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1. Kritika pramenů

Výběr tématu zabývající se reformami v Turecké republice byl zpočátku spojen 

s obavou o dostupnost a dostatek literatury zaměřené к dané otázce (mimo jiné i 

z důvodu, že se jedná o aktuální téma). Tyto předpoklady mne vedly i ke krátkodobému 

studiu turečtiny, avšak další průběh rešerší a studia relevantních materiálů a zdrojů 

prokázaly, že lze nalézt dostatek podkladů ke zvolenému tématu, a to zejména 

v anglickém jazyce.

Především díky internetovým zdrojům lze získat opravdu mnoho informací o 

aktuální situaci v Turecku, nejlépe lze čerpat pravděpodobně z tureckých novin na 

webové stránce www.turkishdailynews.com, které každodenně informují o vývoji na 

turecké politické scéně, ale i na poli ekonomickém a sociálním. Také vztahy s Evropskou 

unií bývají zmiňovány velmi často, a to ať z pozitivního či negativního pohledu. Tento 

tisk je možné, dle mého názoru, hodnotit jako opravdu objektivní.

Rovněž i webové stránky Evropské unie, např. www.euractiv.com či 

www.europa.eu.int přinášejí čerstvé zprávy o vnitřním vývoji Turecka a relacích 

s Evropskou unií.

O reformách Ankary v minulé dekádě lze také čerpat mnohé informace mj. ze 

stránek florentského European University Institute, kde jsou publikovány četné „pápery“. 

Lze zde porovnat názory na již uskutečněné a zároveň aktuálně probíhající reformy 

z pohledu více autorů, a to jak tureckých, tak i např. anglosaských.

Za jeden z nej přínosnějších zdrojů lze však považovat internetové stránky 

tureckého ministerstva zahraničí www.mfa.gov.tr (vedené nejen v turečtině ale zároveň i 

v angličtině), kde nalezneme i speciální odkazy věnované pouze vztahům Turecka s EU, 

a to jak vztahům minulým, tak zejména těm aktuálním. Dalšími dvěmi adresami 

relevantními ke zpracovanému tématu jsou webové stránky www.abgs.gov.tr, které
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spravuje Generální sekretariát pro záležitosti sEU a dále pak adresa www.die.gov.tr, 

která patří do kompetence Státního tureckého statistického úřadu (Turkstat). Zde 

nalezneme mnoho tabulek předkládající fakta a čísla o postupném vývoji v zemi 

v různých oblastech života.

Ve výčtu zdrojů lze tedy na přední místo především pro svoji aktuálnost řadit 

právě internet.

Nelze však opomenout ani knižní publikace. Rozhodně jich ale není к dispozici 

tolik jako internetových zdrojů (a to především z důvodu aktuálnosti a neustálého vývoje 

daného tématu). Publikace, ze kterých bylo čerpáno, byly většinou publikacemi 

vydanými (ať už samotnou Evropskou unií či Tureckou republikou, resp. např. jejími 

zastupitelskými úřady v zahraničí atd.) к aktuální otázce vstupu Turecka do EU (nikde 

bohužel nebyla nalezena publikace monotématicky zaměřená pouze na turecké reformy). 

Ale i v těchto publikacích zabývajících se vstupem Turecka do EU jsou samozřejmě 

turecké reformy a vývoj v zemi hojně zmiňovány. V žádné z nich se mi však nepodařilo 

nalézt ucelenější a komplexnější pohled na sledovanou problematiku.

Co se týká objektivity -  turecký tisk lze považovat v otázkách vztahu к EU za 

objektivní. Zprávy, které přináší, jsou obsahově i fakticky identické se zprávami 

vydanými Evropskou unií, resp. jednotlivými členskými státy. Určité zprávy však mohou 

být zabarveny buďto proislamisticky či pro -  sekulárně, dle zaměření vydavatele.

U některých (především neoficiálních) článků či „paperů“ musíme být rovněž 

obezřetní, publikace turecké provenience občas tendují к jisté sebelítosti a často i pocitu 

poškození (ze strany EU). Jako příklad můžeme uvést publikaci Turkey 2005', která snad 

až příliš adoruje Turecko a jeho vnitřní systém, na kterém neshledává skoro žádné chyby.

1 Turkey 2005 .Recherches & Communication. Paris. 2005. s. 123.
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Evropská unie je naopak nařknuta z přílišné podjatosti vůči Ankaře, kterou 

demonstrovala např. během oddalování2 udělení statusu Turecka jako kandidátské země.

Oblastí, kde fakta mohou být jistým způsobem změněna, je pak také kurdská 

otázka a otázka arménské genocidy, ty zůstávají v Turecku stále víceméně tabuizovány.

К doplnění již nalezených materiálů jsem navštívila konzula pana Cuneyta 

Yavuzcana na zastupitelském úřadě Turecké republiky v Praze, který к této práci poskytl 

mnoho dalších užitečných materiálů a doporučil řadu odkazů. Velmi ochotně poskytl 

bližší a kvalifikovaný pohled na otázky, kterými se tato práce zabývá.

Tato diplomová práce je psána к datu 01/04/2006, jejím úkolem je však 

akcentovat období let 1995 -  2005 (v rámci neopomenutelného historického kontextu).

2 V roce 1997 v Lucemburku, za kandidátskou zemi bylo Turecko označeno až o dva roky později v Helsinkách
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2. Úvod

„ We are members of the Turkish nation, 

of the muslim religious community and 

of European civilization “

Ziya Gökalp3

Turecko -  země odjakživa oscilující mezi Evropou a Asií, po staletí velkou měrou 

ovlivňující v rámci Osmanské říše dění na evropském kontinentě. Ale jak je tomu dnes? 

Může být tato z geografického hlediska převážně asijská země s četnými diferencemi 

oproti státům Evropské unie plně zapojena do evropských struktur, resp. do Evropské 

unie? A co všechno pro to bude muset udělat? Do jaké míry se bude muset její vnitřní 

systém změnit? A kdo reformy Ankary doopravdy podpoří? Podporu a také jisté iniciativní 

kroky naleznou reformy samozřejmě u Evropské unie, ale co turecká vláda a především -  

co turečtí občané? Jak ti modernizaci a inovativní úsilí přijímají?

Může mít tato převážně muslimská země nějaký vliv na křesťanskou Evropu a 

naopak Evropané na ni? Co by jí vlastně její eventuální vstup do tak významného 

společenství, jakým Evropská unie bezesporu je, přinesl, a co by tento fakt naopak 

znamenal pro země Evropské unie, resp. pro evropského občana? To jsou otázky, které 

si klademe z našeho pohledu, tj. pohledu Evropana a zároveň člena Evropské unie. Ale 

neméně zajímavá je i otázka, jak fakt, že Turecko se stane pravděpodobně za 1 0 -2 0  let 

součástí Evropské unie, ovlivňuje život tureckého občana. Změny v životě Turků ale 

nespustí až samotné členství v EU, mnoho nutných a zásadních reforem a inovací (ve 

všech oblastech života) je již spuštěno, a to především ve vizi členství v EU a ve snaze

3 Turecký politický myslitel a básník (1876 -  1924) -  zastánce okcidentalizace a modernizace Turecka, velká část jeho 
ideologie byla po GOkalpově smrti převzata M. Kemalem (Atatiirk)
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Ankary o stále větší europeizaci. Ale je vše doopravdy tak bezproblémové, jak by se 

mohlo zdát?

A co vůbec vede tak velkou zemi, která většinou svého území zasahuje do Asie4, 

к tomu, aby se hlásila к evropským kořenům a usilovala o vstup do Evropské unie? 

Nebude její historie, kultura a náboženství vytvářet nepřekročitelné propasti ve 

vzájemných vztazích? Proč není tureckou prioritou raději užší spolupráce (přestože jistá 

spolupráce v regionu samozřejmě probíhá) se sousedními státy než orientace na „západní“ 

evropské země? Bude poté, co zreformuje (prozatím alespoň částečně) svůj vnitřní systém, 

její vstup do Evropské unie pro evropské státníky a také občany akceptovatelný? 

Proevropské reformy v Turecké republice jsou již dávno nastartovány, avšak rozdílů mezi 

oběma „protagonisty“ -  Tureckem a EU - zůstává a pravděpodobně ještě po dlouhý čas, ne

-  li navždy, zůstane stále mnoho. Práce se také zaměří na otázku, zda se po snad úspěšných 

reformách nějak změní pohled na Turecko, a to jak ze strany Evropské unie, samotných 

evropských státníků, tak i ze strany evropských občanů. Je její, jak mnozí evropští 

představitelé uvádějí, „nezreformovatelný“ vnitřní systém, jen záminkou pro stálé váhání, 

zda Ankaře definitivně otevřít brány EU a přitom jednoduše Evropa nestojí o tak 

rozlehlou, muslimskou a také chudou zemi? A neboje reálné, že po završení reforem a po 

jejich praktické implementaci, Evropa Turecko v Unii bez jakýchkoli překážek a dalších 

podmínek přivítá? Jak vlastně Unie na současné turecké reformní snahy pohlíží? Registruje 

jen prohřešky či oceňuje i jisté, i když pomalé, pokroky? Co tedy bude muset Ankara 

udělat a splnit, aby měla šanci, stejně jako geograficky evropské země, stát se členem EU? 

A pokud vše splní, přijme ji „Evropa“ mezi sebe? Pomohou ji reformy к tomu, aby na ni 

evropští představitelé i veřejnost změnili názor? Jsou ony reformy opravdu klíčem

4 Thrákie čili evropská část Turecka tvoří pouhá 3% rozlohy země
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к branám Evropské unie? A i když ano, nezůstane Turecko navždy jen druhořadým a 

podceňovaným členem?

Ať však nahlížíme na volbu Ankary usilovat o proevropskou linii (kterou 

rozhodně nelze považovat za chvilkovou pohnutku, trvá již od 50. let 20. století, snaha o 

členství v Evropské unii pak byla oficiálně „akceptována“ v roce 1963)5 kladně či záporně, 

je nutné ji pojímat jako fakt. Evropská společnost („řadoví“ občané i politici) je v této 

otázce však striktně rozdělena na příznivce a odpůrce tureckého vstupu. Pouze malá část 

Evropanů zůstává lhostejná.

Na úvod této práce je nutné uvést, že já osobně se řadím spíše do „tábora“ 

příznivců členství Turecka v Evropské unii, přestože si uvědomuji mnohá rizika a 

problémy, které by to přineslo či minimálně mohlo přinést (otázka islamizace Evropy, 

hrozba hromadného exodu do západních zemí EU, fakt, že z Turecké republiky by se stal 

nejlidnatější a v rámci rozhodovacích procesů tak i jeden z nejmocnějších států Evropské 

unie, otázka částky peněz, která by do Turecka musela po mnoho let pouze „přitékat“ 

apod.). Na druhou stranu se domnívám, že Turecko je schopné Evropě, jejím obyvatelům a 

jejímu trhu nabídnout mnoho pozitivního. Jako velký klad se jeví např. turecká mladá 

společnost, a to právě v době, kdy Evropa je zmítána zcela opačným problémem, tedy 

stárnoucí populací. Další argument, který hovoří ve prospěch Turecka, je samozřejmě i 

jeho strategická poloha. Hovoří se o tom, že Turecko by mohlo být jakýmsi mostem mezi 

Evropou a Asií, sčímž lze, dle mého názoru, rozhodně souhlasit. Protiargumentem na 

druhou stranu často bývá možnost snadnějšího přílivu terorismu a organizovaného zločinu 

do států Evropské unie. Je však více než pravděpodobné, že takovéto složky jsou schopné 

dostat se do zemí EU, aniž by Turecko bylo členem Evropské unie.

5 V roce 1963 Ankara podepsala s EHS Smlouvu o přidružení
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Největším pozitivem především pro samotné Turecko je samotná jeho snaha o 

členství, která mu přináší a ještě jistě přinese řadu inovací, reforem, modernizaci a 

především větší míru demokracie v mnoha oblastech života. Navíc je zde také možnost, že 

se právě asijské státy (resp. státy Blízkého východu) touto „proměnou“ inspirují a nastoupí 

stejnou cestu reforem a demokratizace. Výčet argumentů pro a proti přistoupení Turecka 

do EU úzce související s reformním úsilím Turecka je samozřejmě delší, než jak byl zatím 

uveden, ale ještě bude v práci dále zmiňován.

Při posuzování tureckých reforem a snah musíme mít stále na zřeteli, že se 

v tomto případě v komparaci s reformami nutnými ke splnění Kodaňských 

kritérií ostatních zemí, jedná o určitá turecká specifika:

> Turecko reformuje svůj vnitřní systém, aniž by si mohlo být svým přijetím do 

Evropské unie alespoň trochu jisto. Jisté však je, že reformy v Turecku jsou nutné a zemi 

prospějí, i kdyby poté do EU země přijata nebyla,

> Turecká republika musí splnit Kodaňská kritéria, stejně tak jako každá jiná 

země usilující o vstup do EU. Avšak výchozí podmínky Turecka jsou velmi odlišné, stejně 

tak i oblasti, které je nutné zreformovat především. Často se jedná o velmi citlivá témata, 

jako např. otázka rovného postavení muže a ženy, kurdská otázka, svoboda projevu, uznání 

náboženských menšin apod.

Podívejme se však podrobněji, co vlastně znamená splnit Kodaňská kritéria. Tyto 

podmínky byly ustaveny v roce 1993 na summitu EU v Kodani. Po jejich splnění je 

žadatelský stát způsobilý к přistoupení do Unie. Kritéria je možné rozdělit do více oblastí, 

a to: Kritéria členství v EU, Geografická kritéria, Politická kritéria (ta jsou rozdělena do

12



podoblastí jako je Demokracie, Právo, Lidská práva, Respektování a ochrana menšin), 

Ekonomická kritéria, Legislativní sladění a Absorpční schopnost Evropské unie6.

Oblastí, se kterými mělo a má Turecko více či méně problém, je většina z výše 

uvedených. Uvažme například Geografická kritéria, Turecko svým územím zasahuje do 

Evropy pouhými 3%. Ale na druhou stranu musíme uvést, že Kypr, který do Evropské unie 

vstoupil při zatím posledním a zároveň největším EU rozšíření, leží geograficky také 

v Asii. Avšak byla zde brána v úvahu především jeho politická, kulturní a historická 

provázanost s Evropou. Stejný princip byl použit i v tureckém případě.

Co se týká Politických kritérií, jejich plnění je prozatím problematické, i když 

pokroky lze nalézt samozřejmě i zde. Lidská práva jsou však v Turecku porušována, i přes 

probíhající reformy v jisté míře i nadále (např. mučení, ignorování etnických a 

náboženských menšin apod.). O plně funkční demokracii v zemi, dle mého názoru, 

prozatím také nelze hovořit.

Ekonomická kritéria vyžadují, aby kandidátský stát byl funkční tržní ekonomikou a 

aby byl schopen vypořádat se s konkurenčním prostředím v rámci Unie. Turecká 

ekonomika byla po desetiletí v katastrofálním stavu, avšak za poslední roky se její stav 

výrazně zlepšil, stáleji však musíme označit za „křehkou“.

2.1 Chronologické vymezení reforem v Turecku dle B. A. Yesilady

Hlavním motorem aktuálních tureckých snah o členství v EU je sedm 

legislativních balíčků reforem (uyum paketi), které přinášejí nové zákony či ústavní 

změny. Určitou měrou zasahují snad veškeré oblasti života obyvatel země. Mezi oblasti, 

které je však nutné reformovat především, musíme určitě zařadit lidská práva jako taková,

6 Unie musí disponovat absorpční kapacitou natolik, aby byla schopna přivítat nové členy
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práva menšin (především Kurdů, ale nejen jich), postavení ženy a muže, justici, postavení 

armády ve státě a v neposlední řadě také kritický stav národního hospodářství. Nejenže ve 

stavu, v jakém se dnes země nachází, ji není možné přijmout mezi členy EU hlásících se 

к demokracii (můžeme uvést např. omezování svobody slova apod.), ale i pro mnoho 

obyvatel Evropské unie jsou turecké zákony a tradice z velké míry naprosto nepřípustné. 

Jako příklad zde můžeme zmínit zákon o cizoložství, který v roce 2004 býval mohl 

výrazně ohrozit výsledky summitu v prosinci téhož roku (a tím i oddálení stanovení data 

pro započetí vstupních negociací), kde se rozhodovalo o zahájení vstupních rozhovorů 

s Ankarou. V tomto kontroverzním zákonu totiž hrozilo údajnému „provinilci“ až tříleté 

vězení, což bylo pro většinu evropské společnosti samozřejmě nepředstavitelné a šokující. 

A to i v zemích, ve kterých je většina obyvatel katolického vyznání a církev má v těchto 

zemích velkou moc. Ti samozřejmě na nevěru pohlížejí s velkým despektem, ale přesto 

vnímají „určité“ limity. A ty zmiňovaný tříletý trest jistě překročil.

Poněvadž to ale byla jedna z věcí, na které závisela zpráva Komise ze začátku 

října, rozhodla se Ankara schválit nový zákoník bez odkazu na cizoložství. Turecký 

parlament tedy v září 2004 přijal nový Trestní zákoník7 (nakolik z vlastního přesvědčení 

je otázkou), kde se žádný trest za manželskou nevěru již neuvádí, a tak mohly být 

nakonec výsledky summitu pro Turecko příznivé -  „pokud se nevyskytnou žádné 

problémy, vstupní rozhovory s Ankarou budou zahájeny v říjnu 2005“ -  takové byly 

závěry summitu. A rozhovory byly opravdu po devíti měsících započaty. Ale bude ještě 

trvat řadu let, než budeme moci mluvit „reálně“ o vstupu Turecka do Unie. Mezitím má 

Turecko čas na uplatňování v praxi již započatých reforem a tím i na opět větší přiblížení 

se evropským ideálům. Turecký vstup ale ani tak není jistý. Vše sice závisí -  alespoň tak 

je to evropskými politiky často deklarováno -  na jeho úspěšně završených reformách.

7 Nový Trestní zákoník mj. rozšiřuje práva žen, posiluje svobodu projevu, trestá policii za mučení obžalovaných, přísně 
postihuje "zabití ze cti", trestá obchodování s lidskými orgány
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Dle mého názoru však bude rozhodující především postoj jednotlivých evropských 

představitelů к dané otázce. Pokud by se v době, kdy bude vstup Turecka již „za 

dveřmi“, sešlo na evropské politické scéně více protiturecky zaměřených politiků, 

domnívám se, že ani dokonale zreformované Turecko by nemělo mnoho šancí zařadit se 

mezi členy EU. Důležitou roli samozřejmě také hraje a jistě bude hrát veřejné mínění. 

Málokterý politik se veřejně přikloní na stranu Ankary, pokud většina obyvatel jeho 

země bude proti. Tím by si pravděpodobně zavřel dveře к případnému znovuzvolení. 

Momentálně však není zatím větší důvod domnívat se, že reformy v dané otázce nehrají 

hlavní roli.

Jeden z autorů publikujících své „pápery“ na stránkách European University 

Institute Birol A. Yesilada8 ve svém článku9 „The Impact of EU Candidacy on 

Democratization in Turkey“ z roku 2005 dělí turecké reformy do tří hlavních vln. S tímto 

rozdělením bych se v práci ráda ztotožnila.

První novodobá (protože reformy v Turecku ve snaze přiblížit se evropským 

ideálům probíhaly již např. v 18. či 19. století) větší vlna tureckých reforem ve snaze o 

europeizaci a především ve vizi členství v Evropské unii byla spuštěna v roce 1995. Ta 

byla ovlivněna zejména „euro -  tureckými“ negociacemi o celní unii mezi dvěma 

protagonisty, která vstoupila v platnost 1. ledna 1996. Vláda byla tenkrát vedena 

premiérkou T. Cillerovou (1993 - 1996) a její středopravou Stranou pravdivé cesty - Dogru 

Yol Partisi (DYP)10. Nelze však říci, že by tyto reformy byly nějakým způsobem 

přelomové a také četné, proto jim v práci nebude věnována tak velká pozornost jako 

reformním balíčkům z pozdějších let. Osobně se domnívám, že nejzásadnější reformy

8 Odborník na Evropskou unii, turecký vnitřní systém a euro -  turecké vztahy jako celek. Je ředitelem Northwest 
American Turkish Research Institute, rovněž působil jako poradce v National Inteligence Council, v U.S. Defense 
Department a ve Světové bance
9

Yesilada, B. A. The Impact o f  EU Candidacy on Democratization in Turkey. Mark Hatfield Schoul o f  Government. 
Portland State University. 2005. s.5.
10 Založena v roce 1983
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začaly probíhat až s nástupem premiéra B. Ecevita a zejména pak současného 

ministerského předsedy R. T. Erdogana к moci, ale samozřejmě bych nerada opomenula 

ani ty dřívější, jako např. důležité dodatky к Ústavě z roku 2001 atd.

Druhá reformní vlna byla dle Yesilady nastartována v roce 1999 ve vizi Turecka 

jakožto kandidátského státu na vstup do EU (jeho „statut“ kandidáta byl oficiálně uznán 

„až“ na summitu v Helsinkách v roce 1999). Do popředí se dostala především otázka

plnění Kodaňských kritérií.11 U vlády v tomto období stál B. Ecevit (1999 -  2002) ze

•  •  12 středolevé Levicové demokratické strany - Demokratik Sol Partisi (DSP) .

Třetí a pravděpodobně nej razantnější a opravdu přelomový (zasáhl mnoho oblastí

života a měl i přímé dopady na obyvatelstvo) soubor reforem probíhá od doby, kdy se

moci chopil R. T. Erdogan z proislamistické Strany spravedlnosti a rozvoje - Adalet ve

Kalkinma Partisi (AKP)13 -  to je od roku 200214, resp. 2003 (Erdogan nemohl ihned po

vítězných volbách usednout do premiérského křesla z důvodu své kontroverzní minulosti,

a stalo se tak právě až v roce 2003). Ten dokázal navíc Turecku zajistit slib, že v říjnu

2005 s ním budou zahájeny vstupní rozhovory, což také bylo dodrženo. Cunyet Yavuzcan

-  konzul z velvyslanectví Turecké republiky v ČR -  přiznává, že teprve reformy vedené

premiérem Erdoganem jsou efektivní a zlomové. Přestože jsem se dříve chybně domnívala,

že kvůli přísným a razantním reformám se začíná v Turecku šířit vlna euroskeptismu, není

tomu tak. Erdogan naopak díky „svým“ reformám (ale zároveň i díky povětšinou

nekompromisnímu postoji к EU) získává velké sympatie obyvatel a stává se velmi

populárním. To potvrdil i C. Yavuzcan a lze to vyčíst ale i v každodenním tureckém tisku

(např. www.turkishdailynews.com). Dále C. Yavuzcan přiznal, že turecké obyvatelstvo je

z velké většiny pro vstup do Unie. Průzkumy, které lze nalézt na internetových stránkách

11 Kodaňská kritéria obsahují kritéria z oblasti politické, hospodářské a zavádění acquis -  patří mezi ně např. ochrana 
lidských práv, stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, ochrana menšin, fungující tržní hospodářství a 
konkurenceschopnost, schopnost dostát politickým, hospodářským a měnovým cílům Unie
12 Založena v roce 1985
13 Založena v roce 2001
14 Erdoganova strana zvítězila ve volbách v listopadu 2002

16

http://www.turkishdailynews.com


to pouze dokazují, demonstrují, že 65% obyvatel Turecka je pro přistoupení země к EU 15. 

Stejný zdroj rovněž uvádí, že v případě referenda o vstupu Turecka do EU (v Turecku), by 

71% Turků hlasovalo pro vstup. Problémem jisté míry šířícího se euroskeptismu tedy 

nejsou samotné reformy -  ty jsou obyvateli spíše podporovány (modernizace a jistá míra 

globalizace zasáhla i Turecko), ale především „přílišná“ koordinace a usměrňování (z 

tureckého pohledu spíše vměšování) ze strany EU. To se Ankaře nelíbí. Turci se obávají 

toho, co nastane po případném vstupu země do EU, když Unie se „vměšuje“ do tureckých 

vnitřních záležitostí již nyní, kdy ještě nejsou řádnými členy. Jak by se asi Unie chovala 

potom? V tomto směru Turci příliš optimističtí nejsou. Je však pochopitelné, že žádný 

suverénní stát není „nadšen“ usměrňováním svých vnitřních záležitostí ze strany jiných 

států či v případě EU spolku států. O to více, že Osmanská říše, resp. Turecko, nebylo 

nikdy zvyklé nechat si něco diktovat, naopak ten, kdo diktoval, bylo právě Turecko. Stačí 

vzpomenout Osmany např. v 18. a 19. století a jejich rozpínavost a dravost.

2.2 Cíle diplomové práce

Proč se vlastně Turecko o započetí a samotný průběh reforem tolik zasazovalo a 

zasazuje (i když ne vždy) ? Je to pouze kvůli Evropské unii, snaží se evropským politikům 

zalíbit či opravdu samo poznalo, že je již na čase, aby se vývoj v zemi začal ubírat jiným -  

demokratičtějším a v jistém slova smyslu modernějším -  směrem?

A jak se tyto vlny reforem v Turecku lišily v rámci rozdílného politického pozadí, 

čeho se týkaly a jakých úspěchů Turecko dosáhlo nyní, v roce 2005, kdy s ním byly 

zahájeny vstupní rozhovory? Byly turecké reformy pouze pozitivním aktem či měly i 

negativní dopady, viz např. vyvolání euroskeptismu až odporu vůči Unii v turecké

15 Candidate Countries Eurobarometer 2002, www.europa.eu.int/cornm/public opinion. 25/03/2006
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společnosti? Je vůbec reálná možnost, že Turecko by začalo reformovat svůj vnitřní systém

i bez naděje v členství v Evropské unii?

Tato diplomová práce se pokusí o shrnutí pohledu na průběh tureckých reforem 

na základě jejich rozdělení do chronologických etap a o komparaci jejich realizace na 

základě rozlišného politického pozadí a mezinárodních událostí, resp. událostí na evropské 

scéně. Dále se pokusí zhodnotit reálné dopady jejich implementace. Dotknou se tyto 

reformy vůbec nějak řadového občana? Mají reformy u občanů podporu? Další otázkou, 

kterou si tato práce klade je, zda tyto započaté či již uskutečněné reformy jsou dostatečné a 

zda zreformované Turecko najde u „Evropy“ větší podporu v otázce svého vstupu do 

Evropské unie.

Analýza, sumarizace a následné zhodnocení těchto tureckých snah o přiblížení se 

Evropě a jejím charakteristikám vletech 1995 -  2005 bude právě předmětem mé 

diplomové práce.

Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala téma tureckých reforem a s ním 

souvisejících tureckých snah o členství v EU, je jednak aktuálnost tématu a rovněž i můj 

názor, že otázka členství státu (v tomto případě Turecka) by neměla být pouze odrazem 

jeho geografické polohy tj. neměla by být stěžejní otázka, zda daný stát leží či neleží 

v Evropě resp. na evropském kontinentě (což Turecko z větší části samozřejmě nesplňuje, 

do Evropy zasahuje pouze 3% své celkové rozlohy). Tím však rozhodně nemyslím, že by 

se měly pod evropskou vlajkou spojovat státy geograficky ležící extrémně daleko od 

evropského kontinentu. To ale není turecký případ, jak již bylo zmíněno, alespoň částečně 

do Evropy spadá.

Hlavní otázkou by mělo být, na kolik daný stát sdílí společné, v tomto případě 

evropské hodnoty, a to především hodnoty v oblasti demokracie, dodržování lidských práv
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atd. Rozdílné náboženské hodnoty by, dle mého názoru, neměly být tím rozhodujícím 

kritériem vymezujícím podmínky vstupu do EU. Ovšem samozřejmě pouze za 

předpokladu, že jsou kompatibilní s hodnotami či standardy společenství, o jejíž členství 

daný stát usiluje. A to je v případě Turecké republiky prozatím problém.

Domnívám se, že jedinou možnou vstupenkou Turecka do Evropy je tedy jeho 

téměř kompletně zreformovaný vnitřní systém, reformy by se opravdu měly dotknout snad 

všech oblastí života jeho obyvatel.

A Turecko se rozhodlo na tuto strastiplnou cestu reforem vydat. Dle mého názoru 

je zajímavé se podrobněji podívat, jak je Ankara ve svém úsilí úspěšná.

3. Turecká republika

Turecká republika - Turkiye Cumhuriyeti - vzešla v roce 1923 z Osmanské říše -  

po mnohá staletí mocného, velmi výbojného, despotického a ziskuchtivého státu.

Turecko vždy přisuzovalo velkou váhu vztahům s Evropou a s USA. Již v 19. 

století se začíná okcidentalizovat nejen v ekonomice, ale i v oblastech politické a sociální. 

Přesto bylo po dlouhou dobu vnímáno jako nepřítel křesťanské Evropy, zároveň pro ni 

však představovalo tmelící prvek. Mnohé státy se totiž proti Turecku spojily (jako příklad 

můžeme uvést Balkánskou ligu z počátku 20. století, která zahrnovala Bulharsko, Černou 

Horu, Řecko a Srbsko, liga našla podporu i u Ruska).

3.1 Historie

V roce 1917 byli Osmané definitivně poraženi vítěznými evropskými mocnostmi 

a nad velkou částí osmanského území byl zaveden mandátní systém Spojených národů. Na
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zbytku země se chopili moci turečtí nacionalisté pod vedením Mustafy Kemala, později 

známého jako Atatürka -  otce Turků. V roce 1920 zde byl zvolen Parlament včele 

s Kemalovou Republikánskou lidovou stranou -  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) a v roce 

1922 bylo území nazváno Turecký stát, teprve později v roce 1923 bylo přejmenováno na 

Tureckou republiku. Prezidentem nového státního útvaru se stal Kemal, jehož ideje a 

snahy se sjednotily do myšlenkového proudu nazvaného „kemalismus“. Ten akcentuje 

především sekularismus, nacionalismus, etatismus a reformní snahy. Pro tuto novou 

demokracii se stává modelem právě Západní Evropa. S érou kemalismu se v Turecku také 

probudila snaha o stále užší propojení s Evropou a tato tendence se už prakticky 

nezměnila. Jako příklad snahy o „poevropštění“ země můžeme uvést zavedení nového 

Občanského zákoníku v roce 1926, který nahrazuje islámské právo. Zajímavé také je, že 

přestože má dnes Turecká republika s ženskou otázkou velké problémy, za Atatürka 

nebylo jejich postavení na tak špatné úrovni. Byla jim zaručena rovnost ve společnosti a 

také získaly již v roce 1934 právo volit a být voleny do Tureckého národního zasedání, tj.

o mnoho dříve než v mnohých evropských státech (které jsou dnes na rozdíl od Turecka 

členy Evropské unie). Další Atatůrkovou „inovací“ bylo zavedení nové turecké abecedy 

založené na „latince“ v roce 1928. Reformátor Kemal (Atatůrk) zemřel v roce 1938.

Do 2. světové války vstoupilo Turecko na straně Spojenců jen krátce před jejím 

koncem16. Brzy nato se stalo členem OSN.

V roce 1974 dochází ke Kyperské krizi. Kyperští Řekové se pokouší o převrat, 

jehož cílem je připojení ostrova к Řecku, kde tehdy vládne vojenská junta.

V důsledku tohoto pokusu obsazuje Ankara severní třetinu ostrova, což mnohé státy 

přijímají s neskrývanou nevolí. V roce 1983 je vyhlášena Severokyperská turecká 

republika, taje však uznávána pouze Ankarou. Pro ostatní státy je jediným představitelem

16 02/1945
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Kypru jeho jižní řecká část. V roce 2004 měla Ankara v tomto směru velkou šanci přiblížit 

se Evropské unii a snad získat sympatie i skeptičtějších politiků. Její úkol byl jasný -  

pomoci ostrov znovu sjednotit. Tato snaha a především kladný výsledek by byl býval ze 

strany Evropské unie velmi ceněn, což by bylo možné chápat i jako určitou záruku přijetí 

do EU.

Žádného výsledku však dosaženo nebylo a ostrov zůstává i nadále rozdělen. Do 

Evropské unie vstoupil ostrov v květnu 2004, acquis communautaire však není na turecké 

části Kypru aplikováno17.

V září roku 1980 dochází v Turecku ke státnímu vojenskému převratu. Byla 

nastolena vojenská vláda a bývalé vůdčí politické osobnosti byly uvězněny. Evropské 

společenství jako důsledek zmíněného převratu zmrazilo s Ankarou vztahy.

V 80. letech, resp. v roce 1982 dochází v Turecku к jistému předělu -  v platnost
Г I o  e

vstupuje Ústava , která prohlašuje turecký vládní systém za demokratický, sekulární a 

parlamentámí. Je vytvořena podle modelu francouzské Ústavy z roku 1958. Zakotvuje 

silnější roli prezidenta, který je volen na sedmileté funkční období. Další změnou je 

nahrazení dvoukomorového Parlamentu pouhou jednou parlamentní komorou. Nově je 

také zaveden 10% „threshold“ při parlamentních volbách, má se tím zabránit vstupu 

menších stran do Parlamentu a omezit tak jejich vliv. Turecko zažívá návrat к občanské 

demokracii. V roce 1983 dochází к prvním parlamentním volbám pod novou Ústavou. 

Vítězem je nečekaně Strana vlasti -  Anavatan Partisi s předsedou Turgutem Özalem (1983

-  1989), který byl chápán jako výborný ekonom. Byl, mimo jiné, tvůrcem ekonomického 

reformního balíčku z roku 1980. Od roku 1980 (do roku 1983 pod vojenskou mocí) a 

především pak pod Özalovou vládou v Turecku probíhají mnohé reformy, především pak 

ekonomického charakteru. Jsou zaměřeny zejména na odstranění všudypřítomné státní

17 Severní (turecká) část Kypru je považována za autonomní území Evropské unie
18 Pozměněna v letech 1995, 1999, 2001
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kontroly, posílení zahraničního obchodu a zavádění principů volného obchodu. Tyto 

reformy měly velký úspěch a pomohly Turecku při dopadu důsledků íránsko -  irácké války 

z 80. let. Dokonce i inflace, noční můra tureckých ekonomů a Turecka vůbec, měla 

klesající tendenci. Avšak na přelomu 80. a 90. let se ekonomická situace Turecka opět 

zhoršuje, a to především kvůli světové recesi. Zvyšuje se deficit státního rozpočtu, inflace 

a nezaměstnanost opět rostou.

Další výraznější reformy (např. v oblasti lidských práv, práv menšin, justice, 

hospodářství apod.) nastupují až v polovině, resp. koncem 90. let a po roce 2000. Těmi se 

bude zabývat tato diplomová práce.

V roce 2002 proběhly v Turecku parlamentní volby, které vyhrála proislámsky 

orientovaná Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) pod vedením R. T. Erdogana. Pro jeho 

ale v jistém smyslu kontroverzní minulost (záznam v trestním rejstříku kvůli podněcování 

náboženské nesnášenlivosti z roku 1998), do premiérského křesla bezprostředně po 

volbách neusedl19. Stalo se tak až v roce 2003, a to pouze díky změně turecké Ústavy. 

Vládaje momentálně tvořena stranou АКР a nestraníky. V presidentském křesle je od roku

2000 Ahmet Necdet Sežer20. Od roku 2002 je také ve funkci 550 -  ti členný v pořadí již 

59. turecký Parlament (Meclis).

3.2 Zahraniční politika

V zahraniční politice jsou pro Turecko primární vztahy se Západem. V posledních 

letech se Turecká republika snaží stále více přiblížit Evropské unii. V prosinci 2004 se na 

summitu EU rozhodlo o datu zahájení vstupních rozhovorů a konečně mohla začít již

19 Dočasným premiérem se stal prozápadní ekonom Abdullah GUI
20 A  N. Sežer bývá charakterizován jako pro -  sekulární hlava státu
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dlouho očekávaná a tolik vytoužená přístupová vyjednávání, jejichž zahájení bylo 

stanoveno na 03/10/2005.

Vize Turecka v EU rozhodně není trendem pouze poslední doby, se státy 

Evropského společenství (resp. Evropské unie) totiž podepsalo Turecko již v roce 1963 

Asociační dohodu a v roce 1995 uzavřelo s EU celní unii21. Ankara se tak stala nej delším 

„čekatelem“ před dveřmi Evropské unie, u nichž stojí již celých 43 let. O plné členství 

Ankara požádala v roce 1987. Na summitu v Helsinkách v roce 1999 získalo Turecko 

statut kandidátské země (pro Turky to však bylo pozdě, doufali v dřívější datum, např. rok

1997 na summitu v Lucemburku), ale rozhovory byly zahájeny až v roce 200522, a to 

především z důvodu neplnění Kodaňských kritérií.

Směr, kterým by se Turecko chtělo v budoucnu ubírat, byl tedy již stanoven před 

více než 40 lety. Ovšem v případě Turecka je pochopitelné, proč celý proces postupného 

přibližování trvá tak dlouho a Turecko si před branami EU ještě nějaký čas počkat bude 

muset. A jisté není, zdali tento proces vůbec bude mít nějaké pokračování a zdali pro obě 

strany skončí uspokojivě.

Na rozdíl od EU je Turecko již dlouholetým členem NATO, od roku 1952, a jeho 

úkolem je kontrolovat ne právě stabilní oblast Blízkého Východu a samotných Úžin23. 

Velitelství se nachází v Izmiru.

Mimo Severoatlantické aliance je Turecko členem také např. OECD, Rady 

Evropy, OSCE či WTO. V rámci svého regionu v roce 1992 zformovalo spolu s dalšími 10 

státy Radu čemomořské ekonomické spolupráce (BSEC), v roce 1997 byla z turecké 

iniciativy ustavena skupina D8 (Developing 8), která má za úkol podporovat spolupráci 

mezi Tureckem, Bangladéši, Egyptem, Indonésií, Íránem, Malajsií, Nigérií a Pákistánem.

21 Platnost od 01/01/1996
22 03/10/2005
23 Bospor a Dardanely
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Je zajímavé rozhodně také uvést, že Turecko se aktivně účastní mnohých 

policejních misí Evropské unie, mj. v Kosovu24, v Bosně a Hercegovině25, v Makedonii26

• • 97či v Demokratické republice Kongo .

Je třeba zmínit také tradičně dobré vztahy se Spojenými státy, které však byly 

v jistém smyslu narušeny v průběhu krize v Iráku. Je otázka, jak by vypadalo turecké 

hospodářství bez dlouholeté americké pomoci a dotací.

3.3 Ekonomika

Jak již bylo zmíněno, v 80. letech Turecko spustilo vlnu ekonomických reforem, 

především z důvodu podpory soukromého sektoru a proměny stávajícího systému v tržní 

ekonomiku. Reformy byly vcelku úspěšné, přesto nedokázaly zabránit častým finančním 

krizím (1994, 1999, 2001), které byly provázeny opravdu velmi vysokou a v Evropě až 

nepředstavitelnou inflací. Po roce 2000 byla nastartována další vlna reforem, ty se ukázaly 

být úspěšnějšími a v roce 2003 se ekonomika stabilizovala, přestojí stále musíme (např. ve 

srovnání se státy EU) označit jako křehkou. Turecko i tak ale nyní patří mezi dynamicky se 

rozvíjející tržní ekonomiky.

Vláda se snaží o zlepšení investičního prostředí a také o zkvalitnění infrastruktury, 

je jasné, že bez toho Turecko s objemnějším západním kapitálem, který by byl zde tolik 

potřeba, počítat nemůže.

Pro představu uveďme, že turecký hrubý domácí produkt v roce 2003 byl 7050 

USD per capita28. Pokud budeme považovat průměrný HDP per capita 25- ti členné 

Evropské unie za 100%, Turecko bude mít pouhých 28%29.

24 UNMIK
25 EUPM
26 Proxima
27 EUROPOL KINSHASA
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HDP je tvořeno ze 13% agrárním sektorem, z 29% průmyslovým sektorem a 

z 58% oblastí služeb.

Co se týká Evropské unie (především Německo, Velká Británie, Francie a Itálie) -  

ta tvoří pro Turecko nej větší exportní trh -  53.9% z celkového vývozu.30 

Státní dluh Turecké republiky v roce 1999 tvořil 104 mld. USD.

Pokud jde o investiční oblast, musíme také uvést, že Turecko má základní
•i i

úrokovou míru 14% , čímž se v Evropě drží jasně na špici.

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003

GDP per capita 
- dle parity 
kupní síly 

(USD)

6668 6220 6713 7050

GDP (% reálný 
roční přírůstek)

7,36 -7,50 0,346 5,8

Vládní výdaje 
(% GDP)

14,08 14,24 14,03 0,556

Stav rozpočtu 
(% GDP)

- 11,45 - 19,60 - 14,53 - 10,40

Inflace (%, 
roční změna)

54,92 54,40 44,96 25,30

Veřejný dluh 
(% GDP)

51,19 99,88 86,33 74,40

Náklady práce 
(USD)

1,55 1,22 1,44 0,098

Běžný účet 
platební bilance 

/GDP

-4,93 2,33 -0,81 -2,40

Zahraniční 
měnové rezervy 

(mUS$)

22,48 18,87 27,06 33,99

Zdroj: www.economist.com. 14/02/2005

www.economist.com. 14/02/2005
29 Právo, 4/12/2004
30 Mezinárodní politika 03/2003 -  Turecká otázka evropské integrace (E. Siegl)
31 Ekonom č. 45, 11/2005
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Podíváme-li se na výše uvedenou tabulku, je víceméně jasné, že na stavu 

jednotlivých ukazatelů tureckého hospodářství měla velký vliv finanční krize z roku

2001 (prozatím poslední z rozsáhlejších krizí, které Tureckou republiku 

v současnosti zasáhly). Od té doby však lze pozorovat mírná, i když na složitou 

tureckou situaci uspokojující, zlepšení.

3.4 Demografie

Turecko je zemí, kde je roční populační přírůstek 1,5%, což ve srovnání 

s aktuálním trendem členských států Evropské unie rozhodně není málo. Nyní má 

Turecká republika 70,7 milionů obyvatel (hustota osídlení je 91,3 obyvatel na
32

km2 , to sice není závratné číslo, např. Nizozemí, ale i mnohé další státy EU toto 

číslo lehce přesáhnou, ale musíme mít stále na zřeteli především rozlohu tureckého 

území). Právě počet obyvatel bývá často jedním z mnoha argumentů vyslovujících 

se proti přijetí Ankary do Evropské unie. Turecko by totiž podle prognóz mělo 

v době svého vstupu (okolo roku 2015 či 2020) dosáhnout většího počtu obyvatel 

než současně nejlidnatější země EU -  Německo, což by jistě zamíchalo kartami 

v rozhodovacím procesu. Istanbul by se také stal nej větším a nej lidnatějším městem 

v celé Unii.

Rozhodně není nezajímavé zmínit, že přes 73% obyvatel země žije ve 

městech a jejich nejbližších okolích.

Nutné je rovněž uvést, že osob žijících pod hranicí chudoby33 je 20% z 

celkového počtu obyvatel Turecka.

32 www.worldbank.ore.tr. 04/03/2006
33 Osoby žijící pod hranicí příjmu 2,15 USD na den
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4. Reformy v 1995 -  2005

Na reformy v Turecku mělo vliv několik faktorů. Tím nej důležitějším byla 

rozhodně snaha Ankary o zařazení se do evropských struktur, resp. do řad členských států 

Evropské unie. Aby do takových řad Turecko mohlo patřit, muselo by splnit evropské 

standardy a požadavky. Už jen situace v oblasti demokracie byla v Turecku na evropské 

poměry naprosto nepřípustná. Nedostatky, často naprosto fundamentální, bychom však 

našli snad ve všech oblastech života (lidská práva jako celek, práva menšin s akcentem na 

kurdskou otázku, stav justice a legislativy, ekonomika atd.). A protože Turecko o členství 

v Evropské unii zájem jasně deklarovalo, a to již v 50. letech 20. století, muselo se podřídit 

požadavkům EU a začít svůj systém reformovat.

Dalším faktorem mající vliv na začátek reforem v zemi byly také katastrofální 

finanční krize především z let 1999 až 2001. Byla to ona pověstná „poslední kapka“, kdy 

nejen vláda, ale i celý národ pocítil nutnost reforem.

Cílem tureckých reforem je v první řadě ztotožnění se s evropskými normami a 

standardy. Jako důsledek tohoto snažení pak Ankara očekává ocenění ze strany Evropské 

unie, a to v podobě přijetí Turecka mezi své členy.

Aby reformy a především pak jejich implementace probíhaly bez větších 

problémů, turecká vláda ustavila speciální skupinu (Skupina monitorující reformy), která 

nad úspěšnou implementací dohlíží. Je složena ze zástupce předsedy vlády, ministra 

zahraničí, ministra spravedlnosti a ministra vnitra.

Ale jaká je vlastně vize současné vlády premiéra Erdogana? Jak sám často 

prohlašuje, z Turecka chce vytvořit především sekulární, moderní a účastnickou 

demokracii s úzkými vazbami na svou minulost a tradice, která však bude plně integrována 

do Evropy (resp. do Evropské unie) a v euroasijském regionu bude hrát významnou roli.
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V ekonomické oblasti klade vláda akcent na proexportní politiku, konkurenceschopnost a 

vývoj nových technologií.

Také je nutné zmínit, že podpora turecké veřejnosti reformnímu úsilí a úsilí o 

vstup do EU je vysoká. Často bývá v tureckých publikacích prezentováno, že reformy a 

Evropskou unii podporují jak obyvatelé měst, tak lidé na venkově, jak pravicově 

orientovaní voliči, tak voliči zaměření spíše levicově, jak mladí obyvatelé, tak i ti staří. 

Otázkou je, do jaké míry je možné těmto tvrzení plně důvěřovat. Domnívám se, že podpora 

na venkově a u starých lidí není příliš vysoká. Starší občané jsou často nekompromisní 

tradicionalisté a venkov se ani po nastartování reforem nijak o jejich „implementaci“ 

nesnaží. Bohužel nebyl nalezen zdroj, ve kterém by bylo možné toto tvrzení vyvrátit či 

potvrdit.

Důležitost a přínos tureckých reforem je nejen v tom, že samozřejmě prospějí 

zemi samotné a jejím obyvatelům a možná přinesou Ankaře vytoužený vstup do Evropské 

unie, ale také v možnosti, že i ostatní země v regionu se tureckými reformami a dobrými 

vztahy se Západem „inspirují“. To by samozřejmě mělo velký dopad na stabilitu regionu a 

šíření demokracie v něm.

Reformní úsilí by pravděpodobně bez snahy Turecka o zařazení se do EU nikdy 

nezapočalo nebo alespoň ne v takové míře. Země by pravděpodobně po katastrofálních 

finančních krizích pomalu začala stav svého hospodářství měnit a reformovat, a to 

z důvodu, že by nebylo jiného východiska. Stav turecké ekonomiky byl okolo roku 2000 

již nadále neudržitelný. Avšak podnikla by Ankara také nějaké reformy v oblasti lidských 

práv, politických práv a demokracie, kdyby к tomu nebyl víceméně donucena ze strany 

Evropské unie? Pravděpodobně ne, z hlediska Ankary by к tomu nebyl žádný logický 

důvod. Turecko ovládaly po staletí jasně dané tradice (z velké části ovlivněné islámem) a
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nebyla zde motivace ani chuť je měnit. Turecko by bez vize členství v EU nemělo potřebu 

své tradice, zákony a standardy přibližovat tradicím, zákonům a standardům evropským.

4.1 Prereformující se Turecko

Jen pro zajímavost můžeme uvést, že Turecko během své historie zažilo vícero 

období plných reforem a pokusů o ně, které měly Turecko přiblížit Evropě a jejím 

standardům. Jako např. v polovině 19. století34, kdy v Turecku probíhaly reformy 

s označením „tanzimat“35. Ty trvaly pouze několik let a nelze je označit jako jednoznačně 

úspěšné. Záměrem těchto reforem bylo obnovit upadající ekonomiku a zároveň se přiblížit 

Evropě. V kritickém úhlu pohledu bývají tanzimat v tureckých publikacích často 

srovnávány s aktuální vlnou reforem v poslední dekádě. Také tanzimat prý „vypadaly 

hezky na papíře“, ale reálně se nijak neuskutečnily, neměly prý žádný finální dopad ani na 

občana, ani na instituce (pokud budeme kritičtí, musíme přiznat, že i současné turecké 

reformní úsilí má mnohé trhliny, avšak u takto komplikované země by se takovýto složitý 

proces pravděpodobně bez problémů a dočasných nedostatků ani obejít nemohl). Po 

nevelkém úspěchu tanzimat tak bylo přesto Turecko v 70. letech 19. století označeno jako 

„nemocný muž Evropy“.

Není rozhodně nezajímavé zmínit, že Turecko v minulých staletích, ač bylo rázu 

velmi despotického, nebylo tak zaostalé, jak si mnozí dnes možná mylně myslí. Ve 

středověku, kdy se Evropou šířily mnohé smrtící choroby, zavedli Turci nad Osmanskou 

říší spravovaném území počátky hygieny -  ve významu častých koupelí a především mytí 

rukou. Tím se zabránilo šíření epidemií. Dále se zasadili o ustavení pevného právního a

34 V letech 1839 - 1876
35 Reorganizace
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ekonomického řádu a zavedení přehledných daní36. Což je v situaci, kdy je nyní Turecko 

nuceno státy Evropské unie, aby zreformovalo svůj vnitřní systém, jistým způsobem 

paradox.

Jak již bylo uvedeno výše, Turecko mělo tendenci reformovat se a přiblížit se 

tak Západu již od 18. století. Přesto větší reformní vlnu zaznamenalo až s nástupem 

Mustafy Kemala (Atatürka) a zrodem republiky. Ty hlavní změny s dopadem do 

dnešních dnů však byly započaty až v 80., resp. 90. letech 20. století a byly vedeny ve 

vizi členství Turecka v Evropské unii.

Turecká republika neměla stejné výchozí podmínky jako ostatní země čekající 

na vstup do EU. Je to nadmíru komplikovaná země s mnohými specifiky, která 

představují její problémy (jako např. tabuizovaná kurdská otázka, zakořeněné islámské 

zvyky, které se odrážejí např. v postavení žen ve společnosti apod.).

Turecké rozhodnutí zreformovat svůj vnitřní systém bylo odvážným a 

ambiciózním, avšak nutným plánem. Před Tureckem tak stály četné výzvy. Mezi oblasti, 

které si Turecko ke konci 90. let předsevzalo změnit, patří například:

^  Boj proti mučení,

^  Zlepšení situace v tureckých věznicích,

^  Práva menšin (největším nevyřešeným problémem je kurdská

otázka, resp. práva Kurdů), s tím jsou spojena i práva „kulturní“ a Jazyková“,

^  Postavení žen a jejích práva,

> Svoboda slova -  mnoho oblastí tabuizováno,

> Svoboda vyznání,

36 www.lidovkv.cz. 13/09/2004
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> Justice -  v této oblasti se jedná především o otázku trestu smrti, 

korupci a procesy vedené často z důvodu vyslovení vlastního názoru či vyjádření 

se „protistátně“ v oblasti kurdské otázky apod. (viz svoboda slova),

> Omezení role a vlivu armády.

Další oblastí vykazující potřebu reformy byla turecká ekonomika jako 

celek. S politickou stabilitou jde ruku v ruce, a tak nemohla být rozhodně

opomenuta. Turecké hospodářství bylo po mnoho let opravdu v katastrofálním

stavu. Mezi hlavní reformní body tak patřilo:

> Snížení inflace -  ta je tureckou „noční můrou“ již od 70. let 20. 

století. Do roku 2004 ji tvořilo vždy dvojcifemé číslo a od té doby má stále 

klesající tendenci,

> Snížení vnějšího dluhu,

> Výrazné omezení korupce,

> Podpora podnikatelského prostředí a prostředí pro zahraniční

investice,

> Snížení nezaměstnanosti,

> Redukce byrokracie.

4.2 Reformy a celní unie -  od roku 1995

Pro představu o politickém klimatu, které v polovině 90. let v Turecku vládlo, je 

nutné si alespoň krátce představit politické strany, které byly v té době u moci.
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V roce 1995 byla v Turecku u vlády strana Dogru Yol Partisinde 

(DYP) premiérky - první turecké premiérky v dějinách - T. Cillerové. Tuto stranu 

můžeme charakterizovat jako pravicovou sekulární a konzervativní. Byla založena v roce 

1983 a jejím současným lídrem je Mehmet Agar. Často se můžeme setkat s přirovnáním 

strany DYP např. к Republikánské straně ve Spojených státech amerických.

Za největší zlom během vlády T. Cillerové musíme rozhodně považovat 

podepsání dohody o ustavení celní unie mezi Evropskou unií a Tureckem к 01/01/1996. 

Sama Cillerová tento akt velmi podporovala (na rozdíl např. od B. Ecevita). 

Argumentovala mimo jiné tím, že izolace Turecka by pravděpodobně vedla к šíření 

fundamentalistických tendencí tak, jak je tomu v mnoha ostatních státech Blízkého 

východu. Pozitiva celní unie nespatřovala pouze v dopadu ekonomickém, ale také v 

dopadu politickém. Ustavení celní unie chápala jako další krok к přiblížení se к branám 

Evropské unie. Od data dohody o celní unii můžeme hovořit o pomalém zavádění 

reforem demokratického typu. Ještě v roce 1995 došlo к jistým ústavním změnám (ty 

provází celý turecký reformní proces). Mimo jiné byla z Preambule Ústavy vyňata věta, 

která pozitivně hodnotila převrat z roku 1980. Dále bylo studentům dovoleno, aby se, 

pokud si to budou přát, mohli legálně stát členy politických stran. Důležitým aktem je 

také snížení volebního věku z 21 let na 18.

