party) 3 vs. 190



Hlavní politické strany jsou:

DSP -  Strana demokratické levice -  byla založena v roce 1985 R. Ecevitovou, ženou 

Bulenta Ecevita (který měl zakázáno účastnit se politického života po vojenském puči 

v roce 1980). Je to strana levého středu a od roku 1987 ji vedl Bulent Ecevit. Schvaluje 

členství Turecka v NATO a přibližování к EU, i když kritizuje obsah celní unie. Strana 

získala přízeň zejména po zatčení Abdullaha Ocalana, leadra teroristické PKK, a v roce

1999 získala většinu křesel. Jedno křídlo DSP kolem bývalého ministra zahraničních 

věcí Cema vytvořilo novou sociálně demokratickou stranu Nové Turecko (červenec 

2002)

МНР -  Strana národní akce -  je ultranacionalistická strana, známá také jako „šedí 

vlci“, založená v roce 1969 Alparslanem Turkesem. Byla organizována jako 

paramilitantní organizace a koncem 70. let byla zodpovědná za eskalaci násilí. Proto 

byla v roce 1980 rozpuštěna. V roce 1995 však byla opět povolena. Nový leadr Devlet 

Bahceli se snaží vést novou linii a vyjádřit odstup od minulosti.

AKP -  Strana spravedlnosti a rozvoje byla založena v roce 2001 jako proislámská 

strana Erdoganem a Gullem. Postupem času získala rozsáhlé voličstvo a v roce 2002 

zvítězila ve volbách a v současnosti je  tedy vládní stranou. AKP odmítá islámistické 

označení a tvrdí, že je spíše prozápadní většinová strana s konzervativní sociální 

agendou, které však dbá na své závazky vůči Evropské unii a podporuje volnou tržní 

ekonomiku.

Fazilet -  Strana Blahobytu (REFAH) vedená Erbakanem byla v roce 1998 ústavním 

soudem zakázána. Představitelé REFAH však ihned vytvořili stranu novou -  Fazilet 

(Stranu ctnosti). Její popularita je ovšem nižší, než byla popularita Refahu.

ANAP -  Strana vlasti byla založena v roce 1983 Turgutem Ozalem. Je to strana 

pravého středu. V Turecku vládla od roku 1983 až do 1991, a poté vletech 1997/98.

V 80. letech transformovala tureckou ekonomiku tím, že zavedla tržní reformy, snížila 

státní sektor a podala přihlášku do EHS. ANAP kritizuje celní unii s EU, protože není 

v zájmech Turecka. Tato strana však ztrácí na popularitě.



DYP Strana správné cesty byla založena v roce 1983 Suleymanem Demirelem. Mezi 

lety 1980 a 1987 byla zakázána. Jedná se o konzervativní stranu, která má velkou 

podporu venkova. Navzdory tomu, že má téměř stejný politický a ekonomický program 

jako ANAP, je to její konkurent, spíše než koaliční partner. Toto rozdělení pravice 

ulehčilo straně Refah přistup к moci v roce 1995. Cílem DYP jsou ekonomické 

reformy, podpora členství v NATO a jiných strategických aliancích, podání žádosti 

o členství v EU, stejně jako podpora celní unie s EU.

CHP Republikánská strana lidu byla vytvořena v roce 1923 Mustafou Kemalem 

Ataturkem, v současnosti ji vede Deniz Baykal. Byla to spíše středolevá strana, ale roku 

1995 se spojila s převážně levicovou SHP. Někteří členové SHP ale CHP vyčítali, že 

nejsou dostatečně levicoví, předseda Baykal spíše podporoval liberální ekonomickou 

politiku a celní unii všeobecně. Dnes je  druhou nejsilnější opoziční stranou 

v parlamentu.

DeHaP Lidová demokratická strana je  kurdská politická strana, která byla založena 

v roce 1994, aby nahradila stranu DeP (která byla ústavním soudem zakázána). HaDeP 

byla jedinou legální stanou, které bylo povoleno reprezentovat kurdské zájmy (na rozdíl 

od PKK). Ve volbách do parlamentu v roce 1995 i 1999 však nedosáhla potřebných 

10 %. Po volbách v roce 1999 však byla zakázána ústavním soudem a přejmenována na 

DEHAP. V posledních volbách v roce 2002 získala 6,22 %.

GP -  Gene Parti -  Mladá strana byla založena mladým podnikatelem Cemem Uzanem 

v roce 2002. Během posledních voleb v listopadu 2002 dosáhla poměrně vysokých 

7,24 %, s kterými se však do parlamentu nedostala.



Příloha 2

Klíčové událost vztahů Turecka a EU

září 1959: Turecko žádá o asociované přičlenění к EHS

září 1963: podepsána asociační dohoda (známá jako Ankarská dohoda), kterou 

byla zahájena příprava celní unie mezi EU a Tureckem; jejím cílem bylo 

připravit Turecko na případné členství v EU. Byl také podepsán první finanční 

protokol.

listopad 1970: podepsán Dodatkový protokol к asociační smlouvě a druhý 

finanční protokol

14. dubna 1987: Turecko žádá EHS o plné členství

1995: Rada přidružení Turecka a EU dokončují poslední fázi celní unie mezi 

Tureckem a EU

prosinec 1997: na Lucemburském summitu bylo Turecko prohlášeno státem, 

který je oprávněn stát se členem EU

prosinec 1999: na Helsinském summitu je Turecku přiznán statut kandidátské 

země, na kterou budou uplatňovány stejné podmínky, jako na ostatní 

kandidátské země

březen 2001: Rada EU přijímá přístupové partnerství

březen 2001 Turecká vláda představuje Národní program pro přijetí acquis

září 2001: Turecký parlament přijímá zásadní změny ústavy, tak aby byla

v souladu s Kodaňskými politickými kritérii

srpen 2002: parlament představuje reformy v oblasti lidských práv, tak aby byla 

splněna Kodaňská kritéria

13. prosinec 2002: Na kodaňském summitu bylo usneseno, že pokud Evropská 

rada v prosinci 2004 rozhodne, na základě doporučení Komise, že Turecko 

splňuje Kodaňská politická kritéria, otevře EU cestu к zahájení přístupových 

jednání. Evropští vedoucí představitelé souhlasí s rozšířením a prohloubením 

kooperace v rámci turecko-unijní celní unie; souhlasí také s poskytováním 

zvýšené předvstupní finanční podpory turecké vládě

květen 2003: Rada EU rozhodla o principech, prioritách, bezprostředních cílech 

a podmínkách Přístupového partnerství pro Turecko



15.-16. ledna 2004 -  Romano Prodi navštívil Turecko jako první předseda 

Evropské komise v dějinách.

26. září 2004 -  Turecký parlament schválil reformu trestního zákoníku, jejíž 

původní verze způsobila roztržku s EU.

říjen 2004: Komise představila Doporučení EK týkající se tureckého 

přibližování к přijetí a dokument „Problémy vyplývající z perspektivy tureckého 

členství v EU

17. prosince 2004 -  Evropská rada rozhodla zahájit vstupní rozhovory 

s Tureckem 3. října 2005, pokud do té doby Ankara uzná řeckou Kyperskou 

republiku a zavede šest klíčových právních předpisů.

29. července 2005 -  Ankara podepsala protokol, jímž rozšířila asociační dohodu 

s EU na deset nových členů. Připojila však к němu prohlášení, že podpis 

neznamená uznání Kypru. Druhou podmínku zahájení rozhovorů (šest právních 

předpisů) již Turecko splnilo.

22. září 2005 -  Členské země EU se shodly na deklaraci к tureckému prohlášení 

z 29. července a vyzvaly v ní Ankaru, aby uznala Kypr co nejrychleji, nejpozději 

do konce vstupních rozhovorů.

3. října 2005 -  otevření přístupových rozhovorů s Tureckem



Příloha 3

Vybrané ukazatele Turecka

Turecko
Rozloha 780 580 km2
Počet obyvatel 69,660,559 (odhad 2005)
Etnické složení Turci 80%, Kurdové 20% (odhadováno)

Náboženské složení
Muslimové 99.8% (především Sunnité), ostatní 0.2% (zejména 
křesťané a Židé)

HDP 508.7 mld. USD (odhad 2004)
HDP/ob. 7,400 USD (odhad 2004)

Zdroj: CIA Factbook, Turkey, www.cia.gov/cia/publications/factbook

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook


Příloha 4

The General Principles of the Constitution

THE UNCHANGEABLE BASIC PROVISIONS
According to the fourth article o f the Constitution, the provisions in the first, second and 
third articles related to the form of State, the attributes of the Republic, the indivisibility 
o f the State, the official language, the flag, the national anthem and the capital city are 
unchangeable and it cannot be proposed that they be changed.
These basic provisions which are definitely guaranteed in the Constitution are listed as 
follows:

Article 1. The Turkish State is a Republic.
Article 2. The Republic o f Turkey is a democratic, secular and social state governed by 
the rule o f law; bearing in mind the concepts o f public peace, national solidarity and 
justice; respecting human rights; loyal to the nationalism of Ataturk, and based on the 
fundamental tenets set forth in the Preamble.
Article 3. The Turkish State, with its territory and nation, is an indivisible entity. Its 
language is Turkish.
Its flag, the form of which is prescribed by the relevant law, is composed o f a white 
crescent and star on a red background. Its national anthem is the "Independence March". 
Its capital is Ankara.

THE DUTIES OF THE STATE
According to the Constitution, the State is charged with the duties "to protect the 
wholeness and independence of the Turkish nation, the indivisibility o f the country, the 
Republic and democracy, to provide happiness, peace and affluence for people and the 
society, to abolish political, economic and social obstacles that limit by not being 
compatible with the principles of justice and a social legal state and the basic rights and 
freedoms o f people, and to try to prepare the required conditions for the development of 
the material and spiritual existence o f people".