V roce 1996 však DYP T. Cillerové prohrála volby ve prospěch Strany vlasti - 

Anavatan Partisi38 (ANAP) Mesuta Yilmaza39. Ten s DYP zformoval koalici, která však 

vydržela pouze do počátku roku 1999. ANAP byla založena v roce 1983 a řadí se mezi 

středo - pravé strany. Podporuje omezení role státu v ekonomice a klade důraz na 

soukromé podnikání. Současným předsedou strany je Erkan Mumcu.

37 The True Path Party
38 Motherland Party
39 S výjimkou období 06/1996 -  06/1997 (u vlády N. Erbakan -  Strana prosperity, Refah Partisi RP) vedl Yilmaz 
vládu od 03/1996 do 01/1999
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První ze současných vln reforem, jak uvádí ve svém článku The Impact of EU 

Candidacy on Democratization in Turkey Birol A. Yesilada, započala především z 

důvodu euro - turecké dohody40 o ustavení celní unie к 01/01/1996. Tu však Unie 

nechtěla ratifikovat do té doby, než Turecko výrazně zlepší situaci v oblasti občanských 

a politických práv. Turecko se obávalo narušení pro zemi velmi výhodné sjednané 

dohody o celní unii, a tak schválilo reformní balíček. Celkově bylo v roce 1995 zavedeno 

15 ústavních dodatků. Jako ty hlavní Yesilada41 uvádí:

> Právo odborů zasahovat do politiky,

> Právo občanů vstupovat do odborů,

> Snížení volebního práva na věk 18 let,

> Umožnění profesním organizacím zasahovat do politiky,

> Umožnění univerzitním profesorům a studentům zasahovat do

politiky.

Jak Yesilada uvádí, zmíněné dodatky měly velký význam ( i když reálný dopad 

byl spíše malý). V roce 1995 dochází tímto poprvé к „propojení“ dvou sil působících na 

turecké reformy -  jednak místní organizace pro lidská práva a vliv prozápadních 

tureckých politiků (Yesilada to nazývá „inside - out pressure“) a z druhé strany působil 

„tlak“ ze strany Evropské unie (dle Yesilady „outside -  in pressure“) . Turecká vláda byla 

tedy ze dvou směrů donucena reformy započít. Tato vlna reforem v proevpropském 

duchu pokračuje v podstatě dodnes.

40 К dohodě došlo 06/03/1995
41 Yesilada, В. A. The Impact o f  EU Candidacy on Democratization in Turkey. Mark Hatfield Schoul o f Government. 
Portland State University. 2005. ss. 2 -  3.
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Evropská unie v té době nemohla Turecku nabídnout více než právě onu 

zmiňovanou celní unii, byla totiž plně koncentrována na teprve nedávno spuštěný 

jednotný trh a na přípravu na Hospodářskou a měnovou unii a tím i na dohled nad 

plněním konvergeněních kritérií. Celní unie pro Turecko, mimo eliminace cel na 

průmyslové výrobky ze států EU a EFTA (se státy EFTA má Turecko Dohodu o volném 

obchodu od roku 1992), znamenala i začátek používání Společného celního sazebníku 

Evropské unie vůči dovozům z třetích zemí. Zemědělské produkty však nejsou dodnes 

zahrnuty do celní unie.

Obchodní vztahy mezi EU a Tureckem se tak staly ještě intenzivnějšími a jak 

uvádí kniha Turkey 200542 vzájemný obchod vzrostl ze 27,9 mld. USD z roku 1995 na 

41,6 mld. USD v roce 2002. Turecko se stalo pro Unii desátým největším obchodním 

partnerem, zatímco Unie byla pro Turecko na první příčce.

Tabulka znázorňuje, jak se zvýšil obchod mezi Tureckem a Evropskou unií za 

období let 1995 -  2003 (celní unie byla spuštěna к 01/01/1996). Hodnoty jsou uváděny 

v USD.

Turecko 1995 2003

Import z EU 16,8 mld. 31,5 mld.

Export do EU 11 mld. 24,3 mld.

Zdroj: Turkey 2005

Ankara byla tímto aktem v podstatě „povýšena“ na stejnou úroveň jako 

Andorra, Monako či San Marino (alespoň co se ekonomických výhod týče, přestože 

žádný z uvedených států není členem EU).

42 Turkey 2005. Paris. Recherches&Communication. 2005. s. 99.
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Turecko bylo alespoň s takovýmto „malým“ úspěchem prozatím spokojeno, ale 

svými snahami mířilo stále výš. O to bylo v Turecku větší zklamání, když v prosinci 

roku 1997 bylo na summitu Evropské rady v Lucemburku rozhodnuto, že Ankara 

nebude zařazena do první vlny kandidátských států. Přístupový proces se otevřel pro 

deset zemí ze Střední a Východní Evropy, avšak Turecku zůstaly dveře ještě nejméně na 

dva roky zavřené. Turecko se cítilo dotčeno, že bylo „předstihnuto“ zeměmi Střední a 

Východní Evropy, nemluvě o Kypru.

Turci takovýto závěr opravdu nečekali a jejich vláda otevřeně přístup EU 

zkritizovala. V jistém slova smyslu se cítili podvedeni, což mělo za následek vzedmutí 

nacionalistické vlny v zemi. Jejich zklamání a snad i momentální nedůvěra v Unii byla 

taková, že se Ankara ani nezúčastnila inauguračního setkání Evropské konference 

konané v Londýně v březnu 1998. Je jisté, že Evropská unie měla v tomto období mnoho 

jiných starostí a záležitostí к řešení, ale domnívám se, že postoj EU к Turecku nebyl 

v tomto směru správný. Ankara se snažila a myslím si, že s úspěchem, splnit veškeré 

podmínky nastolené EU. Turecké zklamání lze tedy pochopit. Ale to bychom se opět 

dostali к ambivalentnímu postoji Unie к členství Turecka v EU. Jsem toho názoru, že 

nebylo a není správné ani prozíravé (přestože si uvědomuji složitost a komplexnost 

celého problému) slibovat Ankaře něco, o čem se EU domnívá, že je v podstatě 

„nemožné“. Nebylo rozhodně korektní vyvolávat v Turecku naději, že již brzy „nadejde 

jeho chvíle“ a ono se opět posune blíže „k Evropě“. Ve většině zlomových událostí, jako 

byl např. summit v Lucemburku v prosinci 1997, se objevilo nějaké „ale“ a v Turecku se 

rozhostilo zklamání a beznaděj. Každopádně následné summity však pokračovaly již 

v duchu většího porozumění a jakéhosi usmíření.

V roce 1999 však Turecko postihla událost, která se tragicky podepsala nejen na 

již takřka nefunkční turecké ekonomice, ale především na životech mnoha tureckých
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obyvatel. Marmarské zemětřesení o síle 7,4 stupně Richterovy škály 17. srpna 1999 bylo 

pro Turecko opravdu katastrofou. Přes 17 000 životů bylo ztraceno43. Mnohé evropské 

(ale nejen ty) země, ale i Evropská unie jako celek vyslaly do Turecka okamžitou pomoc 

a pomáhaly při obnově postižené oblasti. Mimo jiné pomoc vyslala a poskytla i Česká 

republika.

Některé důležité ukazatele vývoje turecké ekonomiky vletech 1994 -

1998 dokumentuje níže uvedená tabulka:

1994 1995 1996 1997 1998

Hrubý národní 
důchod -6,1 8,0 7,1 8,0 4,5

Index
spotřebitelských 
cen (prosinec -  
prosinec)

125,5 78,9 79,8 99,1 55,0

Index
velkoobchod, 
cen (prosinec -  
prosinec)

149,6 64,9 84,9 91,0 50,0

Finanční
ukazatele
Zadluženost 
veřejného 
sektoru 
(v % GDP)

9,6 5,8 11,4 11,6 10,4

Vládní dluh 
(v % GDP) 43,5 35,6 37,6 36,3 35,4

Z toho: vnější 
(v % GDP) 23,0 18,3 16,4 15,1 14,6

Čistá aktiva 
Centrální banky 
(bilion

tureckých lir)

304 373 335 142 -1,51

Vnější
ukazatele

Směnné relace 
(v%) 1,4 1,0 -3,7 -0,9 4,3

43 w w w .worldbank.org. .tr, 12/10/2004
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Objem exportu
(percentuální
změna)

18,9 11,9 10,0 15,0 10,3

Objem
importu
(percentuální
změna)

-25,3 41,6 20,7 18,7 12,2

Bilance 
běžného účtu 
(mil.USD) 2,63 -2,33 -5,38 -4,73 -5,54

Bilance
kapitálového
účtu
(mil.USD)

-3,85 5,06 9,76 9,26 12,41

Zdroj: www.imf.org

4.3 Ecevitovy reformy -  od roku 1999

Od 80. let probíhaly v Turecku ekonomické reformy usilující o transformaci 

uzavřeného izolovaného hospodářství na hospodářství tržního charakteru s velkým 

podílem soukromého sektoru. Období 90. let však bohužel zaznamenalo tři velké 

finanční krize, vletech 1994, 1999 a 2001. Ta z roku 2001 bývá zmiňována jako 

nej katastrofálnější v celé historii Turecka. Vliv reforem se tak nemohl plně pozitivně 

projevit. A také z toho důvodu к nejprůlomovějším a nej efektivnějším reformám dochází 

až za pozdější vlády Ecevita a následně pak především Erdogana. Jednalo se totiž o 

reformy zejména na poli politickém a sociálním, o snahu o větší demokracii v mnoha 

oblastech života. Zatímco do této doby byly preferovány reformy na poli ekonomickém. 

Pokud bychom období reálných a zásadních reforem měli časově upřesnit, bylo by to od 

roku 2001.

Bülent Ecevit byl premiérem a předsedou strany Demokratik Sol Parti44 (DSP). 

Jedná se o stranu sociálně demokratického ražení, která byla založena v roce 1985. 

Strana podporuje vstup Turecka do Evropské unie, přestože kritizuje obsah dohody o

44 Democratic Left Party
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celní unii. Veřejná očekávání plná nadšení, co celní unie Turecku a jeho občanům 

přinese, považovala vždy za přehnaná a příliš optimistická. V současnosti je předsedou 

DSP Zeki Sežer.

Ecevitova vláda (1999 -  2002) po zkušenosti z 90. let (nefunkční ekonomika) a 

ve snaze předejít hospodářským krizím a recesím nastartovala zpočátku reformy 

především ekonomického rázu. Jednalo se zejména o oblasti jako sociální zabezpečení, 

reforma veřejných financí, reformy ve snaze o vyšší transparentnost ve veřejném sektoru 

a rovněž o liberalizaci telekomunikací a trhu s energiemi a v neposlední řadě reforma 

bankovnictví. V roce 2001 byla ustavena nezávislá Bankovní regulační a dozorčí 

agentura (BRSA), jež měla za úkol dohlížet nad oblastí bankovního sektoru. Spustila 

program na kompletní restrukturalizaci daného sektoru. V rámci Programu na 

restrukturalizaci bankovního sektoru (BSRP) vyhlášeného v květnu 2001 pak byly 

hlavními prioritami reforma státem vlastněných bank, podpora a posílení soukromých 

bank a položení báze pro funkční bankovní sektor. Tato oblast je v Turecku relativně 

citlivá. Turci mají v paměti vcelku nedávné ekonomické krize, během let 1997 až 2000 

„padlo“ v zemi 11 bank45.

Neskromným cílem bylo také snížení vysoké inflace, která v Turecku po mnoho 

let dosahovala opravdu enormních, za poslední dekády snad vždy dvoucifemých, čísel 

(např. rok 1999 -  inflace 65%)46. Veškeré zmíněné úsilí bylo zaštítěno dohodou 

s Mezinárodním měnovým fondem.

Rozhodně také není nezajímavé zmínit, že během Ecevitovy vlády dochází 

v roce 1999 к zatčení Abdullaha Öcalana. К aktu, který v budoucnu přinese Turecku ještě 

mnoho kritiky ze strany Evropské unie, ale i jiných států. Kurdská otázka a zatčení 

Öcalana budou hrát v turecko -  evropských vztazích důležitou roli. Domnívám se, že

45 Tocci, N., Evin, A. Towards Accession Negotiations: Turkey's Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead. 
Firenze. EUI. 2003.s. 51.
46 w w w .indexmundi.com, 09/09/2005
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Öcalan a zacházení s ním a kurdská otázka vůbec jsou jedním z mnohých ukazatelů výše 

úrovně demokracie v Turecku.

V roce 1999 dále také dochází к oficiálnímu přelomu v euro -  tureckých 

vztazích. Turecká republika je totiž na prosincovém EU summitu v Helsinkách uznána 

jako kandidátský stát. To, co se jí nepovedlo v Lucemburku v roce 1997, se nyní stalo 

skutečností. Otázka je, jak by se vztahy mezi oběma subjekty vyvíjely, kdyby Turecko 

opět nebylo uznáno za kandidátský stát.

Na závěr summitu byly prezentovány tři kroky,47 které měly pomoci Turecku 

připravit se na vstup:

> Umožnění Turecku účastnit se unijních programů, výborů a agentur,

> Zavedení jednotného rámce pro finanční asistenci v přístupových

snahách,

> Instrukce Evropské Komise, aby začala provádět analýzu acquis 

communautaire a turecké legislativy, čímž by se mohla nalézt odpověď na otázku, 

jak nejúčinněji přiblížit turecké zákony těm evropským.

V březnu 2001 byl Radou EU přijat dokument Přístupového partnerství pro 

Turecko. Za 11 dní poté vyhlásila turecká vláda, právě jako reakci na Přístupové 

partnerství, Národní program (Ulusal program). Ten je celý к dispozici mimo jiné na 

webových stránkách Generálního sekretariátu pro záležitosti s Evropskou unií48 

spadajícího přímo pod kompetence předsedy vlády. Program obsahuje především 

závazky Turecka, které si v krátkodobém či střednědobém časovém horizontu 

předsevzalo. Stejně tak jsou zde zmíněny odhady finančních zdrojů a nákladů, které tyto 

změny budou vyžadovat, a časové rozvržení.

47 Turkey 2005. Paris. Recherches&Communication. 2005. s. 90.
48 www.abas.gov.tr. 10/10/2005
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Revize programu proběhla v létě roku 2003 (stejně tak jako revize Dokumentu o 

Přístupovém partnerství). Revidovaný Národní program pak akcentuje především větší 

efektivnost v implementaci reforem a dokončení legislativních opatření vztahujících se 

ke splnění Kodaňských kritérií.

Turecko se vydalo cestou doporučených úprav a reforem a již v roce 2001 na 

summitu EU v belgickém Laekenu bylo evropskými orgány konstatováno, že země 

udělala Jistý krok kupředu“ a bylo jí doporučeno, aby pokračovala v daném směru 

reformních změn. Zároveň bylo rozhodnuto, že Turecko, stejně jako ostatní kandidátské 

státy, bude participovat na Konventu o budoucnosti Evropské unie. Zároveň bylo 

Turecko pozváno к účasti i na mezivládní konferenci (IGC) započaté v roce 2003 v 

Římě, i když pouze v roli pozorovatele.

V říjnu roku 2001 (a dále pak v roce 2004) dochází к pozměnění turecké 

Ústavy, která je z roku 1982 a je koncipována relativně nedlouho po státním puči, 

připojením četných dodatků, přesněji 34 článků49 . Jednalo se o články především 

z oblasti lidských práv, justice a posílení demokracie v zemi a celkově je lze označit jako 

tzv. demokratickou bázi, na kterou se ostatní dodatky a reformy mohly později 

„napojovat“. Tato iniciativa vycházela původně ze strany Evropské unie.

Za další důležitý mezník lze určitě považovat i rok 2002, a to jednak proto, že 

došlo к zavedení nového Občanského zákoníku (původní Občanský zákoník pocházel 

ještě z Atatůrkovy éry, tj. z přelomu 20. a 30. let 20. století) a zadruhé proto, že v roce 

2002 byly spuštěny reformní balíčky. Celkem je jich sedm a byly schvalovány od únoru 

roku 2002 do července roku 2003.

Nový Občanský zákoník vešel v platnost к 01/01/2002. Našli bychom v něm 

mnohá zlepšení v oblastech týkajících se např. svobody sdružování se, ochrany dětí a

49 Ulusoy, K. Turkey's Reform Effort Reconsidered, 1987 -  2004. Firenze. EUI. 2005. s. 4.
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v Turecku delikátní otázky rovnosti muže a ženy atd. Takto „reformovaných“ oblastí 

v zákoníku byla celá řada, mezi zásadní musíme zařadit také zrušení trestu smrti50 

(prozatím však jen v období míru) - v Evropě v 21. století zcela výjimečného trestu -  a 

dále pak právo na nový soudní proces u Evropského soudu pro lidská práva. Je 

pravděpodobné, že právě ve Strasbourgu bude znovu otevřen soudní proces s vězněným 

kurdským vůdcem A. Öcalanem.

Jak již bylo uvedeno, jakýmsi středobodem reformního úsilí Turecké republiky 

je sedm harmonizačních balíčků (uyum paketi). První z nich vešel v platnost v únoru 

2002. Týkal se mimo jiné oblasti „napadení státu a jeho institucí“, činu, za který bylo 

v Turecku odsouzeno mnoho osob. Nyní bylo upřesněno, co do této oblasti patří a bylo 

stanoveno, že trest za takovýto čin bude snížen ze šesti na tři roky. Balíček také uvádí, že 

sdružující se a demonstrující osoby, které budou provádět ústní či psanou propagandu 

s cílem narušit nedělitelnost Turecka -  území a národa -  budou uvězněni na jeden až tři 

roky51. Balíček, mimo jiné, obsahoval také dodatky např. к Trestnímu zákoníku, 

Protiteroristickému zákonu či Zákoníku o trestních procesech.

Druhý balíček, který je platný od dubna roku 2002 přinesl dodatky к řadě 

zákonů, z nichž můžeme zmínit např. Zákon o tisku, Zákon o shromažďování se a 

demonstracích, Zákon o politických stranách apod. Dodatky byly přidány také к 

Národnímu programu a Občanskému zákoníku. Co se týká práva zakládat sdružení a 

demonstrovat -  sdružení mohou organizovat osoby, které dosáhly 18 let, věková hranice 

v tomto případě byla snížena o 3 roky. Sdružení nesmí mít v podtextu rozdílnost či 

nesnášenlivost na základě vyznání, rasy, jazyka či kultury. Zákon zdůrazňuje, že 

oficiálním jazykem sdružení je pouze turečtina.

50 Ke zrušení trestu smrti v období míru došlo v srpnu roku 2002
51 Ör iicii, E. Seven packages towards Harmonisation with the European Union. Hull. European Public Law, Vol. 10, 
Issue 4. Kluwer Law. 2004. s. 607.
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Další, v pořadí již třetí, harmonizační balíček byl schválen v srpnu roku 2002. 

Pozměňuje, stejně jako v prvním balíčku, Trestní zákoník, Zákon o tisku či Zákon o 

výuce a studiu cizích jazyků. Soukromé kurzy zabývající se výukou jazyků běžně 

používaných tureckými občany mohou být díky tomuto zákonu ustaveny. Toto byl 

poslední balíček schválený Ecevitovou stranou. Erdoganova strana pak „přivedla na 

svět“ ještě další čtyři „uyum paketi“.

Jako příklad výsledku zmíněných balíčků z roku 2002 bylo mimo jiné rozšíření 

práv nemuslimských menšin, s čímž bylo spojeno také povolení radio -  televizního 

vysílání soukromých stanic v jazyce jiném než je turečtina (např. v kurdštině). Od 

daného zákona uplynuly čtyři roky, ale vysílání je, bohužel, dodnes striktně limitováno 

na určité vysílací časy a rozsah.

Jako velký zlom v mezinárodních vztazích vůbec, nesmíme v tomto období 

opomenout teroristické útoky v New Yorku 11. září 2001, datum, které změnilo navždy 

život mnoha lidem. Akt, který napáchal spoustu nevratných změn i v oblasti světových 

mezinárodních vztahů. Rok 2001 a léta následující byla a stále jsou dobou, kdy každý 

spojenec, resp. stát, který se rozhodl bojovat proti terorismu, je velkým přínosem. A 

obzvláště když se jedná o stát muslimský (ostatní muslimské země by v něm mohly vidět 

příklad) a hlavně také s rozsáhlou armádu (přestože v boji proti terorismu rozsáhlost 

armády není většinou tím nej důležitějším). A takovýmto spojencem se Turecko stalo. 

Turecko okamžitě po osudném dni prohlásilo daný čin za zločin proti lidskosti a 

podpořilo v rámci NATO použití článku č. 5 .

Ankara získala navíc možnost poukázat na nutnost neústupnosti vůči terorismu. 

Turecká republika bojuje s terorismem (především terorismem kurdským, např. Strana 

kurdských pracujících) již dlouho, přestože mezi terorismem kurdským a terorismem

52 Útok proti jednomu z členů NATO je  považován jako útok i proti všem ostatním členům
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představovaným např. AI Kájdou nalezneme četné diference. Nyní se mohla Ankara 

konečně cítit v jistém smyslu povzbuzena ve svých protiteroristických tendencích.

Ve vlně daných reforem byla vláda donucena vyhlásit nové volby. Na vině byly 

politické skandály a strádání obyvatel, které bylo zapříčiněno zejména rozsáhlou finanční 

krizí z roku 2001. Premiér Bülent Ecevit tak vyhlásil celonárodní volby.

V listopadu 2002 tedy proběhly v Turecku parlamentní volby (předvolební 

kampaň byla zaměřena zejména na vztah к EU, občané byli rozděleni na dva tábory, 

jeden plně podporoval vizi Turecka v Evropské unii, zatímco druhý tábor varoval před 

přílišným vměšováním se EU do vnitřních záležitostí Turecké republiky) a moci se 

chopila nová vláda v čele se stranou AKP53 (Strana spravedlnosti a rozvoje). Získala 

36354 křesel z celkového počtu 541 (největší opoziční strana -  Republikánská lidová 

strana CHP -  disponuje 155 křesly). Vůdcem AKP byl (a stále je) R. T. Erdogan, který 

však kvůli své kontroverzní minulosti nesměl až do změny Ústavy do premiérského 

křesla usednout. Ministerským předsedou se tak prozatímně stal současný prozápadně 

orientovaný ministr zahraničí Abdullah Gül. Mnozí autoři uvádí, že právě období od 

těchto voleb z roku 2002 odstartovalo období politické stability Turecka. Té bylo 

dosaženo především parlamentní většinou jedné strany (AKP), což nebývalo v minulosti 

příliš časté, jednalo se vždy spíše o velmi slabé koalice. Druhým prostabilním faktorem, 

jak uvádí A. Babacan55, bylo především „pochopení“ významu demokracie a snaha o ni 

mimo jiné ze strany AKP. Prvním počinem nové vlády byl nový reformní balíček 

nazvaný „Kodaňský balíček“. V něm je pravděpodobně nej důležitější deklarace nulové

53 V národních volbách získala 34,43%
54 Z důvodu stranických přidružení a naopak i odchodů má strana nyní v Parlamentu 355 křesel
55 Tocci, N., Evin, A. Towards Accession Negotiations: Turkey's Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead. 
Firenze. EU1. 2003. s. 1.
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tolerance vůči mučení, které nebývalo v tureckých věznicích a policejních stanicích 

ničím až tak neobvyklým.

V prosinci 2002 se konal summit EU v Kodani. Erdogan (přestože zatím ještě 

nebyl premiérem) se krátce před ním vyjádřil takto: "EU will lose, if it does not take 

positive decision in Copenhagen“.56 (EU bude tratit, pokud v Kodani nedojde 

к pozitivnímu rozhodnutí).

Evropská unie ale z pohledu Turecka, resp. Erdogana nakonec „netratila“ a bylo 

zde dohodnuto, že pokud se Rada v prosinci 2004 shodne (na základě doporučení 

Komise), že Turecko plní Kodaňská kritéria, Evropská unie sním zahájí přístupové 

rozhovory. Tím svitla Turecku další naděje, již s konkrétním cílem a hlavně také 

s konkrétním datem. Ankara dostala další dva roky, které měla využít opět к reformám.

4.3.1 Národní program -  Ulusal program

Dne 19/03/2001 přijala turecká vláda v reakci na Přístupové partnerství EU svůj 

Národní program (NPAA) pro přijetí acquis Evropské unie. Hlavní revize pak byla 

provedena v červenci roku 2003, opět jako reakce na revidované Přístupové partnerství.

Národní program je jedním z hlavních vodítek na cestě ke vstupu do Evropské 

unie. Cílem programu je členství Turecka v EU. Národní program se skládá z pěti 

hlavních částí, kterými jsou:

> Politická kritéria - cílem reforem je, jak dokument uvádí, zajistit zemi 

větší míru demokracie, a to prostřednictvím pozměněné Ústavy i 

dalších legislativních aktů. Akcent je kladen na svobodu, účastnickou

56 www.hri.org. 06/12/2002
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demokracii, vyváženost moci mezi státními orgány, právní stát, lidská 

práva. Prioritou je tedy jednoznačně změna Ústavy,

> Ekonomická kritéria -  reformy s cílem ekonomické stabilizace 

započaté v roce 1999 budou pokračovat, avšak tato snaha musí být 

zrevidována a musí být nalezeny efektivnější metody, a to především 

z důvodu finanční krize ze začátku roku 2001,

> Schopnost převzít závazky a povinnosti vyplývající z členství v EU,

> Administrativní kapacita přijmout acquis -  v této části Programu jsou 

uvedeny cíle vlády v jednotlivých kapitolách, např. volný pohyb 

služeb, životní prostředí, společná zemědělská politika, hospodářská a 

měnová unie (zde je jeden z cílů pozměnit Zákon o Centrální bance 

tak, aby byla zajištěna její nezávislost) apod.,

> Finanční zhodnocení reforem -  finanční rámec reforem byl stanoven 

přibližně na 17 mld. Euro.

Pro přiblížení konkrétních cílů, můžeme uvést priority uvedené např. 

v kapitole „Ekonomická a měnová unie“. Jsou to:

> Posílení nezávislosti Centrální banky Turecké republiky,

> Harmonizace s acquis v oblasti zákazu přístupu orgánů veřejné 

moci do finančních institucí,

> Harmonizace s acquis v oblasti zákazu přímého financování 

veřejného sektoru,

> Harmonizace statistik vládních financí s požadavky Evropského 

systému národních a regionálních účtů (ESA 95),

> Příprava Centrální banky Turecké republiky na fungování v rámci 

Evropského systému centrálních bank.
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4.4 Erdogan u moci -  od roku 2003

Domnívám se, že právě od doby (březen roku 2003), kdy se vlády chopil 

v minulosti velmi kontroverzní R. T. Erdogan, prochází Turecko nejčetnějšími a 

nejrozsáhlejšími reformami. Úspěchy v mnohých oblastech slaví Turecko především 

díky svému premiérovi R. Erdoganovi, jeho předchůdce sociální demokrat B. Ecevit (za 

jehož dřívější vlády v 70. letech Turecko obsadilo Kypr) tak úspěšný zdaleka nebyl.

Nechci tím rozhodně opomenout rok 2001, kdy došlo к pozměnění již 

nevyhovující Ústavy a rok 2002, kdy byla nastartována první vlna reformních balíčků 

(uyum paketi) apod. Erdogan je ve své podstatě opravdu proevpropský politik, který 

svou kariéru staví především na vztazích s EU (přestože, jak je uvedeno níže, občas 

můžeme být svědky Erdoganových „proislámských“ excesů), na úspěších týkajících se 

dalšího postoupení směrem к branám Unie a s tím souvisejících reformách. Ve velké 

míře zde sehrává pozitivní roli jeho popularita, která u předchozích premiérů 

nedosahovala takové výše. V jeho prospěch je rovněž fakt, že je výraznou osobností.

Po volbách v roce 2002, jak již bylo řečeno, se vlády ujímá strana АКР a 

dočasně se premiérem stává A. Gůl. A ještě než Erdogan usedne na ,jeho“ místo, je 

v lednu roku 2003 schválen čtvrtý a pátý reformní balíček. Jedná se opět o pozměnění 

řady zákonů, mezi nimiž najdeme Zákoník o trestních procesech, Trestní zákoník, 

Zákoník o občanských procesech, Zákon o tisku, Zákon o politických stranách apod. 

Balíčky se také dotýkají lidských práv jako takových. Čtvrtý balíček zajišťuje, že na 

veškeré žádosti musí Vyšetřovací komise pro lidská práva podat odpověď, a to do 60-ti

o 57 r r •• • • • • •dnů . Co se týká oblasti tisku, vlastníci ani editoři tisku nemohou být přinucení vyzradit 

své zdroje informací. Balíček se také dotýká politických stran, uvádí, že politická strana

57 Ör ücii, E. Seven packages towards Harmonisation with the European Union. Hull.European Public Law, Vol. 10, 
Issue 4. Kluwer Law. 2004.S. 610.

46



může být rozpuštěna 3/5 hlasů Ústavního soudu. Naopak ustavena již může být při 

minimálním počtu 30-ti tureckých občanů.

V létě roku 2003, tj. již za vlády Erdogana, byl schválen šestý a sedmý reformní 

balíček. Dají se označit jako balíčky přinášející svobodu či alespoň o něco více svobody 

než v minulosti. Jedná se oblast svobody slova - zde je důležitý např. dodatek к článku 

č. 159 Trestního zákoníku, který omezuje tresty za „napadení“ státu a za kritiku státních 

orgánů a politiky. Dále pak dodatky článků č. 426 a 427 Trestního zákoníku ruší možnost 

zničení uměleckého díla kritizujícího stát či státní instituce.

V oblasti lidských práv je „novinkou“ fakt, že zločiny spáchané nevojáky 

v období míru již nebudou dále souzeny před vojenským soudem. Za určitý přelom 

můžeme také považovat právo na nové přelíčení v případě, že rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva se liší od původního rozsudku vydaného v Turecku.

Velkou změnou je i omezení práv Národní bezpečnostní rady.

Tyto balíčky se rovněž dotýkají svobody zakládání sdružení a spolků a také 

kulturních a jazykových práv menšin. V té první z nich dochází mimo jiné к rozšíření 

práva demonstrovat či práva zakládat různé spolky a být jejich členem. Co se týká 

jazykových a kulturních práv, jedná se zejména o další rozšíření práva učit se (např. ve 

speciálních kurzech, ty spadají pod gesci Ministerstva výchovy a vzdělání) a používat 

jiný jazyk než turecký. Mateřským jazykem však musí i nadále zůstat pouze jazyk 

turecký. Ten je také jako jediný vyučován ve veškerých vzdělávacích zařízeních jako 

mateřština. Na tyto změny již mnoho let čekaly miliony Kurdů, ale i ostatních menšin.

V roce 2003 také dochází к události těsně propojené právě s kurdskou menšinou

-  na jihovýchodě země je ve 13 provinciích zrušen výjimečný stav (ten zde existoval od 

roku 1989).
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Další „inovací“, která se dotýká menšin (náboženských), je fakt, že v Zákonu o 

výstavbě měst a územním plánování (v rámci šestého balíčku) je slovo „mešita“ 

nahrazeno výrazem „místo pro bohoslužbu“. Upravují se také podmínky, kde a jakým 

způsobem může být takovéto „místo“ vystavěno. Schválení stavby je v kompetenci 

nej vyšší správní instituce daného regionu. Formálně nevypadá schválení a proces 

výstavby „místa pro bohoslužbu“ nikterak složitě, ale musíme uvést, že mnohé 

náboženské menšiny s tím mají velký problém. Za všechny můžeme jmenovat Aleviky, 

kteří, přestože představují až 20 mil. obyvatel Turecké republiky, nejsou stále oficiálně 

uznáni.

Co se týká harmonizačních balíčků jako celku (sedm balíčků v letech 2002 -  

2003), byly rozhodně hodnoceny kladně jak samotnou tureckou vládou (i když opak by 

byl asi překvapující), tak obyvatelstvem, ale i v zahraničí. Turecké snahy byly oceněny 

zejména Evropskou unií.

V roce 2004 dochází dalšímu pozměnění Ústavy. Jako nej důležitější se jeví

• cozrušení trestu smrti, a to bezpodmínečně (tj. nejen v období míru, jak tomu bylo od 

roku 2002 doposud). Dalším důležitým bodem je zrušení Národních bezpečnostních 

soudů. Také člen ozbrojených složek se již svou účastí nepodílí na chodu Rady pro vyšší 

vzdělání jako tomu bylo dříve. V neposlední řadě je nutné zmínit, že rovnost mezi 

mužem a ženou byla opět posílena a oficiálně deklarována -  stát má dohlížet nad jejím 

dodržováním v každodenním životě59.

V roce 2004 je rovněž schválen zcela nový Trestní zákoník. V platnost vchází 

01/06/2005. Ten mimo jiné zavádí možnost, že z některých soudních procesů mohou být 

pořízeny audio či video záznamy. Podstatným prvkem je i fakt, že výslechy budou nyní

58 Ke zrušení trestu smrti bezpodmínečně dochází v důsledku podpisu Protokolu č. 13 Evropského soudu pro lidská 
práva
59 Öriicü, E. Seven packages towards Harmonisation with the European Union. Hull.European Public Law, Vol. 10, 
Issue 4. Kluwer Law. 2004.S. 621.
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prováděny soudní policií, avšak za dohledu státního zástupce. To by mělo zamezit (či 

alespoň omezit) špatnému zacházení s vyslýchanými či dokonce jejich mučení. 

Novinkou je také to, že obviněným i svědkům nemluvícím tureckým jazykem bude 

zdarma přidělen tlumočník. Nový Trestní zákoník také považuje korupci (velký turecký 

problém minulosti i současnosti) za vážnější čin, než jak tomu bývalo dříve. S tím je 

v úzké relaci i výše trestu. Dodatek přijatý v létě 2005 nařizuje, že mladí, kteří se 

dopustili méně závažných trestných činů budou nyní souzeni před jedním soudcem a ne 

před třemi jako v minulých letech.

Další důležitou změnou, ke které došlo za Erdoganovy vlády, bylo přistoupení 

Turecka к četným mezinárodním úmluvám. Můžeme jmenovat např. Protokol 

mezinárodní konvence občanských a politických práv (podepsáno 03/02/2004), 

Konvence OSN proti korupci (podepsáno 10/12/2003) apod. Od ledna 2004 je země také 

členem Skupiny států proti korupci (GRECO) -  aktivity zaštítěné Radou Evropy. V roce 

2005 Turecko podepsalo Protokol konvence OSN proti mučení (OPCAT). Mezi důležité 

body je nutné zařadit rovněž ratifikaci Protokolu č. 1360 Evropského soudu pro lidská 

práva týkající se zrušení trestu smrti.

Nelze opomenout ani fakt, že za Erdoganovy vlády byla po deseti letech za 

mřížemi propuštěna významná kurdská politička Leyla Zana.

I přes mnohé radikální reformy je strana АКР a její předseda Erdogan v zemi 

stále oblíben, jak bylo potvrzeno i tureckým konzulem v ČR C. Yavuzcanem. Ale 

dokazují to také výsledky veřejného mínění publikované mj. na internetových stránkách. 

Premiér Erdogan se dokonce stává nej oblíbenějším politikem v zemi.

К velkému zlomu ve vztazích EU -  Turecko dochází též za Erdoganovy vlády, 

na konci roku 2004. Na summitu Evropské rady padlo rozhodnutí, že 03/10/2005 budou

60 Protokol Turecko podepsalo v lednu roku 2004
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s Tureckou republikou zahájeny vstupní rozhovory. Evropská rada se vyjádřila takto: 

„Evropská rada vítá výrazný pokrok, které Turecko udělalo v jeho reformním procesu a

vyjadřuje důvěru v to, že Turecko udrží tento proces (.....). Turecko plní uspokojivě

Kodaňská kritéria tak, že s ním mohou být otevřeny vstupní rozhovory (.....). Evropská

rada vyzývá Komisi, aby předložila Radě návrh rámce vyjednávání s Tureckem, s tím, že 

rozhovory začnou 03/10/2005“.

4.4.1 Úspěšný rok 2005

Na začátku ledna 2006 přináší internetová stránka www.turkishpress.com 

úryvky z novoročního projevu premiéra Erdogana. Ten považuje uplynulý rok 2005 za 

velmi úspěšný a jako hlavní událost spatřuje konečně rozhodnutí o začátku vstupních 

rozhovorů mezi Tureckem a Evropskou unií.

Za důležitý fakt Erdogan nadále považuje snížení vysoké inflace -  před čtyřmi 

lety se pohybovala až okolo 45, 2%61, zatímco nyní je pod 8%62 - což je sice rozhodně 

velký pokrok, ale pokud toto číslo srovnáme s evropským průměrem, resp. průměrem EU

2 -  3 % (přestože některé státy EU mají inflaci o něco vyšší), je stále značná. Vývoj 

inflace v Turecku demonstruje následující tabulka:

Rok 1999 2000 2002 2003 2004

Inflace % 65 39 45,2 25,3 9,4

Zdroj: www.indexmundi.com. 12/02/2006

61 w w w .indexmundi.com, 12/02/2006
62 Dle w w w .turkishpress.com je to nejnižší úroveň inflace za posledních 35 let
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Dalším význačným předělem v ekonomickém vývoji Turecké republiky bylo 

zároveň zavedení resp. nahrazení staré turecké liry (TRL -  Turk Lirasi) novou tureckou 

lirou63 (YTL -  Yeni Turk Lirasi). Taje platná od 01/01/200564. Jedna nová turecká lira je 

rovna milionu lir starých. Znamená to tedy, že bylo škrtnuto šest nul, čímž se 

samozřejmě mnohé finanční transakce zjednodušily. К žádné devalvaci však nedošlo. 

Jediným negativem zavedení nové měny, resp. nových bankovek, bylo zvýšení 

padělatelské činnosti.

Premiér dále uvádí, že rozpočtový deficit byl snížen ze 40 milionů YTL na 14, 6 

milionů YTL, což lze považovat za velký úspěch (pro zajímavost -  největší část rozpočtu 

v roce 2005 byla věnována sféře vzdělávání - vtom lze spatřovat podstatný pokrok, 

v Turecku dříve vzdělávání rozhodně nebývalo prioritou). Zároveň klesla v minulém 

roce i míra nezaměstnanosti. Ta má v posledních letech tendenci klesat, např. v roce

2002 to bylo 10, 8 %, v roce 2004 už jen 9, 3 %65. To jsou hodnoty v podstatě 

srovnatelné s nezaměstnaností např. v Německu. Zároveň jsou tato turecká čísla mnohem 

nižší než třeba v Polsku -  členu Evropské unie. Míra nezaměstnanosti tedy Turecku 

vyčítána rozhodně být nemůže. Stejně tak se můžeme podívat na komparaci tureckého 

HDP se státy Evropské unie.

Stát HDP v paritě kupní síly 

Rok 2004 (%)
Lucembursko 260

Irsko 139

Rakousko 122

Nizozemsko 120

63 Dělí se na 100 nových kurusů
64 Obě měny však bylo možné používat paralelně až do 31/12/2005
65 w w w .indexmundi.com, 12/12/2005
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Velká Británie 119

Švédsko 116

Finsko 115

Francie 111

Německo 109

Itálie 105

EU 25 100

Řecko 82

Slovinsko 78

Portugalsko 73

Malta 72

Česká republika 72

Maďarsko 61

Slovensko 52

Estonsko 50

Litva 48

Polsko 47

Chorvatsko — kandidátský stát 46

Lotyšsko 43

Rumunsko — kandidátský stát 32

Bulharsko — kandidátský stát 30

Turecko — kandidátský stát 29

Zdroj: www.euroskop.cz. 05/10/2005

HDP v paritě kupní síly za rok 2004 nám ukazuje, že Turecká republika je na 

tom o 14% hůře než nejhůře si stojící členský stát Evropské unie (tj. Lotyšsko). Česká
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republika Turecko předstihne o více než dvojnásobek. Naopak oproti Bulharsku si 

Turecko nestojí tak špatně. To už má své místo v EU víceméně jisté. Ankara však musí 

ještě dlouho bojovat a výsledek je přesto nejistý.

Co se týká zemědělství zůstává Turecko i nadále agrárním státem, ale zároveň 

rovněž udělalo velký pokrok v rozvoji průmyslu a především v oblasti informačních 

technologií. Za úspěch Erdogan také považuje fakt, že žádná z vesnic na tureckém území 

by už neměla zůstat dále bez zásobení vodou, a to především díky novému vládnímu 

projektu.

Ke konci svého projevu premiér zdůraznil, že jeho vláda bude samozřejmě i 

nadále pokračovat v boji proti chudobě a korupci a že se bude dělat vše proto, aby se 

soudnictví v Turecku stalo opravdu nezávislým.

Přestože se nejedná o reformu v pravém slova smyslu, nesmíme opomenout ani 

fakt, že v roce 2005 Turecko zrušilo vízovou povinnost pro obyvatele Evropské unie. To 

samozřejmě opět napomůže к dalšímu rozvoji dobrých vztahů mezi oběma protagonisty

-  Tureckem a EU. Vízum bylo z finančního hlediska spíše formální záležitostí, ale i tak 

by měl být tento krok oceněn.

Rozhodně nelze opomenout ani to, že rok 2005 je již druhým rokem, kdy se 

v Turecku pomalu snižují vládní výdaje na armádu (to je v zemi, kde má armáda velkou 

moc a vliv obzvláště „zlomové“). Ta musela ustoupit mimo jiné výdajům na vzdělání, 

což je v Turecku velmi důležité a potřebné. Mladá turecká společnost je jistě velkým 

potenciálem do budoucna, avšak právě za předpokladu vzdělanosti.

Pohled na turecké úspěchy v roce 2005 z druhé strany - ze strany Evropské unie

- nám naopak přináší např. projev, který pronesl evropský komisař pro rozšíření Olli 

Rehn. Turecký pokrok sice označil za „odvážný a výrazný“, i když reformní úsilí se
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podle něj v roce 2005 zpomalilo66. Za hlavní priority, které má Turecko nyní před sebou, 

Rehn označil především:

> Zlepšení v oblasti svobody slova a nezávislosti médií,

> Zlepšení v oblasti práv žen,

> Zlepšení v oblasti práv nemuslimských etnik,

> Nulová tolerance vůči mučení a špatnému zacházení s vyslýchanými, 

vězni atd.,

> Zlepšení v oblasti práv a pravomocí odborů,

> Nutnost řešení kurdské otázky především na jihovýchodě země.

Rehn nadále vyzval к nezpomalování reformního procesu а к využití „šance“, 

která mu byla Evropskou unií dána.

Úspěchy Ankary v oblasti ekonomiky za rok 2005 a léta předešlá Unie ocenila, 

mimo jiné, přiznáním Turecku statutu „funkční tržní ekonomiky“. Poprvé tak bylo Turecko 

označeno v každoroční hodnotící zprávě Evropské komise za rok 2005 (Progress Report 

2005). Avšak za ocenění největší musíme rozhodně považovat zahájení vstupních 

rozhovorů v říjnu 2005.

Dalšími tureckými úspěchy i neúspěchy se budeme podrobněji zabírat v kapitole 

Progress Report.

Jedním z dalších reformních počinů uskutečněných rovněž v roce 2005 bylo 

přijetí kontroverzního zákona o islámských školách67. Ten však rozhodně nelze pokládat 

za akt s pozitivním nábojem. Tento zákon byl přičleněn ve formě dodatku к novému

66 vyww.euractiv.com. 23/11/2005
67 Přijatý 07/07/2005
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trestnímu zákoníku , který se stal v roce 2004 předmětem sporu mezi Ankarou a 

Evropskou unií. Důvod, proč nelze hovořit o nějakém pozitivu, je ten, že Turecko si 

zakládá na proklamaci sekulárního charakteru země a tímto zákonem se usnadňuje69 

otevírání islámských škol, což v důsledku může znamenat, že islamistická hnutí si budou 

moci také založit své vzdělávací centrum. To může samozřejmě často vést i к vytváření 

podpory radikálních idejí u „studentů“.

Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) mívala silný islamistický náboj, ten však, 

jak proklamovala, plně opustila. Poté, co ale Parlament, kde má strana většinu, zákon 

prezidentovi vrátil (prezident zákon nejprve vetoval, nyní ho už ale dle Ústavy podepsat 

musel, lze ho však ještě zrušit, a to prostřednictvím žádosti u Ústavního soudu) 

v nezměněné podobě, lze o tom ale pochybovat.

5. Aktuální vývoj

Přestože tato diplomová práce má za úkol zmapovat především období let 1995 -  

2005, vývoj v prvním čtvrtletí roku 2006 v Turecku je natolik zajímavý, ve svých 

tendencích až zlomový, že se domnívám, že je nutné jej alespoň zmínit.

V těchto dnech by se mohlo zdát, že Turecko po úspěších v uplynulých letech, 

takřka „usnulo na růžích“. Přes mnohá upozornění ze strany Evropské unie, Spojených 

států amerických i řady tureckých politiků a významných osobností, premiér Erdogan je 

neústupný a snaží se o samostatnou politiku doprovázenou často pro mnohé 

nepochopitelnými rozhodnutími a činy. Všiml si toho, mimo jiné, i odborný časopis The

68 Vstoupil v platnost 01/06/2005
69 Zákon umožňuje majitelům nelegálních islámských škol vyhnout se vězení. Jedinou sankcí může být pokuta, zatímco 
ještě donedávna hrozily provinilcům až 3 roky vězení
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Economist , který Erdogana za poslední čtvrtletí kritizuje. Jeho politickou taktiku tento 

magazín označuje za „lehkovážnou a nezodpovědnou“. Pokud se podíváme na Erdoganovy 

poslední akty, nezbývá než souhlasit.

Velkým a citlivým problémem nadále zůstává Kypr. Ankara by měla dle dohody o 

rozšíření celní unie o deset nových států EU (přistoupivších v květnu 2004), tedy včetně 

Kypru resp. jeho řecké části, uvolnit své přístavy a letiště i lodím resp. letadlům z jižní 

části Kypru. Premiér Erdogan se však rozhodl tuto dohodu prozatím nedodržet. Nejprve 

požaduje, aby Evropská unie zrušila embargo na severní tč. tureckou část ostrova. Jak The 

Economist dále uvádí, v Turcích sílí přesvědčení, že EU si hledá pouze záminky, aby 

nakonec Turecko do Unie přijmout nemusela. Takovouto záminku prý nyní nalezla 

v kyperské otázce. Nakolik je to realitou, se však můžeme zatím pouze domnívat. Já 

osobně jsem názoru, že pokud by kyperská otázka byla jediným tureckým prohřeškem, 

nebyl by to takový problém. Tureckých nedostatků je však, jak jsme uvedli již v průběhu 

práce, stále mnoho. Je jisté, že některé z nich se nedají vyřešit ihned a že úspěchem je i 

pouhá snaha je řešit. Ale pak jsou zde problémy, které si Turecko přidělává, alespoň dle 

mého názoru, zcela zbytečně (viz. Kypr). Na druhou stranu si musíme uvědomit, že 

kyperská otázka je v Turecku opravdu citlivým tématem a mnoho tureckých obyvatel 

pečlivě sleduje její vývoj. Tím, že je Erdogan neústupným, tím mu v jeho zemi vzrůstá 

popularita. Zároveň však klesá podpora vstupu do EU (pohybuje se nyní mezi 58 a 74%71, 

v současné době je to způsobeno opravdu především domněnkou, že EU se na Kypr pouze 

vymlouvá a Turecko do svých řad ani tak nikdy nepřijme).

Dalším Erdoganovým prohřeškem v prvních měsících roku 2006 bylo až přehnané 

„utužování“ vztahů s africkými a především pak arabskými představiteli. To by nebylo nic 

špatného, kdyby však nebyly deklarovanou tureckou prioritou vztahy s Evropskou unií (ty

70 The Economist, 01/04/2006
71 The Economist, 01/04/2006

• 70
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však nyní turecký premiér na úkor kultivace vztahů s výše uvedenými zanedbává) a kdyby 

zmínění představitelé nebyly osobami víceméně kontroverzními. Jednou z osobností, s níž 

nyní Erdogan rozvíjí vztahy, je Khaled Mashal (bývalá osobnost hnutí Hamas). Mashal byl 

rovněž pozván do Ankary ( to si u jiného prozápadního státu lze jen těžko představit).

Izrael i USA byly z Erdoganova počinu značně rozladěni. Avšak tento exces byl vzápětí

doprovozen pozváním iráckého šiítského duchovního Muqtady AI - Sadra.

Dalším, v jistém slova smyslu proislamistickým, krokem Erdogana bylo jmenování 

Adnana Buyukdenize ředitelem Centrální banky Turecké republiky. Problém tkví ve faktu, 

že Buyukdeniz je zapřísáhlým islamistou, který navíc odsuzuje Mezinárodní měnový fond 

a jeho činnost (od něj Turecko přijímá značnou finanční i technickou pomoc). Turecký 

prosekulámí prezident Sežer však toto Erdoganova rozhodnutí zamítl a vetoval.

Erdogan tak, dle mého názoru, demonstruje své dvě tváře. Jednu jasně

proevpropskou a sekulární (úzké vztahy se státy Evropské unie a EU jako celkem, snaha o 

roli mediátora při „karikaturové kauze“, řada ústupku Evropské unii apod.) a druhou 

proislámskou (úzké vztahy s arabskými zeměmi, islámskými představiteli, zpomalení 

tempa reforem a především nedůslednost v jejich implementaci, neplnění mnohých 

požadavků EU apod.)

6. Postavení žen v Turecku

Postavení žen v Turecku není tradičně, jako ve většině zemí s většinou

obyvatelstva vyznávající islám, na vysoké úrovni. Toto postavení je opravdu diktováno 

především vírou a její tradicí. Na vesnicích je situace samozřejmě horší než ve větších 

městech, kde je více vzdělaných obyvatel. Obecně lze říci, že pozice žen ve společnosti se 

zlepšuje a její úroveň je o mnoho lepší než ve většině jiných islámských států. Přestože se
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Ankara považuje za sekulární stát, islám je takřka všudypřítomný, a tak ovlivňuje 

samozřejmě i ženskou otázku.

Ale reformy a snaha přiblížit se Západu pronikla i do této oblasti a v roce 2005 

jsme se dočkali na turecké poměry velkého překvapení -  do křesla předsedy Ústavního 

soudu usedla poprvé v historii žena -  třiašedesátiletá Tulay Tugcuová z Ankary. Jejím 

cílem je především, jak sama uvádí, dosáhnout toho, aby Ústavní soud konečně začal 

přijímat i individuální žaloby, čímž by se mnohým Turkům ušetřila cesta к Evropskému 

soudu pro lidská práva do Strasbourgu.

V západních zemích není fakt, že předsedou Ústavního soudu je žena, nic 

zvláštního (i když to také není tak obvyklé), ale pro Turecko je to signál jistého, či přímo 

velkého, posunu vpřed. Snad po příštích volbách dojde i ke změně míry ženské 

angažovanosti v politice, nyní je v tureckém Parlamentu pouze 24 poslankyň (zhruba 5%

72 . r . . ,z celku) . To se jeví opravdu jako minimální číslo ve srovnání např. s Parlamentem 

finským, norským či švédským, kde navíc existují i povinné kvóty na počet žen 

v Parlamentu73 (ale i na jiných státních postech a nebo v jednotlivých firmách).

Jednou z poslankyň tureckého Parlamentu byla na počátku 90. let také Leyla 

Zana74, Turkyně kurdského původu, která byla v roce 1994 uvězněna75, a to pouze 

z důvodu, že při své nástupní řeči v Parlamentu v roce 1991 použila kurdštinu. Nedávno 

(červen 2004) byla propuštěna i spolu s dalšími třemi poslanci. Tato v Evropě velmi 

uznávaná žena se stala symbolem jak ženské, tak i kurdské otázky.

Co se týká nepolitické oblasti, ani zde nemají ženy „na růžích ustláno“. Často 

musejí čelit domácímu násilí, diskriminaci, malé šanci na vzdělání apod. Nejvážnějším 

tureckým fenoménem však zůstává „zabíjení ze cti“ (zabíjení žen některým z příbuzných

72 wvyw.evropska-unie.cz. 08/09/2005
73 50% mužů a 50% žen
74 V roce 1995 jí byla udělena Sacharova cena Evropského parlamentu a mnoho dalších mezinárodních cen, také byla 
nominována na Nobelovu cenu
75 Původně si měla odpykat 15-ti letý trest
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z důvodu zostuzení rodiny), které se stále praktikuje (opět platí, že nej kritičtější situace je 

na venkově). Jistou „inovací“ však je, že v rámci nového Trestního zákoníku mohou být 

tito „vrazi“ odsouzeni к doživotnímu vězení. Zákoník dále umožňuje test panenství pouze 

na soudní příkaz a co se týká sexuálního násilí v manželství, tak to již napříště bude 

považováno za trestný čin.