THE USE OF SOVEREIGNTY
Sovereignty is vested in the nation without reservation or condition. The Turkish Nation 
shall exercise its sovereignty through the authorised organs as prescribed by the 
principles laid down in the Constitution.
The right to exercise sovereignty shall not be delegated to any individual, group or 
class. No person or agency shall exercise any state authority, which does not emanate 
from the Constitution (Article 6).
Legislative power is vested in the Turkish Grand National assembly on behalf o f the 
Turkish Nation. This power cannot be delegated (Article 7).
Executive power and function shall be exercised and carried out by the President of the 
Republic and the Council of Ministers in conformity with the Constitution and the laws 
(Article 8).
Judicial power shall be exercised by independent courts on behalf o f the Turkish Nation 
(Article 9).



EQUALITY BEFORE THE LAW
All individuals are equal without any discrimination before the law, irrespective of 
language, race, color, sex, political opinion, philosophical belief, religion and sect, or 
any such considerations.
No privilege shall be granted to any individual, family, group or class.
State organs and the administrative authorities shall act in compliance with the principle 
of equality before the law in all their proceedings (Article 10)

Zdroj:
www.tbmm.gov. tr/english/about_tgna.htm#The%20General%20Principles%20of%20the%20Constitution 
nebo www.oefre.unibe.ch/law/icl/tu00000 .html

http://www.tbmm.gov
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/tu00000


Předvstupní vyjednávání -  kapitoly + proces screeningu

Příloha 5

Kapitola Screening
1 Volný pohyb zboží
2 Volný pohyb pracovníků
3 Právo usazování a volný pohyb služeb začátek - koncem r. 2005
4 Volný pohyb kapitálu začátek - koncem r. 2005
5 Státní zakázky začátek - koncem r. 2005
6 Obchodní právo
7 Právo duševního vlastnictví
8 Politika konkurenceschopnosti začátek - koncem r. 2005
9 Finanční služby
10 Informační společnost a média
11 Zemědělství a rozvoj venkova začátek - koncem r. 2005

12
Bezpečnost potravin, veterinární a 
fytosanitámí politika

13 Rybolov
14 Dopravní politika
15 Energie
16 Zdanění
17 Ekonomická a monetární politika
18 Statistika

19

Sociální politika a politika 
zaměstnanosti (včetně 
nediskriminačních opatření a rovných 
příležitostí mužů a žen najít práci)

20 Podnikání a průmyslová politika
21 Transevropské sítě

22
Regionální politika a koordinace 
strukturálních opatření

23 Soudnictví a základní práva
24 Spravedlnost, svoboda a bezpečnost
25 Věda a výzkum otevřeno - 20 října 2005
26 Vzdělání a kultura otevřeno - 26 října 2005
27 Životní prostředí
28 Ochrana spotřebitele a zdraví
29 Celní unie
30 Vnější vztahy

31
Zahraniční, bezpečnostní a ochranná 
politika

32 Finanční dohled
33 "inanční a rozpočtová opatření
34 nstituce
35 Ostatní otázky



Příloha 6

Turecká populace v zemích EU (v milionech)

S občanstvím 
Celkem Turecké národnosti EU

Německo 2642 1912 730
Francie 370 196 174
Nizozemí 270 96 174
Rakousko 200 120 80
Belgie 110 67 43
Velká Británie 70 37 33
Dánsko 53 39 14
Švédsko 37 14 23

Zdroj: Report o f the Independent Commission on Turkey, September 2004



Příloha 7

Hlavní makroekonomické ukazatele Turecka

2002 2003 2004
Míra růstu HDP 7.8 5.9 9.7
HDP (mld. USD) 181.7 238.9 283.9
Inflace (CPI) 29.7 18.4 9.3
Inflace (WPI) 50.1 25.5 11.1
Celkové zadlužení (mld. USD) 148.5 202.7 226.8
Domácí zadlužení (mld. USD) 91.7 139.3 159.1
Zahraniem zadluženost (mld. USD) 56.8 63.4 67.7
Saldo zahr. Obchodu -15.6 -22.2 -34.5
Export (mld. USD) 35.9 47.1 62.7
Import (mld. USD) 51.5 69.3 97.2
Saldo běžného účtu PB (mld. USD) -1.5 -8.1 -15.6
Saldo běžného účtu PB (% HDP) -0.8 -2.8 -5.3
Míra nezaměstnanosti 10.3 10.5 10
Zdroj: TR Central Bank (www.tcmb.gof.tr). Undersecretariat of Treasury (www.treasury.fob.tr)

Obchodní partneři Turecka

Exportní země % z celku Importní země % z celku
Německo 13.9 Německo 12.8
Velká Británie 8.8 Rusko 9.3
USA 7.7 Itálie 7
Itálie 7.4 Francie 6.4
Francie 5.8 USA 4.9
EU-25 54.6 EU-25 46.6
Zdroj: www.die.gov.tr/english/SONIST/sonist.html, údaje za rok 2004

http://www.tcmb.gof.tr
http://www.treasury.fob.tr
http://www.die.gov.tr/english/SONIST/sonist.html