V březnu 2006 navštívil evropský komisař pro sociální záležitosti V. Špidla 

Turecko. Jeho poznatky z oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti v Turecku byly spíše 

negativní. Situace žen je prý absolutně neuspokojivá. Špidla kladl akcent, mimo jiné, na 

malou zaměstnanost tureckých žen. Ženy v Turecku totiž představují pouhých 24% 

celkové pracovní síly, zatímco průměr EU je 57%76, což je bezesporu obrovský rozdíl.

7. Serok Apo

Kurdská otázka je poměrně starou záležitostí, přesto ale záležitostí velmi živou 

a v podstatě nevyřešenou. Kurdové77 se snaží o sebeurčení již od konce 1. světové války, 

kdy vznikem Turecké republiky padly veškeré jejich ideje o samostatném Kurdistánu. 

Kurdská otázka je v Turecku otázkou navýsost citlivou, často proto bývá také 

tabuizována.

Za Ecevitovy a dále pak Erdoganovy vlády získala kurdská menšina práva, o 

kterých se nepředpokládalo, že se kdy stanou realitou. Měla být samozřejmostí však již 

dávno.

V polovině roku 2005 znovu vyvstala otázka osudu šestapadesátiletého 

Abdullaha Öcalana (známý také jako Serok Apo78), vůdce separatistické Partiya

76 www.euractiv.corn.. 08/03/2006
77 Není známé přesné číslo, kolik Kurdů na území Turecka žije, ale většinou se udává počet 10,6 -  22% z obyvatel 
Turecké republiky
78 Vůdce Apo (Abdullah)
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Karkerén Kurdistan -  Strany kurdského pracujícího lidu (PKK)79. Taje Spojenými státy 

americkými a také Evropskou unií považována za teroristickou organizaci, zda právem či 

nikoli, není předmětem této práce, pro Turecko a jeho reformy neboli cestu к demokracii 

má však význam především jiný fakt -  snaha podvolení se „diktátu“ Evropy.

Öcalan byl zajat (byl zajat v Keni, a to dokonce ve vile řeckého velvyslance, 

tento fakt samozřejmě ještě přiostřil i tak ne vždy optimální řecko -  turecké vztahy) a

uvězněn v roce 1999 za velezradu a separatismus. Jeho strana PKK totiž v letech 1984 -

80  •1999 bojovala za samostatný kurdský stát v jihovýchodních oblastech Turecké 

republiky. Od 80. let totiž začala být stále více potlačována kurdská identita. Bylo 

vyvražděno mnoho Kurdů, často celé vesnice, jednalo se většinou o střety PKK s nově 

ustavenými vesnickými gardami. Ty měly za úkol zasahovat proti extremistům z PKK.

Ankara však byla Evropským soudem pro lidská práva nařknuta, že soud 

s Öcalanem neproběhl tak, jak by správně měl81, tak jak je zvykem v západních zemích. 

Pokud by se stalo Turecko členem Unie, takovéto excesy by byly samozřejmě 

netolerovatelné. V roce 1999 již ale Ankara byla vážným kandidátem na vstup do EU. 

Avšak doposud a nejen kvůli procesu s Öcalanem je Turecku vyčítána velmi nízká 

úroveň soudnictví.

Öcalan je nyní vězněn na ostrově Imrali vMarmarském moři nedaleko

Istanbulu. Měl by zde strávit zbytek života. V roce 1999 byl sice odsouzen к trestu smrti,

ale ten byl v Turecku zrušen v roce 2002 -  byl to jeden z dalších kroků směrem ke

členství v Evropské unii. Evropský soud pro lidská práva se v květnu 2005 oficiálně 

• i  82 * *ztotožnil s myšlenkou , že Ocalanovi v Turecku opravdu nebyl umožněn řádný soudní 

proces. Soud po Ankaře požadoval uspořádat nový proces. Ta se, jak deklarovala,

79 Vznikla v roce 1978
80 V bojích zemřelo zhruba 37 000 lidí -  Lidové noviny, 03/06/2005
81 Sporná byla i jeho oficiální obvinění, mj. byl obviněn ze 30 000 vražd, což je v podstatě počet všech mrtvých během 
konfliktů 1984-1999
82 Poprvé к takovémuto rozhodnutí soud dospěl již v roce 2003. Jednalo se o rozhodnutí malého senátu a ten rozhodl, že 
Ocalanovi by mělo být vyplaceno 100 000 euro jako kompenzace
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rozhodnutí strasburského soudu podvolí, což vzbudilo dojem, že Ankara má opravdu 

snahu o reformy, o větší demokracii a především o vyjití vstříc Západu, resp. Evropské 

unii. To lze pokládat za důležitý moment -  Turecko má snahu se podvolit ve svých 

vlastních záležitostech diktátu států EU. Avšak vzápětí byl význam tohoto vstřícného 

gesta redukován deklarací ministra zahraničních věcí Abdullaha Güla, že Öcalan dostane 

stejný trest ať je souzen znovu či ne. Öcalan proto o nový proces v Turecku nechce 

požádat, doufá v možný proces před soudem ustaveným Radou Evropy.

Podle výroků ministra zahraničí A. Güla či mluvčího turecké vlády C. Ciceka 

rozhodně nedojde к propuštění Öcalana. Zda jeho trest dozná nějakých změn či zda 

vůbec к nějakému procesu dojde, je otázkou, ale více než pravděpodobné je, že 

Öcalanova kauza v Turecku reevokuje nacionalistické emoce.

Obdobný, přestože asi nesrovnatelný, postup lze sledovat u procesu sjiž 

zmíněnou prokurdskou poslankyní Leylou Zanou a dalšími třemi poslanci. V roce 2004 

však byla (spolu s dalšími uvězněnými polsanci) díky rozhodnutí strasburského soudu a 

následného přelíčení v Turecku propuštěna.

Podle výroků mnohých kurdských předáků je Evropská unie velkou nadějí pro 

Kurdy. Turecko se pod „velením“ Evropské unie bude muset řídit určitými pravidly, 

bude povinno garantovat kurdská práva. I to je důvod proč kurdská menšina podporuje 

členství Turecka v EU.

8. Pamuková kauza a svoboda slova

Pokud budeme Turecko a jeho pokrok směrem к modernizaci a demokratizaci, 

či dnes často používaného termínu europeizaci, soudit objektivně, musíme uznat, že jsou
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zde patrné mnohé pokroky, což dokumentují jak tabulky publikované Národním 

statistickým úřadem Turecké republiky (tam lze sledovat především ekonomický vývoj), 

tak i každodenní zprávy, které přinášejí turecké, ale i zahraniční deníky (kde jsou 

uveřejňovány informace zejména z politické oblasti a s tím i související oblastí lidských 

práv atd.).

Reformy v Turecku byly neúprosné a řada oblastí života byla zreformována 

takříkajíc od základu. Např. národnostním menšinám se v Turecku dostalo za posledních 

několik let svobod, které pro ně byly předtím tabu (jako příklad můžeme uvést vysílání 

televize v kurdském jazyce či třeba možnost dávání kurdských jmen pro nově narozené

•83 • • • • • ••děti -  ale to jsou samozřejmě jen „detaily“, Kurdům, ale nejen jim, chyběla mnohem 

základnější či stěžejnější práva). Měla však být samozřejmostí už dávno, to je jisté, stejně 

tak jako i fakt, že stále ne všechna jejich práva a svobody jsou dodržovány.

Dalším tureckým problémem byla (a snad i tak trochu nadále zůstává) svoboda 

slova, pojem, který dobře znají např. i občané bývalého sovětského bloku. Přestože 

obsah slov a „seznam zakázaných témat“ se v komunistických satelitech a v Turecku 

samozřejmě velmi lišil. Pro turecký stát je nepřípustné např. promlouvat o tragických 

osudech mnohých Kurdů či Arménů. To jsou opravdu dodnes velmi citlivá témata 

(obdobně tabuizován býval rovněž vliv armády na stát).

Jako aktuální příklad proklamované svobody slova lze uvést kauzu mezinárodně 

uznávaného třiapadesátiletého tureckého spisovatele Orhana Pamuka84 - často bývá 

označován dokonce jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, který pro švýcarské 

noviny85 Das Bild promluvil v únoru 2005 o stálém „mlžení“ okolo osudů zhruba 

milionu Arménů a 30 000 Kurdů, kteří byli v Turecku v minulém století, resp. během 1. 

světové války a znovu pak v 80. a 90. letech, zavražděni. Za to byl Pamuk dle článku č.

83 Zákon o kurdských jménech byl schválen v roce 2003
84 Mezi jeho nej větší bestsellery patří např. „My name is red“
85 v 02/2005
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301 Trestního zákoníku nařčen zhanobení a otevřené urážky tureckého národa a jeho 

identity. Nyní mu hrozí až 3 roky vězení. Organizace jako např. Amnesty International či 

Human Rights Watch byly zděšeny. Human Rights Watch poslala na soud do Istanbulu 

dokonce i své pozorovatele. Skupina známých spisovatelů, mezi nimiž např. Gabriel 

Garcia Marquez či Günter Grass, vyjádřila Pamukovi podporu.

Soud s Pamukem začal 16. prosince 2005 v Istanbulu, krátce poté však bylo 

líčení odročeno, a to nejméně do 7. února 2006. Soud prý ještě musí důkladně 

přezkoumat, zda a v jaké míře se Pamuk urážky tureckého národa dopustil. Evropská 

unie je Pamukovou kauzou více než rozhořčena, např. komisař pro rozšíření Olli Rehn 

uvedl, že „ne Pamuk, ale Turecko je tím, kdo bude souzeno“86. Dále pak řekl, že 

případné odsouzení Pamuka by jistě mělo nepříznivý dopad na turecký přístupový 

proces. Poslanec Evropského parlamentu Camiel Eurlings zase uvedl, že den Pamukova 

soudu „byl černým dnem pro turecký přístupový proces“, že „Turecko propáslo 

příležitost šikovně tuto kauzu smazat“ a „že tento akt vrhá černý pohled na Turecko jako 

takové“87.

Jak uvedla webová stránka www.euractiv.com, s podobným podtextem jako 

Pamukova kauza je nyní v Turecku veden soud s dalšími zhruba šedesáti spisovateli (jak 

uvádí i mnohé evropské magazíny, toto číslo má dokonce vzrůstající tendenci) -  jako 

příklad můžeme uvést jména Hrant Dink či Burák Pekdil. Ani tyto kauzy by neměly být 

opomíjeny jen proto, že se nemohou „pyšnit“ tak známým a uznávaným jménem jako je 

to Pamukovo. Je samozřejmé, že pokud by Turecko bylo členem Evropské unie, takovéto 

soudy by byly nepřípustné.

86 www.euractiv.coni. 16 /12/2005
87 www.euractiv.com. 23/11/2005
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Pamukova kauza byla tedy spíše ukázkou jistého kroku zpět ve snahách o 

reformy a především větší míru demokracie. Pamukův případ lze také chápat jako 

demonstrativní test, na jaké úrovni je aktuálně v Turecku svoboda slova.

Jako naopak pozitivní krok lze spatřovat Erdoganovo vyjádření spojené 

s kauzou karikatur proroka Mohameda, které byly publikovány v dánském tisku v září

2005. Ostatní evropská média jej následovala, celá kauza poté vyeskalovala v únoru roku

2006. Dánský deník zveřejnil několik Mohamedových karikatur, víceméně s tím, že se 

jedná o zkoušku toho, jak velká je reálná svoboda slova/tisku. Obrázky však muslimský 

svět pobouřily natolik, že byly atakovány a následně pak vypalovány mnohé evropské 

zastupitelské úřady, dánské vlajky ničeny a všeobecně byli evropští turisté v islámských 

zemích v nebezpečí. Dokonce i samotní autoři karikatur se obávali o svůj život. Islámský 

svět se proti těmto karikaturám, Dánsku a v podstatě i celé Evropě semknul. Ač 

v Turecku žije více než 99% muslimů, je země oficiálně proklamována jako sekulární. I 

tak však by měl být ceněn Erdoganův projev к této otázce. „Svoboda slova je jedním ze 

základních kamenů našich demokratických systémů a nikdy bychom se jej neměli
D O

vzdát“ , to je jedna věta z dopisu podepsaného španělským premiérem J. L. R. 

Zapaterem a právě R. T. Erdoganem. Jejich společná výzva к uklidnění situace byla 

publikována v International Herald Tribune89. Neopomínejme ani fakt, že momentálně 

předsedající země EU Rakousko žádalo Turecko, aby v této rozepři přijalo funkci 

mediátora a dokonce pozvalo tureckého ministra zahraničí A. Gůla na neformální 

schůzku ministrů zahraničních věcí členských států EU do Salzburgu v březnu 2006, kde 

Gül pronesl relevantní projev. Také Dánsko uvítalo tureckou roli zprostředkovatele 

v konfliktu. Možný přínos Turecka této situaci byl v Evropě přijat s velkým očekáváním

www.euractiv.coin. 07/02/2006
89 18/02/2006

64

http://www.euractiv.coin


a Turecko bylo ceněno. Mohlo by mu to snad pomoci v jeho úsilí o členství v Evropské 

unii?

Tento Erdoganův akt musí být samozřejmě hodnocen pouze pozitivně, přesto si 

musíme uvědomit jistý paradox -  Erdogan zde volá po svobodě slova a respektu, ale co 

například kauza O. Pamuka? Nejedná se zde tedy ze strany Erdogana pouze o formalitu 

a snahu zalíbit se představitelům Evropské unie?

9. Zhodnocení tureckých reforem v poslední dekádě

Jak tedy můžeme vidět i dnes, deset let po započetí větší vlny reforem v zemi, 

ne vše je již bezchybné. Nikdo však nemohl očekávat, že takovýto ambiciózní plán, tj. 

reformovat vnitřní systém Turecké republiky, proběhne takříkajíc přes noc. 

Implementace reforem je dlouhodobým cílem. A pokud reformy a demokracie obecně 

mají v zemi opravdu „zakořenit“, není správné celý proces uspěchat.

Ale co se tedy do těchto dnů zatím povedlo a kde najdeme ještě mezery? Nové 

zákony a četné dodatky к Ústavě již byly zmíněny v předchozím textu, ale jaký je jejich 

reálný dopad? Nezůstaly tyto reformní kroky pouze „na papíře“ ? Shrňme si zde situaci 

v klíčových oblastech:

> Justice - justice v Turecku rozhodně není zatím na dobré úrovni. To můžeme 

demonstrovat nejen na Pamukově případu, ale mimo jiné i na kauze Ocalanově apod. 

(z toho vyplývá i to, jak je stále pohlíženo na kurdskou otázku či na arménskou 

genocidu, tedy na její uznání či nikoli). Soudů podobných tomu Pamukovu je 

momentálně v Turecku vedeno několik desítek, přestože nejsou medializovány.
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Pozitivem je přijetí nového Trestního a Občanského zákoníku, které již byly 

zastaralé a této době a aktuálnímu reformnímu úsilí již nevyhovovaly. Soudy by měly 

být nezávislé a pružnější, omezení korupce je nutnou podmínkou,

> Kurdská otázka - co se týká kurdské otázky a práv Kurdů, musíme samozřejmě uvést, 

že získali alespoň „nějaká“ práva. Lze jmenovat např. televizní vysílání v kurdštině, 

možnost dávat dětem kurdská jména, otevření kurzů kurdštiny apod. Stále však 

v zemi tvoří spíše jen „tolerovanou“ (v reálu však spíše netolerovanou a trpěnou) 

menšinu,

> Ženská otázka -  tato oblast je v Turecku stále neuspokojivá a v podstatě „na mrtvém 

bodě“. Postavení žen v tomto případě je dáno nejen náboženským vyznáním a 

zvyklostmi, ale i patriarchálními tradicemi (což je opět důsledkem islámských 

tradic). Ženy jsou často v podřadném a nedůstojném postavení. Jen malou měrou, jak 

uvádí mimo jiné evropský komisař V. Špidla, se podílejí na pracovním trhu a pokud 

ano, jejich platy nedosahují výše platů mužů. Velkým problémem je také domácí 

násilí a v Turecku stále rozšířené „zabíjení ze cti“90 (zabití ženy vlastními příbuznými 

za „zneuctění rodiny“). Nelze také opomenout, že ženy nemají velkou šanci na 

vzdělání. Situace je však odlišná v Istanbulu a větších městech, naopak nej kritičtější 

je na venkově. Nelze opomenout však ani jisté pokroky (doživotní trest za zabití ze 

cti, Ústavou deklarována rovnost pohlaví, T. Tugcuová včele Ústavního soudu, 

podpora přístupu žen ke vzdělání apod.),

> Armáda -  i přes velké snahy se vliv armády na občanské a politické záležitosti příliš 

nezredukoval. To bývá Ankaře často vytýkáno. Pokrok však byl učiněn např. tím, že 

čin spáchaný nevojákem v období míru již nebude souzen před vojenským soudem.

V březnu roku 2006 však Tureckem otřásla „armádní“ aféra. Armádní generál a

90 honour - killings
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velitel pozemních sil Yasar Büyükanit byl obviněn ze zinscenování útoku na kurdský 

obchod ve městě Semdimli. Podle vyšetřovatelů bylo cílem vyvolat nepokoje mezi 

Kurdy, což by mělo za následek vzedmutí se nacionalistické vlny. A to by vážně 

ohrozilo snahy Ankary o vstup do Evropské unie. Je nutné uvést, že většina turecké 

armády je opravdu proti vstupu Turecké republiky do EU a proti většině 

modernizací, to totiž vážně ohrožuje její silné postavení ve státě. Problém lze 

spatřovat i ve faktu, že právě Büyükanit se má ke konci srpna 2006 chopit funkce 

nej vyššího generála armády (náčelníka Generálního štábu). Nahradí tak generála 

Hilmi Ozkoka. Toho můžeme charakterizovat jako proevropsky smýšlejícího. 

Většina pokroků (spolupráce, omezení moci armády ve prospěch moci civilní, dohled 

„civilistů“ nad armádními výdaji apod.), kterých bylo dosaženo ve vztazích armáda 

vs. občanská správa, se uskutečnila právě díky Ozkokovi a jeho modernímu pohledu 

na danou oblast. Nelze s jistotou předvídat, jak se občansko -  armádní vztahy budou 

vyvíjet po srpnu 2006, ale jak uvádí mnoho tureckých politologů, je možné očekávat 

především útlum reformních snah a snahu o znovuzískání silného postavení a moci 

armády,

> Ekonomika -  zlepšení v této oblasti lze považovat za opravdu průlomová a 

„hmatatelná“. Turecko na svém ekonomickém poli udělalo velký pokrok. Po 

obrovských krizích na přelomu tisíciletí nebylo jiné cesty a Ankara musela své 

hospodářství takřka od základu reformovat. Jako jeden z největších úspěchů můžeme 

uvést např. sražení vskutku enormní inflace, která se nyní již skládá z jednociferných 

čísel. To bylo v minulých desetiletích pouze zbožným přáním. Turecko také 

vytvořilo adekvátní prostředí pro podnikatele a investory. Ani úspěšná bankovní 

reforma (privatizace bank) nesmí být opomenuta. Důležitým faktorem pozitivně 

ovlivňující tureckou ekonomiku je rozhodně turistický průmysl. Co se týká úrovně
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Turecka oproti zemím Evropské unie, je nyní na 29% (průměr EU 25 = 100%), to je 

sice málo, ale je zde patrná vzrůstající tendence. Turecko bylo dokonce poprvé 

nedávno označeno za fungující tržní ekonomiku,

> Občanské svobody -  reformy v Turecku začaly mimo jiné i proto, že míra 

demokracie v zemi byla opravdu na žalostné úrovni. Díky reformním balíčkům byly 

rozšířeny mnohé občanské svobody. Zlepšit se měla situace např. v oblasti svobody 

slova (reálné dopady jsou však sporné, to lze demonstrovat např. na Pamukově 

kauze). Rozšířena byla práva v oblasti svobody tisku, shromažďovat se a zakládat 

různé spolky (a především možnost být legálně jejich členem). Důležitým bodem je 

nově zavedená svoboda náboženského vyznání,

> Byrokracie -  zde musíme, bohužel, uvést, že míra korupce je v Turecku stále na 

vysoké úrovni. To však žádné reformy jen tak nezmění, zde je problém samozřejmě 

především v lidském faktoru.

Turecko a jeho reformy byly také oceněny prezidentem USA Georgem Bushem. 

Ten je dokonce označil za příklad pro celý region. „Turecká demokracie je velmi 

důležitým příkladem pro obyvatele v širší oblasti Středního východu“, řekl Bush91. 

Erdogan Bushe v roce 2004 navštívil v USA, kde ho hlava Spojených států amerických 

ujistila, že obě země pojí pevné strategické partnerství. Tak tomu bylo i v minulosti, ale 

jejich vztahy na krátkou dobu ochladly v roce 2003 v důsledku irácké krize. Turecko 

totiž nechtělo Spojeným státům umožnit, aby americké jednotky využily turecké území 

jako výchozí bod к napadení Iráku. Spojené státy americké ale stále velmi podporují 

vstup Turecka do Evropské unie.

Přestože za poslední roky prošlo Turecko mnohými reformami a v mnohém se 

„poevropštilo“, nelze opomíjet stále četné diference. Ať už se jedná o ekonomickou

91 www.lidovkv.cz. 08/06/2005
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situaci, náboženství či porušování lidských práv. Např. nezisková organizace Freedom 

House oznámkovala Turecko takto: za politická práva známkou 3 a za lidská práva 4, 

s tím, že stupnice se pohybovala od 1 do 7 a 1 znamenala „nejliberálnější“ (pro srovnání

v • • 07Česká republika získala body 1 za politická práva a 2 za práva lidská) . Freedom House 

označuje Turecko za zemi „partly free“ , zatímco skoro celá Evropa je označena jako 

„free“.94 Výjimku tvoří např. Albánie, Bělorusko či Bosna a Hercegovina -  tyto státy 

však nepatří do Evropské unie a prozatím o to ani nijak výrazně neusilují.

9.1 Doporučení Světové banky

Světová banka vydala na začátku roku 2006 memorandum „Turkey: Country 

economic memorandum 2006“. V tomto dokumentu jsou oceněny turecké snahy, ale 

zároveň zde najdeme doporučení, na jaké oblasti by se mělo Turecko v nadcházejícím 

roce zaměřit především. Za nej důležitější rady lze považovat:

> Vytvoření nových pracovních míst,

> Zapojení více žen do pracovního procesu,

> Omezení černé ekonomiky na minimum,

> Zlepšení situace v oblasti sociální politiky s akcentem na sociální inkluzi,

> Omezení administrativy a byrokracie, zejména z důvodu odstranění zbytečných 

překážek podnikatelům,

> Pokračování v započaté snaze o snížení veřejného dluhu,

> Zvýšení částky z rozpočtu na vzdělání, infrastrukturu, ochranu životního 

prostředí a rozvoj venkova.

www.electionworld.org. 15/11/2004
93 „Částečně svobodné“, zpráva FH z 2004, existují 3 stupně: free, partly free, not free
94 „Svobodná“, zpráva FH z 2004

69

http://www.electionworld.org


Zmíněná studie má za cíl poradit Turecku v jeho reformním úsilí a pomoci 

vytýčit mu nej důležitější a nej urgentnější cíle z objektivního hlediska Světové banky. 

Banka pomáhá Turecku v reformním úsilí v rámci půjček, technické asistence a 

poskytování rad na základě provedených analýz. Mezi mnohými cíli, jež si banka v zemi 

vytýčila, je např. podpora bankovního sektoru, transparentnost a efektivnost státního 

rozpočtu a podpora vzdělání (zejména dívek, které v této oblasti bývají často 

opomínány). Pomoc Turecku banka poskytla i bezprostředně po Marmarském 

zemětřesení.

9.2 Progress Reports

Progress Reports neboli hodnotící zprávy Evropské komise jsou velmi důležitým 

každoročním dokumentem pro zemi usilující o vstup do Evropské unie. Jsou totiž 

závažným vodítkem pro Radu při jejím rozhodování, zda a kdy s daným státem zahájit 

pří stupo vá j ednání.

Tyto zprávy „o pokroku“ jsou na Turecko vydávané od roku 1998. Skládají se 

z úvodní deskripce a zhodnocení vztahů mezi Tureckem a Evropskou unií, části týkající 

se plnění Kodaňských kritérií (tato část je rozdělena na politická kritéria, ekonomickou 

oblast a část zabývající se acquis, která je dále dělena jako např. ve zprávě z roku 2005 

do 33 kapitol) a závěrečným souhrnným hodnocením.

Pokud srovnáme hodnotící zprávy Evropské komise za rok 2003 a 2005, jsou zde 

evidentní pokroky Turecka. Přestože počet oblastí, ve kterých Turecko opakovaně sklízí 

kritiku, je stále velký. My se nyní zaměříme na ty, alespoň jak se domnívám, 

nejdůležitější.
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Progress Report z roku 2003 -  Komise zde kritizuje neustávající velký vliv 

armády na vnitřní politiku země a akcentuje rozsáhlé výdaje, které armáda „spolkne“. 

Neuspokojivý je i stav vězeňství, boj proti mučení by neměl ochabnout. Problémem 

zůstává častá nevůle к implementaci rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 

Strasbourgu. Dalšími problematickými body jsou rovněž omezení ve svobodě projevu a 

dále pak zákaz vzdělávání a školení duchovenstva náboženských minorit.

V oblasti ekonomiky je chváleno především pomalé rozšiřování sféry služeb na 

úkor zemědělství. Přes velké ekonomické problémy, kterým musí Turecko čelit (vysoké 

úrokové míry, po dlouhou dobu enormní inflace, makroekonomická nestabilita apod.), 

bývají pokroky v oblasti hospodářství Komisí velmi ceněny.

Progress Report z roku 2004 -  nedostatky v hodnotící zprávě za daný rok jsou 

v podstatě totožné s těmi citovanými ve zprávě z roku minulého. Komise však navíc 

dodává: „Turecko dosáhlo výrazného pokroku v mnoha oblastech, a to díky reformním 

balíčkům, ústavním změnám a přijetí nového Trestního zákoníku, a zejména v těch, které 

byly označeny jako priority ve zprávě z loňského roku a v Přístupovém partnerství. 

Důležitý pokrok byl udělán v implementaci politických reforem, ale tyto musí být nadále 

upevňovány a rozšiřovány. Tím je myšleno posílení a plná implementace ustanovení 

týkajících se základních svobod a ochrany lidských práv, včetně práv žen, práv odborů, 

práv menšin a problémů, kterým musí čelit nemuslimské komunity. Musí být prosazena

civilní kontrola nad vojskem (.....). Boj proti korupci musí pokračovat. Politika nulové

tolerance к mučení by měla být posílena prostřednictvím rázných snah na všech úrovních 

tureckého státu. Normalizace situace na jihovýchodě země by měla pokračovat návratem 

odsunutých osob95, prostřednictvím strategie socioekonomického rozvoje a ustavením 

podmínek pro plné využívání práv a svobod Kurdů“.

95 Uvádí se číslo až 350 000 osob
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Reformní úsilí a pokrok byly za rok 2004 oceněny natolik, že Turecká republika 

„získala“ datum v Ankaře již dlouho očekávaného začátku vstupních vyjednávání. 

Začátek přístupových jednání byl naplánován na říjen 2005 (03/10/2005 byla také 

přístupová jednání doopravdy spuštěna), přestože Ankara usilovala o dřívější datum. 

Jedním z důvodů stanovení pozdějšího data ale byla obava evropských politiků ze 

zablokování přijetí evropské Ústavy v referendech probíhajících právě v roce 2005, a to 

především ze strany občanů -  odpůrců vize Turecka v Evropské unii.

Pravděpodobně nej zajímavější (zejména z důvodu své aktuálnosti) je však 

Progress Report z roku 2005, kterým se budeme zabývat níže.

9.2.1 Progress Report 2005

Progress Report z roku 2005 -  zpráva publikovaná 09/11/2005 uznává turecké 

kroky vpřed v mnoha oblastech, avšak také zmiňuje, že se tempo reformního úsilí za 

poslední rok poněkud zpomalilo.

9.2.1.1 Politická kritéria

Oblast politických kritérií je, jak se domnívám, pro Turecko asi nej klíčovější, 

rozhodně také nej složitější к naplňování. Proto ji bude věnována větší část než oblasti 

ekonomické a oblasti acquis.

Za nej důležitější body v oblasti plnění politických kritérií, které Komise hodnotí 

kladně, je zejména přijetí mnoha zákonů a dodatků, které podporují růst demokracie
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v zemi. Mezi ty nej důležitější můžeme zařadit Zákon o přestupcích96, Zákon o 

implementaci Zákoníku trestního řízení97, dodatky к novému Trestnímu zákoníku98 apod.

Armádní složky bohužel mají stále velký vliv na dění v zemi a také v jistém slova 

smyslu na utváření politických názorů. Současní i bývalí generálové se často v médiích 

vyjadřují к občansko -  politickým otázkám či к mezinárodnímu dění (např. к irácké 

otázce, kyperské otázce, ale i к samotným vztahům Turecka a Evropské unie). Náznakem 

pozitivního vývoje (z hlediska EU) v dané oblasti je ale jistě fakt, že od roku 2004 je 

předsedou Národní bezpečnostní rady civilní generální sekretář. Rada je uskupena ze 7 

civilních a 5 členů vojenských. Celkový počet členů Generálního sekretariátu poklesl ze 

408 na 305. Výdaje na obranu státu stále vzrůstají (ze 6,9 mid. Euro na 8,1 mid. Euro"), 

avšak jak již bylo zmíněno, nedosáhnou takové výše jako např. výdaje na vzdělání, 

v čemž lze spatřovat velký pokrok.

V oblasti justice Komise „uznává“ , že bylo dosaženo jistého progresu, a to mimo 

jiné tím, že vešel v platnost nový Trestní zákoník100 či zákoník o trestním řízení. 

Výsledkem by mělo být právo občana na řádný proces, zamezení špatnému zacházení 

s vyslýchanými, zamezení mučení a větší efektivnost justice jako celku.

Dalším tureckým problémem je oblast vězeňství. V hodnotící zprávě je 

považováno za správný krok přijetí Zákona o provedení trestu z prosince 2004. Ten 

zavádí do tureckého systému moderní prvky, jako např. veřejné práce jako trest či 

probaci. Komise ve zprávě uvádí, že ke květnu roku 2005 bylo v Turecku 58 670 

vězněných osob. Z toho 26 858 bylo drženo ve vyšetřovací vazbě. Zajímavé rozhodně je, 

že po vstupu v platnost nového Trestního zákoníku, bylo 14 431 osob propuštěno, což je 

téměř čtvrtina původního počtu. Pokud si uvědomíme, že nový Trestní zákoník je

96 z 31/03/2005
97 z 18/05/2005
98 z 31/03/2005
99 Resp. 6,7% a 7,2% z rozpočtu za rok 2004 a 2005
100 к 01/06/2005
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víceméně v souladu s evropskými standardy a rozhodně se opírá o lidská práva a 

svobody, je alarmující, kolik osob bylo díky zavedení tohoto zákoníku propuštěno. 

Znamená to, že tyto osoby byly uvězněny pravděpodobně neprávem, byly totiž 

odsouzeny v rámci původního nedemokratického zákoníku. V Turecku existuje mnoho 

monitorovacích skupin, které zkoumají podmínky vězňů z hlediska jejich stravy, péče o 

zdraví, vzdělávání apod. Avšak z hlediska Evropské komise nejsou zprávy těchto skupin 

důvěryhodné. I zde bude hrát pravděpodobně velkou roli korupce.

V oblasti svobody slova Progress Report zmiňuje jisté pokroky, avšak upozorňuje 

také na kauzy probíhající v uplynulém roce. Vedle kauzy O. Pamuka jsou prezentovány 

také případy Hranta Dinka - editora dvojjazyčného (turecko - arménského) týdeníku, 

který byl odsouzen kvůli svému článku o arménské diaspoře. Dalším „provinilcem“ je 

např. Emin Karaca, který napsal článek kritizující činy turecké armády. Všichni zmínění 

byli odsouzeni v rámci článku č. 301 Trestního zákoníku (napadení státu a státních 

institucí). Jak můžeme vidět kurdská otázka, arménská genocida a také vliv armády 

zůstávají v Turecku v podstatě tabuizovány. Některé knihy zabývající se detailněji 

danými tématy mohou být i nadále zakázány.

Oblast, kde podle Evropské komise nebyl udělán skoro žádný pokrok, je bohužel 

svoboda vyznání, která představuje pro Turecko důležité téma. Problém je především 

v tom, že nemuslimské komunity nejsou v praxi uznávány. Mají omezená vlastnická 

práva, nemají možnosti vzdělávat své duchovenstvo apod. Mezi takto „poškozené“ 

můžeme řadit např. Aleviky -  muslimy z ne-sunnitské větve. Alevické děti jsou nuceny 

se ve škole seznamovat s naukou sunnitského vyznání. Alevici nejsou stále oficiálně 

uznanou komunitou, přestože se jedná až o 20 mil. osob (celkový počet obyvatel Turecka 

přitom činí zhruba 70 mil. obyvatel). Často jim ani není dovoleno postavit si svůj 

svatostánek (Cem).
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Bohužel ani v oblasti práv národnostních menšin (zejména Arménů, Řeků a Židů) 

nebyl od loňského roku zaznamenán pokrok. Např. Řekové mají stále problémy 

s dědictvím majetku, neexistuje totiž žádný dokument, který by jim takováto práva 

garantoval. Vzdělávání učitelů arménského jazyka je stále zakázáno. Menšině Syriaků 

není dovoleno ani stavět vlastní školy.

Ženská otázka je tradičně v Turecku oblastí, která je každoročně hodnocena 

negativně. Ale i zde země doznala určitých, i když nevelkých, změn. Např. v roce 2004 

bylo zákonem ustaveno Generální ředitelství pro postavení a problémy žen. Jako další 

pozitivum se jeví zjištění, že mezi profesemi právníků, doktorů a univerzitních profesorů 

je 30% žen. To je relativně vysoké číslo, když si uvědomíme, že podíl žen na trhu práce 

je v zemi stále velmi nízký (zhruba 24%, průměr EU je 57%101). Problémem nadále 

zůstává domácí násilí, „zabíjení ze cti“, nízká participace ve státních institucích a vysoká 

negramotnost zapříčiněná neumožněným přístupem ke vzdělání. Ženy jsou preferovány 

v domácnosti, bez zaměstnání a bez ambicí. Opomínaným problémem (často těžko 

prokazatelným a tudíž nezaneseným do statistik) jsou neoficiální církevní svatby, často 

konané z donucení, přičemž velmi nízký věk nevěsty není nikterak výjimečný. Ani 

polygamie netvoří v Turecku (především na venkově) žádnou výjimku.

V právech dětí nebyl doposud zaznamenán žádný větší průlom. Dívkám bývá i 

nadále často odepírána možnost plnit školní docházku. Co by Turecko ještě mělo 

bezesporu změnit, je implementace dvou článků Evropské sociální charty, a to článků č. 

7 (právo dětí a mladistvých na ochranu) a č. 17 (právo matek a dětí na socioekonomickou 

ochranu).

Evropská komise dále upozorňuje na nelepšící se stav na převážně kurdském 

jihovýchodě země. Byl by zde zapotřebí soubor socioekonomických reforem určený

101 www.euractiv.com. 08/03/2006
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speciálně danému regionu. Situace je zde totiž specifická. Turecká vláda projevuje snahu 

kurdskou otázku řešit, lze mluvit i o pozitivnějším postoji к danému tématu, avšak 

v praxi zatím žádné velké změny nenastaly. Výjimečný stav byl již před lety zrušen, 

avšak stále v oblasti zůstávají např. četné „checkpointy“.

Abychom shrnuli pokroky v politické oblasti, je zde vždy evidentní mírný pokrok 

a náznak pozitivního vývoje, avšak Komise je vždy „nucena“ dodat nějaké to „ale“. Jak 

již bylo mnohokrát uvedeno, není možné kompletně zreformovat tak „narušený“ vnitřní 

systém tak, jak tomu bylo v případě Turecka, za pět či deset let. Snaha však Ankaře 

prozatím nechybí.

Evropská komise zároveň navrhla státům Evropské unie, aby „zadaly“ Turecku 

zhruba 50 úkolů, které bude muset Ankara splnit do dvou let. Týkají se především 

politické oblasti a lidských práv. Jedná se např. o ještě větší zajištění nulové tolerance 

vůči mučení (Ankara by měla ratifikovat Protokol к úmluvě OSN proti mučení), o 

neustálé zlepšování zadržených a následně pak vězněných osob, o svobodu projevu, 

vyznání a o reálné zrovnoprávnění mužů a žen.

Delikátní oblastí je také stále Kypr. Brusel se zasazuje o aplikaci dohody o celní 

unii na všechny členy EU bez výjimky, tedy i na Kypr, to Turecko zatím nedodrželo. 

Původní snahy, aby Turecko uznalo Kypr, se již Unie vzdala.

9.2.1.2 Ekonomická kritéria

Ekonomická oblast bývá již tradičně hodnocena vcelku pozitivně. Ač Turecko 

mělo vskutku velké hospodářské problémy, jako příklad uveďme enormní inflaci 

v posledním čtvrtstoletí, nejsou zde žádné překážky, které by bránily ozdravení turecké

76



ekonomiky. Na rozdíl od politické oblasti, kde najdeme překážek stále mnoho (např. 

tradice, islám apod.).

Část zabývající se ekonomikou není v Progress Report 2005 nijak obsáhlá. Ale 

podívejme se alespoň na hlavní body.

Hodnotící zpráva z roku 2005 spatřuje pokrok zejména v neustálém zlepšování 

makroekonomických faktorů (reálný růst HDP se zrychluje, vládní dluh se snižuje, 

inflace má stále klesající tendenci).

Rok 2003 2004

Reálný růst HDP 5,8 % 8,9 %

Vládní dluh 87,2 % 80%

Zdroj: Progress Report 2005

Evropská komise rovněž akcentuje, že se z Turecka stává otevřená ekonomika, 

vzrůstá export a také posílení turecké liry je velkým přínosem. Jedním z největších 

problémů však nadále zůstává oblast hospodářské soutěže.

Rozhodně jsou tedy pokroky v ekonomice hodnoceny velmi kladně. Za největší 

úspěch lze spatřovat, že je Turecko poprvé oficiálně označeno za funkční tržní 

ekonomiku. Komise dále chválí neustálé zlepšování podnikatelského a investičního 

prostředí.
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9.2.1.3 Schopnost dostát závazkům vyplývajícím z členství v EU

Tato část hodnotící zprávy Evropské komise je rozdělena do 33 ze 35 kapitol, 

které budou podléhat vyjednávání. Jedná se o stejné kapitoly, které jsou negociovány u 

všech států usilujících o vstup do EU (např. Volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb, 

Hospodářská soutěž, Zemědělství, Regionální politika, Transevropské sítě, Věda a 

výzkum apod.). Pro ilustraci pravděpodobně ty nejdůležitější kapitoly zmíníme.

^  Volný pohyb zboží -  zde je kritizován zejména nulový pokrok v obchodních 

vztazích s Kyprem (již zmíněná blokace tureckých přístavů a letišť pro kyperské 

lodě, resp. letadla). Naopak pochvalu Turecko získalo v oblasti standardizace. 

Turecký institut pro standardizaci pokračuje v přejímání EN standardů přijatých 

Evropským výborem pro standardizaci (CEN)102, Evropským institutem pro 

standardizaci komunikací (ETSI)103 a Evropským výborem pro elektrotechnickou 

standardizaci (CENELEC)104,

У  Volný pohyb osob -  zpráva hodnotí stav v této oblasti za neuspokojivý. Nebyl 

zde od poslední zprávy zaznamenán žádný pokrok,

^  Volný pohyb služeb -  Turecko sice přijalo Zákon o pracovních povoleních pro 

cizince, ale existuje zde stále mnoho překážek. Žádný velký posun 

nezaznamenala ani oblast přeshraničních služeb. Progress Report zmiňuje, že 

v poštovních službách je situace rovněž statická, monopol v této oblasti nadále 

přetrvává. Špatným signálem je i fakt, že žádný posun vpřed nezaznamenalo ani 

vzájemné uznávání profesních kvalifikací,

102 European Committee for Standardisation
103 European Telecommunications Standards Institute
104 European Comitttee for Electrotechnical Standardisation
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У  Volný pohyb kapitálu -  ani zde, přes mnohé snahy a dílčí úspěchy, není zatím 

žádný pozitivní vývoj. Nesmíme opomenout však např. posílení boje proti „praní 

peněz“ (deklarováno mj. v Zákoníku o trestních procesech).

Pokud se podíváme blíže i na ostatní kapitoly týkající se acquis communautaire, 

musíme konstatovat, že ve většině z nich Komise Turecku přiznává jen malý, často skoro 

žádný, pokrok. Kromě výše zmíněných je tomu tak např. i u kapitoly Hospodářská 

soutěže, Transevropské sítě, Zemědělství, Rybolov, Daně, Životní prostředí apod.

Jistý pokrok je však, jak zpráva dále uvádí, v oblasti energie, regionální 

politiky, vzdělání a kultury, finančních služeb.

Musíme zmínit, že Turecko deklarovalo, že rozhodně nesouhlasí úplně se vším, 

co bylo uvedeno v Progress Report, jak uvádí např. ministr zahraničí A. Gül. Uznává ale, 

že kyperská otázka není bezproblémová. Avšak snahy vycházející jen z jedné strany, tj. z 

Turecka, nemohou rozhodně vést к uspokojivému řešení, míní Gül105.

10. Postoje „Evropy“ к otázce vstupu Turecka do Evropské unie

V roce 1999 se stala Turecká republika prvním kandidátem na členství 

v Evropské unii s převážně muslimským obyvatelstvem.

Je jisté, že otázka vstupu Turecka do EU106 rozděluje evropskou politickou 

scénu, ale samozřejmě i veřejnost, jako málokteré jiné téma. Tak tomu bylo především 

v prosinci 2004, nedlouho před summitem (17/12/2004), kde se očekávalo, že padne 

konečný „ortel“. Přestože Evropská komise již 06/10/2004 členským státům doporučila

105 www.euractiv.corn. 09/11/2005
106 Turecko žádá o vstup do EHS již v roce 1959, již rok po samotném vzniku organizace. To mělo za následek podpis 
Asociační dohody v roce 1963. Od té doby čeká Turecko na svou „šanci“ a stalo se tak nejdéle čekajícím přidruženým 
státem na členství
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s Ankarou rozhovory zahájit, nic nebylo předem jisté. Evropě vadí na Turecku především 

nedostatky v oblastech jako jsou lidská práva (to se týká hlavně kurdské menšiny), 

právní stát a demokracie (zde hraje nemalou roli otázka postavení armády) a základní 

svobody člověka (např. otázka postavení mužů a žen aj.). „Ortel“ nakonec vyřknut byl - 

s Ankarou budou (a doopravdy byly) zahájeny vstupní rozhovory v říjnu 2005.

Ve vztahu к přistoupení Turecka do EU nepanuje jednotný názor ani mezi 

evropskými komisaři. Například bývalý nizozemský komisař pro vnitřní trh, daně a cla 

F. Bolkestein sice vysloveně proti vstupu Turecka nic nenamítá, přesto poznamenal: 

„Zbytečná by byla obrana Vídně v roce 1863, pokud by do EU vstoupilo Turecko“ nebo 

„Povolíme - li vstup Turecku, budeme muset přijmout Bělorusko a Ukrajinu. To jsou 

více evropské země než Turecko“107. Rakouský komisař pro zemědělství F. Fischler se 

obává turecké vratké demokracie, hrozby islamizace a kulturních rozdílů. Bývalý 

komisař pro rozšíření G. Verheugen či komisař pro vnější vztahy Ch. Patten se naopak 

vyslovili pro vstup Turecka a doufali v zahájení rozhovorů.

„ Turecko se během dvou posledních let změnilo více než za 80 let své historie“, 

uvádí bývalý komisař pro rozšíření G. Verheugen v rádiu Deutschlandfunk108. Podobně 

se vyslovil i G. Schröder při návštěvě Ankary v roce 2004.

I přes mnohé a z pohledu začátku 90. let jistě neuvěřitelné pokroky takřka ve 

všech oblastech života, si mnozí politici zemí Evropské unie nejsou jisti, zda plné 

členství je pro Turecko a především pro Unii samotnou tou nejlepší volbou. Mezi 

největší odpůrce plného členství Ankary v EU musíme určitě zařadit konzervativní 

pravici především ve Francii, v Rakousku či Německu. Francie se obává zejména levné 

pracovní síly proudící z Malé Asie, alpské země se neztotožňují s vizí Turecka jako 

evropské země, hrají zde značnou roli i motivy náboženské. Hlavními „protitureckými“

107 Lidové noviny, 08/09/2004
108 Lidové noviny, 27/02/2004
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aktéry jsou německý pravicový blok CDU/CSU a rakouská vládnoucí Lidová strana 

(OVP). Tito preferují nabídnout Turecku,jinou formu přidružení“ před plným členstvím.

Z pohledu České republiky není rozhodně nezajímavé uvést, že prezident V. 

Klaus se vyslovuje pro vstup Turecka do Evropské unie (i když, jak často zdůrazňuje, 

zde v tomto případě vidí velký rozdíl mezi Evropou a právě Evropskou unií), a to 

především z důvodu, že tureckým přistoupením by se situace na poli EU natolik 

zkomplikovala, že by se jistě zbrzdil harmonizační a standardizační proces v mnoha 

oblastech politik EU. A to český prezident ze svého pohledu euroskeptika vítá. Rovněž i 

současný premiér České republiky Jiří Paroubek podporuje vstup Ankary do Unie: 

„Pokud půjde jeho hospodářství nahoru, pokud se bude přibližovat legislativou EU, 

pokud bude ve standardu lidských práv, tak je dobré mít takovouto lidnatou muslimskou 

zemi na své straně“109.

Také v roce 2004 speciálně ustavená skupina expertů (které předsedal bývalý 

prezident Finska M. Ahtisaarii) mající za úkol zhodnotit pro a proti případného vstupu 

Turecka do Unie, se vyslovila pro jeho přistoupení. Jako jednu z hlavních „výhod“ uvádí 

kladný dopad na vztahy s arabskými státy vzhledem ke geopolitickému postavení 

Turecka110.

Zajímavý, avšak nepříliš překvapivý, je v turecké otázce také postoj Vatikánu. 

Jak uvedl v roce 2004 vysoce postavený představitel katolické církve (zastávající 

oficiální pozici Vatikánu) konzervativní kardinál Joseph Ratzinger (od roku 2005 papež), 

Turecko je „v neustálém protikladu s Evropou“111. Doporučil Ankaře orientovat se spíše 

na vztahy se svými východními sousedy.

Turecký premiér proto také nedávno obvinil Evropskou unii, že se chová jako 

„křesťanský klub“ a zároveň varoval, že v případě nepřijetí Ankary do Unie hrozí celé

109 MF DNES, 29/04/2006
110 Lidové noviny, 07/09/2004
111 Lidové noviny, 16/08/2004
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• 112 •Evropě vlna terorismu . Což rozhodně nelze označit za politicky korektní a prozíravé

deklarace.

Jak dokazují pravidelné výzkumy Eurobarometeru, společnost v Evropské unii 

členství Turecka příliš nepřeje. Jeden z posledních průzkumů dokládá, že vstup Turecka 

do Evropské unie podporuje 48% obyvatel EU, což není příliš přesvědčivý výsledek. Ti, 

co jsou pro, jsou převážně z nových členských států. Největší podporu by Turci nalezli u 

Slovinců113, Maďarů114 a Poláků115, kteří jsou obecně pro další rozšíření EU (mimo jiné 

jsou to jediné státy, kde procenta pro podporu vstupu Turecka převýšila číslo 50). Polsko 

by např. v Unii rádo uvítalo Ukrajinu, nebylo by “okrajovým” státem Unie a určitě by 

došlo i к většímu a především jednoduššímu rozvoji obchodu. Navíc státy, které prožily 

ve 2. polovině 20. století 40 let v komunismu a pod vedením Sovětského svazu, mají 

větší pochopení pro stát (Turecko), který se chce zařadit do západních struktur (již 

členem NATO) a být členem EU.

Na přelomu roku 2005 a 2006 byly ve čtyřech státech Střední Evropy (Česká 

republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko) vypracovány analýzy116 postojů dané země (v 

politické ale i v občanské rovině) к případnému členství Turecka a Ukrajiny, a tak se lze 

na dané pozice států podívat podrobněji.

117Co se týče Maďarska , nalezneme zde obecně velkou podporu pro další 

rozšíření, včetně Turecka (a stejně tak i Ukrajiny). Pro vstup Ankary se dokonce 

vyslovuje více Maďarů než pro přistoupení Ukrajiny. Při návštěvě R. T. Erdogana 

v Budapešti v květnu 2005 staronový premiér F. Gyurcsány deklaroval jasnou podporu 

tureckým snahám o členství v Evropské unii. Stejného názoru je i premiérova mateřská

112 www.novinkv.cz. 14/12/2004
113 Podpora činí 53%, zdroj Eurobarometer 05/10/2005
114 Podpora činí 51%, zdroj Eurobarometer 05/10/2005
115 Podpora činí 54%, zdroj Eurobarometer 05/10/2005
116 Analysis o f  Policy Debate on the European Future o f  Turkey and Ukraine in Four Central European States
117 Batory, A. Analysis o f  Policy Debate on the European Future o f  Turkey and Ukraine in Four Central European 
States. Report on Hungary. Centre for Policy Studies at Central European University. Budapest. 2005.
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Socialistická strana. Druhý hlavní hráč na maďarské politické scéně, Fidesz, tč. 

v opozici, nedrží v dané otázce jasnou linii. Lze jej považovat spíše za skeptického vůči 

tureckému přistoupení. Obecně však lze potvrdit, jak již bylo naznačeno, že Maďarsko je 

pro přistoupení Turecka do EU a Turci mohou počítat s tím, že u Maďarů naleznou jednu 

z největších podpor z členských států Unie.

Ve Slovinsku je situace víceméně podobná, Slovinsko podporuje členství

Turecka v EU, přestože jeho postoj může působit až nezainteresovaným dojmem. Dle

' 118  • • analýzy zde neexistuje žádná veřejná debata o možném přistoupení Turecka (a

Ukrajiny). Slovinsko se domnívá, že je natolik malým státem, že by stejně nemohlo o

osudu Turecka (a Ukrajiny) nikterak rozhodovat. A tak se nepokouší vytvářet vlastní

stanoviska, jeho pozice je plně v souladu s rozhodnutími Evropské unie. Jedním z dalších

důvodů zmíněné nezainteresovanosti je také pravděpodobně početně až zanedbatelná

turecká menšina v zemi (na rozdíl např. od Německa, Francie, Belgie apod.)

Jedinou slovinskou oficiální deklarací je tak podpora rozšíření vyjádřená

prezidentem, vládou, ministrem zahraničí i parlamentními stranami. Slovinská katolická

církev se к dané otázce oficiálně nevyslovila, ovšem lze předpokládat jistou

rezervovanost.

Z našeho pohledu nemůže být rozhodně opomenuta ani analýza119 provedená 

v České republice Institutem pro Evropskou politiku (EUROPEUM). Jak z daného textu 

vyplývá, Česká republika je pro další rozšíření EU. A jak D. Král120 uvádí, v otázce 

přistoupení Turecka panuje napříč politickým spektrem „křehký konsensus“, přestože 

jednotlivé politické strany podporují rozšíření v odlišné míře a z odlišných důvodů. 

Zmiňme tedy alespoň ty nej důležitější strany. Vládnoucí ČSSD tenduje к vizi prosperity

118 Bajt, V. Analysis o f  Policy Debate on the European Future o f  Turkey and Ukradne in Four Central European States. 
Report on Slovenia. Peace Institut. Ljubljana. 2006.
119 Král, D. Czech debate on the EU membership perspectives o f  Turkey and Ukraine. EUROPEUM. Praha. 2005.
120 Král, D. Czech debate on the EU membership perspectives o f  Turkey and Ukraine. EUROPEUM. Praha. 2005. s.4
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a stability po celém evropském kontinentě, i v Turecku (a Ukrajině). Sociální demokraté 

jsou pro neustálé tzv. „deepening“ Evropské unie, avšak existuje zde riziko a toho se také 

sociální demokraté obávají, že po přistoupení Turecka by bylo vše ohroženo, EU by 

nebyla schopná fungovat tak, jako doposud (již bez Turecka lze totiž pozorovat občasné 

problémy a jakousi „neakceschopnost“). KDU -  ČSL je к dané problematice spíše 

rezervovanější, avšak neni zcela proti tureckému přistoupení. Kromě obecně uváděných 

důvodů (viz. kapitola 11) je zde v rozepři i víceméně křesťanský profil strany. Naopak 

ODS je velkým zastáncem tureckého rozšíření (stejnou linii najdeme i u prezidenta V. 

Klause), a to především z důvodu, že naopak od ČSSD jsou Občanští demokraté proti 

dalšímu prohlubování spolupráce a doufají tak, že vstup Turecka do EU by takovéto 

prohlubování ochromil. Postoj veřejnosti v ČR je víceméně ambivalentní, avšak setkáme 

se i s nezainteresovaností obyvatel.

Na rozdíl od nových států EU, “staré jádro” evropské Pětadvacítky je spíše 

konzervativnějšího rázu a tureckým členstvím příliš „nadšené“ není121. Nejmenší 

podporu nachází Turecko mezi obyvateli Francie a Německa, což lze vysvětlovat 

zejména relativně vysokým percentuálním podílem imigrantů muslimského původu 

v těchto zemích.

Snad ve všech zemích Unie se však setkáme s občanskými peticemi proti 

tureckému vstupu do EU (viz Příloha č.l, Petice proti vstupu Turecka do EU v České 

republice).

Turecko
v EU? Podpora vstupu Proti vstupu Nerozhodnuto

Polsko 54 31 15
Slovinsko 53 40 7
Maďarsko 51 38 11

121 Turecké členství v EU by nalezlo podporu pouze u 32% obyvatel „starých“ zemí Unie, zdroj Eurobarometer
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Malta 43 39 18
Estonsko 42 33 36
Litva 42 32 27
Česká republika 37 51 12
Slovensko 37 50 13
Lotyšsko 36 44 20
Kypr 16 80 3
EU-15 32 55 -

Zdroj: Eurobarometer 05/10/2005 

Právem se můžeme domnívat, že pro Turecko a jeho představitele musí být 

velmi skličující vědět, že většina Evropy (v řadách politiků i „běžných“ občanů) Ankaru 

mezi sebe přijmout nechce. A je velmi pravděpodobné, že ani reformy, které v Turecku 

probíhají, na tom nemohou mnoho změnit. U „Evropanů“ pravděpodobně hraje nej větší 

roli fakt, že Turecko je muslimská země a že jeho ekonomická situace není nijak příznivá 

(i když lze zaznamenat zlepšující se tendenci). Často totiž o ní ani více nevědí. A tak, i 

když míra demokracie v Turecku stoupne na evropskou úroveň (tomu však mnozí

evropští politici nevěří) a mnoho oblastí života již bude úspěšně zreformováno, stále

bude pravděpodobně na Turecko pohlíženo skepticky. Těžko si lze představit skutečnost, 

která by toto mohla změnit. Realita samozřejmě může být za pár let zcela odlišná, ale 

z reakcí, s jakými se ohledně Turecka setkáváme v běžném životě, ale i z toho, co lze 

zjistit z médií, se můžeme domnívat, že názor na Turecko mnoho občanů a státníků 

nezmění.

Zmiňme alespoň některá témata, která měla v negativním slova smyslu větší či 

menší vliv na formování názoru na Turecko za poslední roky:

> Pamukova kauza -  Evropská unie byla zděšena,

У Plánovaný trest až 3 let za cizoložství v Trestním zákoníku -  Evropa

pohrozila, že pokud tento článek ze Zákoníku nezmizí, summit
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v prosinci 2004 nedopadne pro Ankaru pozitivně (tím by se oddálilo 

Turky vysněné datum zahájení vstupních rozhovorů),

> Ocalanův případ -  Evropa se přikláněla za jeho nový a řádný soud.

Naopak pozitivně byla přijímána:

> Snaha o vyřešení kauzy karikatur Proroka Mohammeda,

> Erdoganovy vztahy s kontroverzními arabskými představiteli (např. 

Khaled Mashal),

> Liknavost tureckých představitelů ke Kyperské otázce (blokace přístavů 

a letišť lodím, resp. letadlům z jižní části Kypru).

Ale podívejme se na fakta -  co by vlastně předpokládaný vstup Turecka do EU 

oběma protagonistům přinesl a zda v této oblasti převažují pro Evropskou unii spíše 

pozitiva či negativa.

11. Pozitiva a negativa členství Turecké republiky v EU

Jaký dopad by vlastně přistoupení Turecké republiky к Evropské unii mohlo mít, 

a to jak na Unii, tak na Turecko? Zaměřme se nejprve podrobněji na zásadní argumenty 

negativního přístupu ke vstupu Turecka do EU (z hlediska Evropské unie).

Jedním ze zmiňovaných problémů je velikost země, Turecko by se stalo, co se 

týká rozlohy, největší zemí Unie a po Německu i druhým nejlidnatějším státem (70,7 mil. 

obyvatel -  census 2005)122, za zhruba 15-20 let by se dle demografických prognóz však 

mělo dostat na místo první123. To samozřejmě znamená, že by mělo i velké rozhodovací

www.europa.eu.int 06/04/2005
123 V roce 2015 by počet obyvatel Turecka měl dosáhnout 79 mil -  www.nationmaster.com
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pravomoci a celý rozhodovací mechanismus (v Radě ministrů a v Evropském 

parlamentu) by se tak velmi zkomplikoval124.

S rozlehlostí tureckého území souvisí i dlouhá a těžko kontrolovatelná východní 

hranice Turecka - obava z velké vlny nelegální imigrace do Unie, tj. z Iráku, Iránu či 

Sýrie, což nese riziko i možné větší koncentrace teroristických buněk v Evropě. 

Problémem zůstávají rovněž konfliktní vztahy Turecka s jeho východními sousedy (jako 

poklad lze uvést „vztahy“ s Arménií).

Pokud pomineme riziko z nelegální imigrace, stále existuje i obava z „legální 

migrace“ -  velké exody Turků do Západní Evropy za prací -  příliv levné pracovní síly, to 

je spojené také s hrozbou zvětšování se již existujících rozsáhlých tureckých komunit, 

především v Německu , Belgii, Francii a Nizozemí. I z tohoto důvodu jsou právě tyto 

země mezi největšími odpůrci přistoupení Turecka к EU.

Odpůrci vstupu Turecka často také zmiňují jeho vysokou míru korupce. Pravdou 

je, že i přes mnohá opatření, které se Turecko snaží zavést v rámci reformního úsilí, 

korupce zde stále v hojné míře existuje a často bývá zemi ze strany Evropské unie 

vyčítána. Organizace Transparency International ve škále bodování 0 -1 0 , při čemž Oje 

nejmenší míra korupce a 10 ta největší, obodovala Turecko známkou 6,9. Z Unie (resp. 

z budoucích členů EU) ho „předstihuje“ jen Rumunsko se známkou 7,2. Následováno je 

Polskem (6,4) a Chorvatskem (6,3). Pro zajímavost uveďme, že Česká republika byla 

ohodnocena známkou 6,1. Naopak Finsko je tradičně naprosto na nejnižší příčce 

s ohodnocením 0, 3 bodu127.

Celounijním problémem zůstává veřejné mínění -  dle většiny evropské veřejnosti 

totiž Turecko do Evropy nepatří, v členských státech se konají akce proti vstupu (Česká

124 Podle censu z roku 2005 má Turecko 70,7 mil. obyvatel, jeho rozloha je  779 452 m2. -  www.cia.gov. 10/11/2005
125 Turecko sousedí s Arménií, Ázerbajdžánem, Bulharském, Gruzií, Íránem, Irákem, Řeckem a Sýrií
126 Počet tureckých obyvatel je zhruba 2,5 mil., www.lidovkv.cz. 18/02/2004
127 w w w .nationmaster.com, 05/12/2004
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republika není výjimkou), otázkou zůstává, zda a do jakých rozměrů může v některých 

státech Unie přerůst protimuslimské cítění. Dále je pak otázkou, zdaje opravdu možné 

nerespektovat názory občanů resp. voličů. Je evidentní, že jejich názory se odrazí 

v příštích volbách ve většině členských států a vlády, které byly při jednáních s Ankarou 

proti voličovu názoru a přesvědčení, budou mít velmi znesnadněnou pozici. Této 

možnosti si je vědoma většina evropských státníků. Někteří z nich proto projevují své 

názory velmi „plaše“ a nejednoznačně. Naopak mezi jasné přívržence vstupu Turecka do 

Unie patří mj. bývalý spolkový kancléř G. Schröder či francouzský prezident J. Chirac. 

Do tábora odpůrců plného členství Turecké republiky lze řadit např. německou 

Křesťansko - demokratickou unii (CDU), která, jak již bylo zmíněno, se vyslovuje spíše 

pro „privilegované partnerství“ nežli právě pro plnohodnotné členství. Otázka evropské 

podpory členství Turecka v EU však byla již detailněji popsána v předchozí kapitole.

Přestože je republika proklamovaná jako sekulární, islám má i ve veřejném životě 

značný vliv, o čemž svědčí i složení společnosti: muslimové tvoří 99, 8% obyvatel, 

křesťané a židé 0,2%129. Naopak velká část Evropské unie se charakterizuje jako 

křesťanská.

Evropský charakter Turecké republiky je diskutabilní, přestože nejde opomenout 

jeho historickou svázanost s evropskými státy. Thrákie čili obecně uznávaná „evropská“ 

část Turecka tvoří pouhá 3% z celkové rozlohy země a žije zde 10% obyvatel republiky. 

Turecko samozřejmě není (a pravděpodobně ani nikdy nebude) klasickým evropským 

státem v takovém smyslu, jak si ho většina představujeme (např. plně demokratický, bez 

vlivu náboženství na občanské záležitosti apod.), ale to bylo zřejmé již v době, kdy byl 

Ankaře příslib dán. A ač nebyly a nejsou reformy vždy prováděny rychle a efektivně,

128 Např. ve velmi liberálním Nizozemí -  viz vražda známého a populárního režiséra T. van Gogha
129 www.europa.eu.int 06/12/2005
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nakonec se Turecku podařilo alespoň ty základní podmínky splnit. To dokazuje i fakt, že 

s ním v říjnu 2005 byly zahájeny vstupní rozhovory.

V Turecku se doposud setkáváme s diskriminací menšin, týráním vězňů a 

v nemalé míře i s nedůstojným zacházením se ženami. Většinou států EU naopak již 

mnoho let prochází vlna feminismu a emancipace. Se zmíněnou diskriminací menšin je 

samozřejmě spojena i Kurdská otázka a „nevyřešená minulost“, viz např. také arménská 

genocida z roku 1915. Jedná se o tabuizovaná témata, s kterými Turci odmítají jakoukoli 

konfrontaci.

Z ekonomického hlediska lze shledávat problémy především ve faktech, že:

> Turecko je z 35% agrární zemí -  otázka zemědělské politiky EU a 

fondů, po vstupu Turecka by současná zemědělská politika a zároveň systém 

pomoci ze strukturálních fondů mohla zaniknout,

> Nestabilní hospodářská situace (přestože je oproti předešlým letům 

značně progresivnější) -  vysoká inflace, vysoká nezaměstnanost (především žen) a
, 1 1 Л

zejména vysoký státní dluh. U všech těchto bodů lze zaznamenat zlepšující se 

charakter, avšak pokroky jsou velmi pomalé. Je rovněž otázkou, kdy by Turecko 

bylo schopno stabilizovat a sanovat svoji ekonomiku natolik, aby mohlo vstoupit do 

měnové unie,

> Obava z nadměrného růstu unijního rozpočtu v důsledku podpory 

Turecka. Do Turecka by šly velké podpory z mnohých fondů, na což by „doplatily“ 

ostatní státy, které příspěvky také potřebují, pravděpodobně i Česká republika.

130 V roce 2003 státní dluh činil 30% HDP, průměr EU je  téměř až 30 x menší
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Podívejme se také na argumenty svědčící pro přistoupení Turecka do EU, a to z 

hlediska Evropské unie.

Jako pozitivum se jeví poloha Turecka, která by mohla vytvářet určitý „most“ 

mezi Západem a Východem, především mezi křesťanským a muslimským světem. 

Existuje zde možnost, že evropské hodnoty se v jisté míře mohou šířit do zemí východně 

od Turecka, tj. muslimských arabských zemí. Prostřednictvím Turecka by Unie mohla 

v určitém slova smyslu mít v daném regionu vliv, rozhodně větší než kdyby Turecko 

zůstalo mimo EU.

To, co bylo chápáno jako negativum -  vysoká turecká populace -  se může jevit i 

pozitivně. Turecko má zároveň druhou nej větší armádu v NATO. Tyto faktory mohou 

z EU udělat významného aktéra mezinárodní scény. Navíc by Turecko jako člen 

Severoatlantické aliance mohlo zablokovat snahu Unie o aktivity „Rapid Reaction Force“

o síle 60 000 mužů, která má využívat vojenského materiálu NATO. Turecko má oproti 

Evropě velmi mladou populaci131, což by mohlo pomoci zpomalit či zastavit hrozící krizi 

penzijních systémů v mnoha stávajících členských státech EU.

Strategická důležitost země, tj. zejména velké energetické zásoby v Kaspickém 

moři. Důležitost Turecka ještě mnohonásobně stoupla po dokončení ropovodu Baku -  

Ceyhan. Tato „trasa“ je hlavním dodavatelem energie do zemí Evropské unie. Koncem 

roku 2005 byl navíc již otevřen plynovod Blue Stream, který vede z Ruska přes Kaspické 

moře do tureckého Samsunu -  kromě Turecka (Botas) se na jeho výstavbě podílelo 

Rusko (Gazprom) a Itálie (ENI).

Je evidentní, že nepřistoupení Turecké republiky к EU by znamenalo riziko ztráty 

jisté míry důvěryhodnosti Evropské unie. Nejen Turci by si mohli klást otázku, do jaké 

míry je vlastně možné Evropské unii věřit?! Pokud Ankara splní veškerá kritéria

131 Průměrný věk 27, 7 let -  www.indexmundi.com. 12/11/2005
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požadovaná Unií a přesto bude odmítnuta. Výsledkem by bylo pravděpodobně velké 

popuzení Turků (je nutné zmínit, že již teď se lze setkat v Turecku s euroskeptismem, a 

to především proto, že Turkům se nelíbí, jak již bylo v práci zmíněno, přílišné vměšování 

se Evropské unie do vnitřních záležitostí státu -  to lze pozorovat např. v otázce 

kontroverzního zákoníku, který měl trestat až tříletým vězením cizoložství). Popuzení a 

zklamání Turků bylo také možné sledovat v roce 1997, kdy přes veškerá očekávání 

Turecko nebylo v Lucemburku zařazeno do skupiny kandidátských států.

Velký přínosem pro Evropskou unii, ale i pro svět jako celek je rovněž fakt, že 

Turecko by mohlo pozitivně ovlivnit některé aspekty zahraniční politiky EU. Mimo jiné 

je Ankara jediná, která má dobré vztahy jak s Izraelem tak s Palestinou, což ji staví do 

unikátní role, kterou by mohla sehrát při mírovém procesu na Blízkém východě.

Výše uvedené argumenty z pohledu EU naznačují výraznou převahu negativ nad 

pozitivy vstupu Turecka do EU. Je však evidentní, že v tomto případě není důležitý 

počet, ale především obsah jednotlivých argumentů. A proto se také domnívám, že 

Turecko by rozhodně mělo Evropské unii co nabídnout. Je nutné však zdůraznit, že až po 

zavedených a úspěšně dokončených reformách.

Přínos vstupu pro samotné Turecko lze spatřovat především v tom, že:

> Pokud by Turecko v rámci členství bylo zahrnuto do evropských 

politik jako např. společná bezpečnostní a obranná politika či justice a vnitřní věci, 

určitě by tento fakt posílil stav země v těchto oblastech, Turci očekávají i 

zefektivnění boje proti terorismu,
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> Po vstupu do Unie a akceptaci a implementaci její legislativy by 

pravděpodobně Turecko velmi profitovalo i na vnitřním ekonomickém poli. 

Turecké firmy by se staly konkurenceschopnějšími, obchody by se staly 

průhlednější a dala by se očekávat i daleko větší míra zahraničních investic,

> Dalším důležitým důsledkem tureckého členství v EU by jistě bylo 

posílení turistiky v zemi. To by rozvoji Turecka samozřejmě velmi prospělo. 

Turistika v zemi je samozřejmě již teď hojná, avšak řada dalších potenciálních 

turistů neví, co od země očekávat, obávají se terorismu apod. Členství v EU by 

mohlo sloužit jako jakási „bezpečnostní/ochranná známka“,

> Ve vizi brzkého přistoupení к Unii se Ankara snaží stát 

modernizovat a reformovat, a to jak v oblasti ekonomické a právní, tak i v oblasti 

lidských práv a svobod. Později by měla profitovat z dotací nejprve tzv. 

předstrukturálních a později strukturálních fondů, což pomůže zemi v rozvoji. Již 

nyní je zapojena také do mnoha EU programů132, jako jsou např. TAIEX, SIGMA, 

Socrates, Leonardo da Vinci, Youth, Culture 2000 apod.

12. Závěr

Diplomová práce měla za úkol zmapovat turecké snahy o modernizaci země, 

snahy, které byly započaté a které probíhaly právě ve vizi a naději ve členství Turecka v 

Unii. Znamenalo to podívat se blíže především na problémy, kterými je vnitřní systém 

Turecka zmítán. Pokud si všechny tyto problémy uvědomíme, je pochopitelné, proč řada 

evropských politiků a občanů se staví proti přijetí Turecka do Evropské unie. Ale ti

132 Dále Turecko participuje na komunitámích programech bojujících proti diskriminaci, proti sociální exkluzi, proti 
gender nerovnosti, Fiscalis 2007, Cystome 2007, eContent, IDA (Interchange o f  Data between Administrations) a také 
se účastní EEA (European Environment Agency)
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často tendují к tomu, že vidí právě pouze ony problémy a odlišnosti od členských zemí 

EU, již ne tolik turecké snahy a jisté, i když pomalé pokroky.

V případě Turecka se jednalo a jedná o modernizaci ve všech či alespoň většině 

oblastí života, ať to jsou lidská práva, justice, postavení menšin, ekonomika atd. Je 

bezesporu, že Turecko udělalo v poslední dekádě (především pak ale za posledních 5 let, 

tj. 2000 - 2005) velký krok vpřed, a to směrem к demokratizaci státu а к větší 

ekonomické stabilitě a prosperitě. Velkou roli bych v tomto směru přiřkla především 

stávajícímu premiérovi R. T. Erdoganovi, přestože jeho postoje к Evropské unii jsou, jak 

bylo již v práci uvedeno, často ambivalentní. Aktuálně mu však také bývá vyčítáno, že 

reformní tempo v roce 2005 zpomalilo (viz. kritika v Progress Report 2005).

Reformy, jak věřím, jsou velkým přínosem snad pro všechny obyvatele 

Turecka, ať už tureckého či netureckého původu, tedy pro celý turecký stát. Přestože 

např. náboženské a národnostní menšiny stále nemohou plně profitovat z přínosu 

reforem. Reformní úsilí nemělo dopad pouze “vnitřní” (tj. zlepšení životních podmínek, 

ekonomický rozvoj atd.), ale samozřejmě také “vnější” (tj. pohled na Turecko se pomalu 

začal měnit, a to většinou к lepšímu, přestože někdy byla tato vize inovativního a 

demokratického Turecka dočasně “poškozena” občasnými tureckými excesy a snad i 

jistou neochotou spolupracovat). Reformy byly percipovány snejvětším očekáváním 

zejména v Evropské unii a ve Spojených státech amerických, tj. v zemích, kde má 

reformní úsilí Turecka velkou podporu.

Ukázalo se, že Turecko je opravdu schopné a hlavně ochotné se reformovat. A 

přestože jde Erdogan někdy tak trochu “proti proudu” diktátu Evropské unie, je si 

rozhodně vědom nutnosti reforem a zároveň své vzrůstající popularity. Tu mu totiž 

zajistily právě ony reformy (ale také jeho často neústupný postoj vůči Evropské unii, ten
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je naopak ceněn tureckými euroskeptiky, Erdogan tak získává příznivce v obou táborech 

turecké společnosti -  jak u euroskeptiků, tak u proevropského “tábora”).

Velký a snad i největší přínos pro Turecko a jeho obyvatele tedy rozhodně 

shledávám v turecké snaze zapojit se do evropských struktur, resp. Evropské unie. 

Domnívám se totiž, že bez nátlaku právě ze strany Unie by reformy zřejmě nezačaly již v 

90. letech, dokonce je možné, že by nezačaly vůbec. Je velmi pravděpodobné, že bez 

onoho “tlaku” by si Turecko nenašlo důvod přeměňovat své původní tendence a 

nastoupenou linii. Mohlo by si tak dále “konzervovat” svůj víceméně nedemokratický 

charakter. Jedinou oblastí, která by pravděpodobně doznala změn i bez snahy o zapojení 

se do EU, je ekonomika. Její stav byl po řadu let katastrofální a její funkčnost byla nutná 

proto, aby Turecko “přežilo”. A to uznali i samotní turečtí představitelé.

Je, dle mého názoru, velmi správné podporovat Ankaru v jejích snahách o 

členství v EU, protože pravděpodobně jen tak je možné docílit toho, aby Turecko 

pokračovalo v započatých reformách a úspěšně je také implementovalo. Úzké vztahy 

mezi hlavními protagonisty (tj. EU a Tureckem) zajistí Unii, že v jistém smyslu bude 

moci turecké reformy i nadále ovlivňovat.

Je jisté, že proběhlé či teprve započaté reformy, nebudou stoprocentně funkční 

ihned. Tento fakt můžeme občas pozorovat v mnohých evropských denících, když 

přinášejí zprávy o nějakém tureckém “nedostatku” (např. soudy s kurdskými poslanci či 

spisovatelem Pamukem apod.). Ale bylo by velmi ambiciózní domnívat se, že vše bude 

fungovat hned. Myslím si, že to ani od tak velkého a složitého státu nemůžeme očekávat. 

Vždyť reformy v Turecku se dotkly opravdu velkého počtu oblastí (takřka všech) a navíc 

oblastí pro Turky často velmi citlivých (např. kurdská otázka, vliv armády apod.). Navíc 

Turecko má ještě čas dát si věci stoprocentně do pořádku. Jako první možné datum jeho 

vstupu do Evropské unie (stane-li se tak vůbec někdy) se totiž jeví nejdříve rok 2015 až
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2020 . Avšak dá se předpokládat, že v případě Turecka nepůjde vše tak hladce a rychle,

jak by mělo a datum případného vstupu se bude možná i vícekrát měnit a oddalovat. 

Můžeme jen doufat, že tyto případné dohady a snad i přísné podmínky kladené 

Evropskou unií, Turecko od jeho reformních snah a snah o členství v EU neodradí. 

Rozhodně totiž nastoupilo správnou cestu. Já osobně, po prostudování veškerých 

materiálů relevatních к danému tématu, se domnívám, že ani datum vstupu uváděné 

Evropskou unií -  rok 2015 až 2020, není reálné. Pokud Ankara bude pokračovat v 

nastartovaných reformách, resp. v jejich implementaci, takovým tempem jako nyní a 

přičteme -  li občasné kontroverzní excesy, jeví se mi jako vhodné datum okolo roku 

2030. Přestože bylo v úvodu uvedeno, že náboženství by nemělo být hlavním kritériem 

při posuzování vstupu státu do Evropské unie, v případě Turecka, resp. islámu, jsou zde 

patrné jisté problémy. Tradice islámu je v obyvatelích Turecka natolik zakořeněná, že i 

přes řadu reforem, v lidech ještě dlouho zůstane. Bohužel právě zmíněné náboženství, ač 

nepřímo, vyvolává rozepře mazi Ankarou a EU. Za vše můžeme jmenovat postavení žen 

(zabíjení ze cti, minimální šance na vzdělání, neadekvátní platové ohodnocení apod.), 

které je samozřejmě podmíněno islámem. Je však pravděpodobné, že za určitou dobu 

nebudou tradice tak příliš silné, islám nebude všudypřítomný a Turecko si do svého 

vnitřního systému adoptuje zásady typické pro západní demokracie.

Velkou překážkou pro úspěšný průběh reforem v zemi je však velká diference 

mezi reformami v legislativní rovině a v reálném životě. Reformy často prozatím 

zůstávají jen “na papíře”.

To je trochu spojené i s velkým regionálními odlišnostmi Turecka. Venkov 

zůstává zpravidla zaostalý a o probíhající reformy často nejeví zájem. A pokud ano, 

tradice zde jsou silnější než jakýkoli pokus o změnu či modernizaci. Ve městě je situace

133 Dle častých výroků Evropské komise
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lepší zejména z důvodu větší informovanosti a také většího počtu mladých, vzdělaných a 

novým trendům se přizpůsobivých lidí.

Velkým problémem pro Turecko zůstává rovněž ambivalentní postoj Evropské 

unie к jeho členství v EU. Hrozí, že tímto postojem by se mohl ze vztahu Turecko vs. 

Evropská unie stát, jak mnozí autoři zabývající se danou problematikou uvádějí, 

“nekonečný příběh”. Obávám se, že pokud by Turecko dostalo z Evropské unie 

povícekrát odmítavou odpověď, pravděpodobně by pozastavilo svůj reformní proces. 

Nemělo by více důvod pokračovat. Z mého pohledu je totiž tureckým “hnacím motorem” 

opravdu převážně vize členství v EU.

Kvalitativně lze turecké reformy v poslední dekádě shrnout, dle mého názoru, 

takto -  ze tří vln reforem tak, jak byly v úvodu práce rozděleny (od roků 1995, 1999 a 

2001), se jeví jako evidentní, že ty zlomové byly opravdu prováděny až po roce 2000 a 

nejvíce pak za vlády současného premiéra R.T. Erdogana. Tyto reformy měly 

pravděpodbně nej větší přímý dopad na “obyčejného” občana, především pak na 

národnostní a náboženské menšiny na tureckém území (i když v praxi jsou jejich práva 

stále často opomíjena). Ani ekonomické a “mezinárodní” (zapojení se do konfliktu 

ohledně karikatur proroka Mohammeda v roli mediátora, podpis mezinárodních úmluv 

apod.) pokroky rovněž nelze opomenout. Za pravděpodobně nejúspěšnější oblast reforem 

musíme rozhodně označit právě ekonomiku, kde došlo к nemalým úspěchům (např. 

označení země jako fungující tržní ekonomika, výrazný pokles inflace apod.). Naopak 

oblast nejmenšího progresu je demokracie a její problematické “zakořenění se” v zemi.

Přestože není vyloženě předmětem mé práce analyzovat přínosy případného 

vstupu Turecka do Evropské unie a přestože jsem odpočátku byla spíše pro jeho vstup, 

musím uvést, že se domnívám, že Turecko by opravdu za několik dekád mělo státům v 

EU a Evropské unii jako celku co nabídnout. Reformy zde však většinou probíhají

96



pomalu a ještě pomaleji se dostávají do reálného života. Ale pokud bude Ankara 

pokračovat v nastoupené cestě, nebude ve svých proevropských snahaách polevovat a 

snad se i v budoucnosti vystříhá různých, řekněme nedemokratických prohřešků a 

občasné neochoty kooperace, resp. kontroverznosti, mám dojem, že by pak nemělo nic 

stát v cestě přistoupení Turecka do EU.
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13. Resumé

The thesis „The Reforms in Turkey under the EU membership vision, 1995 - 

2005“ charts the sphere of political, social and economical reforms in Turkey. The 

reforms were divided into the three waves, which were started by, in EU -  Turkey 

relations framework, breaking events (1995 -  Custom union Agreement, 1999 -  Turkey 

has obtained the candidate state statut, 2003 -  pro-european R. T. Erdogan began the 

turkish Prime minister). This thesis also touches the EU member states positions to 

possible Turkey EU membership, which are often ambivalent. Neither the impact of 

turkish membership in Union (on EU functioning, on Turkey internal progress etc.) is 

omitted.

The work summarized these important conclusions:

1) In the interest of Turkey's accession to the European Union really extensive 

reforms were realized and they are still realizing in this country. Compared to 

other accessive countries these reforms cover much larger sphere of life and they 

are much more extensive.

2) The focal point of reforms in Turkey is still in the legislative level (resp. 

theoretical level) -  not in the practical life, where the reforms are realized very 

slowly.

3) The reasons of deficienty reforms realization lie mostly in the historical, also in 

cultural and especially in religious background of Turkey.

4) The reason behind opening the reforms (except economic reforms) in Turkey was 

put in place by the Euroepan Union, which continues to play important role 

behind all the changes in the country.
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5) The acceleration of reforms running in the recent years is evident - especially 

under the government of Erdogan.

6) It is possible to predict that the prospective admission of Turkey into EU would 

not have to be troublefree even if putting reforms into life, but it is considered to 

be positive from the point of view of starting the democratization process in this 

area.

7) If the Turkey will realized all the needed reforms and modernizations, its 

membership could bring many positives to both sides (EU x Turkey).
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14. Přehled vztahů Turecko x EU

Rok Vnitřní situace v 

Turecku

Vztahy 

Turecko x 

Evropská unie

Situace v Evropské 

unii

1980 - státní vojenský 
převrat

- zmrazení 
vztahů EU s 
Tureckem

- konference o 
spolupráci a 
bezpečnosti, Madrid

1987 - probíhají 
ekonomické 
reformy pod 
vedením premiéra 
Özala

- turecká vláda 
oficiálně 
zažádala o vstup 
do EU

- Jednotný evropský 
akt nabývá účinnosti

1995 - u vlády T. 
Cillerová ze Strany 
pravdivé cesty 
(1993-1996)

- uzavření 
Dohody o celní 
unii EU x 
Turecko

- přistoupení Finska, 
Rakouska a Švédská 
к EU
- Schengenská dohoda 
mezi B, F, LUX, NL, 
P a ESP nabývá 
účinnosti

1997 - skepse 
z rozhodnutí 
summitu 
v Luxembourgu

- Turecko nebylo 
zařazeno na 
listinu
kandidátských
zemí

- Evropská rada 
v Luxembourgu 
rozhodla o zahájení 
vstupních rozhovorů 
s ČR, Estonskem, 
Kyprem, Maltou, 
Polskem a 
Slovinskem
- přijetí
Amsterdamské
smlouvy

1999 - Marmarské 
zemětřesení, 
mnoho mrtvých, 
katastrofální 
ekonomické 
důsledky
- mezinárodně 
sledované zatčení 
Öcalana
- premiérem se 
stává B. Ecevit 
z Levicové 
demokratické 
strany

- Turecko 
získává na 
summitu 
v Helsinkách 
statut
kandidátské
země

- euro se stává 
oficiální měnou pro 
bankovní operace pro 
11 států EU
- schválení 
dokumentu Agenda 
2000
- odstoupení Komise 
J. Santera
- summit
v Helsinkách přiznává 
Turecku statut 
kandidátské země a 
rozhoduje o zahájení 
rozhovorů s ostatními 
státy
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2000 - prezidentem 
Turecké republiky 
se stal A. N. Sežer

- přijetí Lisabonské 
strategie na summitu 
v Lisabonu
- Dánové se
v referendu vyslovují 
proti zavedení eura
- zasedání Evropské 
rady v Nice, mj. 
přijetí Charty 
základních lidských 
práv

2001 - Turecko přijalo 
Národní program 
pro přijetí acquis
- katastrofální 
finanční krize

- Rada EU 
přijala 
Přístupové 
partnerství EU x 
Turecko

- ratifikační proces 
Smlouvy z Nice, Irsko 
odmítá
- summit v Laekenu -  
přijetí Laekenské 
deklarace o 
budoucnosti Unie

2002 - parlamentní 
volby, vítězí Strana 
spravedlnosti a 
rozvoje, premiérem 
se stal A. Gül
- přijetí nového 
Občanského 
zákoníku

- bankovky a mince 
euro vstupují do 
oběhu ve 12 zemích 
EU
- zahájení činnosti 
Konventu o 
budoucnosti Evropy
- spuštěn evropský 
satelitní navigační 
systém Galileo
- EU ratifikovala 
Kjótský protokol
- konec platnosti 
Smlouvy zakládající 
ESUO
- na summitu 
v Kodani jsou 
ukončena vyjednávání 
s 10 kandidátskými 
státy

2003 - do premiérského 
křesla usedl R. T. 
Erdogan (Strana 
spravedlnosti a 
rozvoje)
- revize Národního 
programu

-EU aNATO 
podepsalo v Athénách 
Pakt o bezpečnosti
- Smlouva o 
přistoupení do EU je 
v Athénách 
podepsána s 10 státy
- ukončení činnosti 
Konventu -  výsledek: 
návrh Smlouvy 
zakládající ústavu pro 
Evropu
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2004 - propuštěna 
kurdská politická 
Leyla Zana
- přijetí nového 
Trestního zákoníku

- rozhodnutí o 
zahájení 
vstupních 
vyjednávání 
s Tureckem 
к 03/10/2005

-jmenování 10 
komisařů z nových 
členských zemí
- páté rozšíření EU 
(přijetí 10 nových 
států,včetně Kypru)
- volby do 
Evropského 
parlamentu v 25 
státech Unie 
-podpis Evropské 
ústavní smlouvy

2005 - otevření 
Pamukovy kauzy
- zavedení nové 
turecké liry
- zrušení víz pro 
obyvatele EU

- zahájeny 
vstupní 
rozhovory s 
Tureckem

- odmítnutí evropské 
Ústavy v referendech 
ve Francii a Nizozemí
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petice  
proti vstupu turecká  

do evropské unie

P R E A M B U L E

V sou ladu  se zákonem  č. 8 5 / 1 9 9 0  S b .r o právu petičn ím , m y n íže  p o d ep san í,

a) vyjadřujem e svů j n eso u h las  se vstupem  T u reck é  repub liky  do E vro p sk é  u n ie

b) a žádám e v ládu Č eské  rep u b liky , aby  se postavila  proti vstupu  T u re ck a  do EU .

My, níže podepsaní, se obracím e na vládu České republiky v závažné věci, která se týká  

dalšího rozšiřování Evropské unie a tedy i budoucnosti celé Evropy. Dom nívám e se, že vstup  

Turecka do EU není v zájmu unie, jednotlivých členských států, ani České republiky. Dále se 

dom nívám e, že rizika spojená s tureckým  členstvím  jsou natolik závažná, že nem ohou být 

plně kompenzována žádným i m ožným i přínosy, a naopak mohou ohrozit sam otnou podstatu  

evropské integrace.

'

Petici podává petiční výbor ve složení:

MUDr. Blanka Andréová, Karpatská 11, 100 00, Praha 10 
Mgr. Pavel Franc, Libušino údolí, 158, 623 00, Brno 

David Grešák, Otvovice 211, 273 27

Petiční výbor zastupuje: j

David Grešák, Otvovice 211, 273 27

T EX T  P E T I C EI
.

Přestože Turecko ve snaze splnit tzv. Kodaňská kritéria a dosáhnout tak členství v EU vyvinulo značné 

úsilí, čímž výrazně posílilo svou prozápadní orientaci, v mnoha klíčových oblastech zůstává Turecko až 

příliš vzdáleno standardům běžným v zemích unie.

1. Přestože je Turecko z historického i politického hlediska značně provázáno s Evropou, jeho 

evropský charakter je v každém ohledu značně diskutabilní. Jen 3% celkové rozlohy Turecka leží 

v Evropě. Z geografického hlediska je Turecko jednoznačně asijskou zemí.

2. Turecko přímo sousedí s regiony, které se vyznačují vysokou mírou výbušnosti a nestability. 

Turecko je (resp. Bylo, či znovu může být) ve větší či menší míře zapojeno do konfliktů na 

Balkáně, Kavkazu a Blízkém východě. Se svými sousedy Sýrií, Íránem, Irákem ale i dalšími má 

Turecko tradičně velmi problematické, až konfliktní vztahy, které budou s největší 

pravděpodobností i v budoucnu zdrojem obtížně řešitelných bezpečnostních komplikací. Celou

1
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asijskou hranici se Sýrií, Íránem, Irákem, Arménií, Gruzií a Ázerbajdžánem dlouhou přes

2 000 km je téměř nemožné dostatečně zabezpečit a plně kontrolovat.

3. I přes snahy Turecka splnit politická Kodaňská kritéria a i přestože byla přijata řada legislativních 

změn, patří Turecko podle závěrů řady mezinárodních organizací včetně Human Rights Watch a 

Amnesty International nadále к zemím, v nichž dochází ve značné míře к porušování lidských 

práv, rovnosti mezi mužem a ženou, základních svobod včetně svobody vyznání а к diskriminaci 

menšin. Stále dochází к případům týrání vězňů а к nedůstojnému zacházení s ženami. Samotný 

politický systém zdaleka nelze považovat za konsolidovanou demokracii s opravdu stabilními 

institucemi.

4. I přes všechna zlepšení, Turecko stále nedosahuje skutečně funkční tržní ekonomiky. Hodnota 

HDP na jednoho tureckého obyvatele přepočtena na paritu kupní síly dosahuje pouze 27% 

průměru EU a Turecko se tak ocitá za Rumunskem i Bulharskem. Turecká vláda netržním 

způsobem zasahuje do ekonomiky ve snaze snížit inflaci, která přesto stále dosahuje vysokých 

hodnot. Turecká nezaměstnanost je sice jen o málo vyšší než je průměr EU, ale například 

zaměstnanost žen je v Turecku o alarmující polovinu nižší než v EU. Turecký národní dluh, jehož 

výší se Turecko zařadilo mezi nejzadluženější státy světa, se v roce 2003 pohyboval okolo 

90% HDP.

5. Přestože Turecká republika byla autoritativně budována na principu laicismu, proces sekularizace 

společnosti zde nebyl úspěšně dovršen a Islám dnes získává stále výraznější místo ve veřejném 

životě. Postupující islamizace veřejného života se projevuje zvláště na politické scéně, v působení 

islámských řádů, organizací a nadací, vzestupem islámského školství a v některých prvcích 

životního stylu. Nelze opomenout ani aktivity skupin islamistických extrémistů a teroristů, kteří 

v Turecku operují.

6. Turecká populace se vyznačuje poměrně vysokým přirozeným přírůstkem, se kterým do 10 let 

dosáhne přes 82 milionů obyvatel a stane se tak početnější zemí než Německo. Demografický 

charakter Turecka se projevuje i značným migračním potenciálem. V EU dnes žijí asi 3 miliony 

tureckých přistěhovalců zvláště v Německu, Francii a Nizozemsku. Integrace těchto imigrantu je 

již dnes spojena se značnými a obtížně řešitelnými problémy.

Nevyhnutelné problémy a možná rizika spojená s těmito oblastmi není možné bagatelizovat. Domníváme 

se, že Evropská unie nedisponuje účinnými nástroji к odvrácení těchto problémů a rizik, a členství 

Turecka by nijak nepřispělo к jejich řešení.

Věříme, že evropská integrace je budována na principu sdílených hodnot a zájmů, které dávají vzniknout 

společné identitě. Přestože je Turecko z islámských zemí Evropě nepochybně nejblíže, není možné 

přehlížet oblasti, jež by problematizovaly a zřejmě i ohrozily nejen integraci samotného Turecka do unie, 

ale především evropskou integraci jako celek.

yšechny existující problémy i sporné otázky týkající se tureckého členství v EU se nezdají být 

kompenzovány jakýmikoli přesvědčivými a spolehlivými výhodami pro unii, jednotlivé členské státy ani
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Českou republiku.

Domníváme se zároveň, že je nutné upozornit na závěry posledních výzkumů veřejného mínění v zemích 

EU, které jasně ukazují, že možnost tureckého členství v EU se setkává spíše s odmítavým stanoviskem 

evropských občanů.

Na základě výše uvedených důvodů, my níže podepsaní, odmítáme přijet! Turecké republiky do Evropské 

unie a žádáme vládu ČR, aby se postavila proti vstupu Turecka do EU.

Dále žádáme vládu ČR, aby otázku tureckého členství podrobila důkladnějšímu rozboru a při svém dalším 

rozhodování vzala v potaz výše uvedené skutečnosti.

Text petice  s podp isovým i a rch y  je  m ožné s i s táhnou t na in ternetové s tránce  w w w .eu-tu rkev.in fo .
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Member States must ensure that the right of establishment of EU national and legal persons in 
any Member State and the freedom to provide cross-border services is not hampered by 
national legislation, subject to the exceptions set out in the Treaty. The acquis also 
harmonises the rules concerning regulated professions to ensure the mutual recognition of 
qualifications and diplomas between Member States; for certain regulated professions a 
common minimum training curriculum must be followed in order to have the qualification 
automatically recognised in an EU Member State. As regards postal services, the acquis also 
aims at opening up the postal services sector to competition in a gradual and controlled way, 
within a regulatory framework which assures a universal service.

No new developments are to be reported in the area of right of establishment. Turkey 
abolished the Law on Crafts and Services Reserved for Turkish citizens and adopted the Law 
on Work Permits of Foreigners, which introduces a more liberal approach. The Ministry o f 
Labour and Social Security is the responsible body for the foreigners’ work permits. 
However, restrictions still exist in sectoral legislation which limits the right of establishment 
for foreigners. Sectoral legislation generally requires economic operators to obtain a licence 
or authorisation, which necessitates mandatory membership in a chamber of commerce, trade 
association or other professional organisation. Economic operators have to pay considerable 
membership fees. In certain sectors, foreign nationals cannot provide services even if  their 
company is established in Turkey. Certain professions remain closed to foreign nationals.

In this area, overall alignment with the acquis is at a very early stage. Substantial efforts are 
needed to transpose the acquis in this area. Administrative capacity should be developed to 
screen administrative or legal rules existing or under preparation to ensure that their 
implementation would not hamper the right of establishment.

No particular developments can be reported concerning the area of freedom to provide cross- 
border services. In Turkey, service providers are generally required to obtain a licence or 
authorisation, even for a temporary provision of services. This requirement is generally linked 
to mandatory membership in a professional organisation which necessitates establishing a 
company in Turkey. Certain professions remain closed to foreign nationals.

Alignment with the acquis remains very limited as regards to freedom to provide cross-border 
services. Further efforts are required to remove the sectoral legal and administrative barriers 
preventing EU nationals or EU companies from providing cross-border services.

In the area of postal services, no particular development is to be reported since the last 
reporting period. Turkey has not yet started aligning its legislation with the acquis. A 
monopoly still exists in the postal sector. A national regulatory authority (NRA) has not been 
established yet, although its establishment is planned.

Substantial efforts are required for the gradual liberalisation of the markets for postal services. 
The minimum characteristics of the universal postal service should be defined. Maximum 
limits for the services which may be reserved for the universal service provider must be set. A 
national regulatory authority has to be established to ensure the compliance with Postal 
Directive and to guarantee competition in the postal sector. Operational independence of the 
NRAs should be ensured, including the structural separation of the regulatory responsibilities 
from the responsibilities of the incumbent postal operator. The licensing, supervision and 
monitoring responsibilities should be performed in line with the acquis.
No particular developments are to be reported as regards mutual recognition of professional 
qualifications.

Chapter 3: Right o f  establishment and freedom to provide services
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The sectoral directives for professions have not been transposed into Turkish legislation and 
the minimal training requirements have not been aligned with the acquis yet. Adequate 
structures, which can enforce compliance with these requirements, are not in place. 
Substantial efforts are needed to establish the administrative capacity to certify the 
professional qualifications and to handle recognition requests submitted by non-nationals.

Conclusion
Overall alignment with the acquis covered in this chapter is very low. Substantial legislative 
and implementing efforts are needed to ensure the right of establishment for EU natural and 
legal persons. The same applies for the freedom to provide cross border services where a 
number of barriers still exist. With regard to postal services progress is required to start 
gradually liberalising postal services. A national regulatory authority needs to be established. 
Mutual recognition of professional qualifications requires more efforts concerning 
transposition of relevant directives and administrative capacity.

Chapter 4: Free movement o f capital

Member States must remove, with some exceptions, all restrictions on the movement of 
capital both within the EU and between Member States and third countries. The acquis also 
includes rules concerning cross-border payments and the execution of transfer orders 
concerning securities. The directive on the fight against money laundering and terrorist 
financing requires banks and other economic operators, particularly when dealing in high- 
value items and with large cash transactions, to identify customers and report certain 
transactions. A key requirement to combat financial crime is the creation of effective 
administrative and enforcement capacity, including co-operation between supervisory, law 
enforcement and prosecutorial authorities.

Since the last Regular Report, Turkey has made some progress, notably in removing some 
sectoral restrictions to capital movements and in the area of combating money laundering. No 
progress can be reported in the area of payment systems and cross-border transfers.

In the field of capital movements and payments, despite some positive steps, overall 
alignment with the acquis remains limited. Restrictions on foreign ownership in the 
telecommunications and mining sectors were removed in 2004. Other sectoral legislation, in 
particular in the areas of civil aviation, maritime transport, radio and television broadcasting, 
and energy continues to include significant restrictions on foreign ownership. There is a need 
to identify and eliminate all sectoral and structural barriers hindering capital movements.

In March 2005, the Constitutional Court annulled provisions, establishing the reciprocity 
principle for foreigners’ real estate purchases (introduced in 2003) on the basis of possible 
threats to national integrity and the indivisible unity of the state. This provision entered into 
force in July and since a new regulation has not been adopted, land registration offices are 
instructed to wait for the new regulation and to suspend foreigners’ real estate purchase 
requests The resulting legislative situation regarding the acquisition of real estate by 
foreigners has yet to be clarified. While the existing insurance law and the implementing 
legislation does not contain any restrictions in the use of foreign assets by institutional 
investors, the latter may still not include foreign assets to set up compulsory reserves. Further 
progress is needed in removing all restrictions affecting the acquisition of real estate in 
Turkey by EU citizens and companies.

The General Directorate of Foreign Investment, which is part of the Under secretariat of 
Treasury and acts as the main public authority responsible for foreign direct investment, has
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limited responsibilities and no competence to eliminate the existing legal and administrative 
obstacles in the area of capital movements.

No progress was registered in the area of payment systems, and cross-border transfers, where 
the acquis has yet to be transposed. The necessary administrative structures, such as an out o f 
court body responsible to handle the disputes between banks and their customers for the 
cross-border credit transfers, do not exist.

In the fight against money laundering, some progress was made to align legislation with the 
acquis, including the revised Financial Action Task Force standard, but alignment is still only 
partial. The new Criminal Code that entered into force in June 2005 widened the scope of 
predicate offences covering all offences punishable by more than one year’s imprisonment. In 
addition, more extensive provisions concerning confiscation of property derived from money 
laundering have been introduced. The Code on Criminal Trial Procedures, which also entered 
into force in June 2005, introduced special investigation methods for the fight against money 
laundering such as interception of communications and surveillance techniques.

However, further progress is needed as regards the anti-money laundering Law, which would 
need to be revised, and effectiveness of processes. In particular, professions such as lawyers, 
external accountants and tax advisors have not been included in the scope of the law. In the 
current legislation, a requirement is missing that in the event o f suspicion or doubt on the 
identity, customers always need to be identified and situations of enhanced due diligence are 
not tackled. In addition, there is no specific provision on terrorist financing.. Also, 
government transactions have been exempted from the anti-money laundering legislation.

The effective implementation and enforcement of the anti-money laundering legislation is 
another point o f concern, notably with respect to the adequacy of resources, powers and skills 
of the entities of the maintenance chain (legislators, FIU, supervisors and law enforcement 
entities) as well as of statistical information. In this context, particular attention should be 
given to improving the ability of prosecutors and judges to deal with money laundering cases, 
to information collection and to strengthening the analysis capacity of the Financial Crimes 
Investigation Board (MASAK), which operates as the Financial Intelligence Unit. 
Supervision/monitoring of the anti-money laundering requirements generally needs 
strengthening. Turkey should also make a clear attribution of tasks to the relevant institutions 
in the area of money laundering.

Although the number of suspicious transaction reports being filed has increased compared to 
last year (290 as against 180), the reporting of suspicious transactions is still low. MASAK 
carried out 270 preliminary investigations in 2004, compared to 192 in 2003. Prosecutions 
were brought in 41 cases, compared to 31 cases in 2003. However, the enforcement record in 
terms of convictions, confiscations, seizures and freezing of assets remains limited and efforts 
to enhance it need to be continued vigorously.

Money laundering awareness and feedback to the reporting entities are likewise limited. This 
is also due to the lack of a provision protecting institutions and their employees from liability 
when reporting suspicious transactions. The effective co-operation between the entities of the 
maintenance chain within Turkey and with third countries needs to be enhanced. Moreover, 
the effectiveness of anti-money laundering efforts is hampered by corruption. Effective 
enforcement is also frustrated by the informal economy.

Turkey is a party to main international and European Conventions in the area and will be 
reviewed by the Financial Action Task Force (FATF) for the third time in the beginning of 
2006. However, both legislation and enforcement records need to be strengthened to match 
international standards.
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Conclusion
Despite some progress, Turkey’s overall alignment with the acquis under this chapter remains 
low. In the field of capital movements and payments the situation concerning restrictions to 
investment by foreigners remains unclear after the recent decision of the Constitutional Court. 
Further progress is needed in removing all restrictions affecting the acquisition of real estate 
by EU citizens and legal persons as well as sectoral and structural barriers. In the area of 
payment systems, and cross-border transfers the acquis has yet to be transposed. In the fight 
against money laundering, the extension of the scope of the provisions, and of the transactions 
covered remains incomplete. Moreover, the implementation and enforcement of the 
legislation needs seriously strengthening.

Chapter 5: Public procurement

The acquis on public procurement includes general principles of transparency, equal 
treatment, free competition and non-discrimination. In addition, specific EU rules apply to the 
coordination of the award of public contracts for works, services and supplies, for traditional 
contracting entities and for special sectors. The acquis also specifies rules on review 
procedures and the availability of remedies. Specialised implementing bodies are required.

Since the last Regular Report, no new alignment with the acquis of the Turkish legislation on 
public procurement can be noted. On the contrary, some legislative steps have even reduced 
the level of alignment.
No progress took place concerning general principles. On the contrary, a number of 
derogations to the Turkish Public Procurement Law have been introduced These derogations 
have been introduced through five sectoral laws. The Law of November 2004 on World 
University Sports Olympics (Universiade) in Izmir exempted the procurement of any goods 
and services by public institutions for the purpose of the Universiade by introducing a 
temporary article to the Public Procurement Law. Moreover there are some concerns as 
regards the law on intervening in urgent cases related to pollution of sea by petroleum or 
similar toxics and compensation of damage enacted in March 2005 brought in derogation 
from the scope of Public Procurement Law. Accordingly, any acquisition of goods or services 
which fall under the scope of the new law will be exempt from the provisions of the Public 
Procurement Law..
Such derogations do not only deteriorate the integrity of the Public Procurement Law but also 
undermine the objective of providing a comprehensive framework for public procurement. 
Moreover, the Public Procurement Law entails elements to favour Turkish bidders, which 
distorts equal competition and contradicts with the principle of non-discrimination on grounds 
of nationality.
Since the last Regular Report, there is limited progress to be reported regarding the award 
procedures of public contracts. The Public Procurement Agency revised thresholds and 
financial limits on the basis of the wholesale price index for 2004. The thresholds and 
financial limits remained above EC levels, reducing opportunities for foreign bidders and 
competition in general. In addition, complicated qualification procedures form an additional 
bureaucratic obstacle to wider participation and reduce competition by increasing the cost of 
participation in public tenders.

According to the statistical data issued by the Public Procurement Agency, in 2004, 87% of 
the tenders were procured via open procedure, 1% was procured via restricted procedure, and
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12 % was procured via negotiated procedure. 184 out of 95.105 (i.e less than 0.2 %) tenders 
contracted in 2004, which represented 4% of the annual contract value, were awarded to non
domestic bidders.

The Public Procurement Law deviates from the acquis in various other respects. Some of the 
basic definitions such as that of contracting entities do not correspond to those set out in the 
relevant EU Directives. In addition, the scope of the public procurement legislation does not 
correspond with that of the Directives in particular as it does not cover public works 
concessions and some of the entities operating in utilities sector. There is a significant need 
for the adoption of legislation specifically addressing the utilities sector.

Concerning administrative capacity, there has been some progress as the Public Procurement 
Agency organised training activities for its staff as well as for procuring entities and 
established electronic mechanisms so as to ensure timely and transparent dissemination of 
information. In 2004, 2432 stakeholders, including the Public Procurement Agency personnel, 
from 47 institutions received training. Moreover, the Public Procurement Agency published 
tender guidelines, which are available both in paper and electronic format. The Public 
Procurement Agency has started issuing electronic bulletins in May 2005 in addition to 
procurement bulletins. The Tender Tracking System launched in 2004 is another positive 
development as it allows the bidder to pursue the progress in the tenders as well as the state o f 
play regarding complaints. However, in practice, the Public Procurement Agency seems to 
lack the authority to ensure a uniform implementation of the Public Procurement Law.

There is no new development to be reported in the area of remedies. The functioning of the 
remedies mechanism raises concerns, in particular as review procedures are available only to 
economic operators which had submitted tenders. Such a limitation is not in line with the 
acquis as it does not provide other stakeholders a chance to complain. Conciliation and 
attestation procedures foreseen by the acquis remain to be transposed into the Turkish 
procurement legislation.

In accordance with, and using the procedures of the public procurement legislation, 39,821 
tenders were announced in 2004. Concerning these tenders, the Public Procurement Board 
reviewed 3040 cases, 145 of which were referred to the administrative court.

Conclusion
No significant progress took place. On the contrary, a number of exemptions to the Public 
Procurement Law exist and the Turkish public procurement legislation has been diverging 
further from the acquis with the amendments to the procurement law. Turkey should refrain 
from adopting new derogations conflicting with the acquis. Action is needed to end non
transparent and discriminatory public procurement practices and to align the Public 
procurement law with the acquis.

Further strengthening of the administrative capacity in the area of public procurement is 
needed. The enforcement of the Public procurement Law requires further training and the 
allocation of adequate resources to the Public Procurement Agency as well as to the procuring 
entities

Chapter 6: Company law

The company law acquis includes rules on the formation, registration, merger and division of 
companies. In the area of financial reporting, the acquis specifies rules for the presentation of 
annual and consolidated accounts, including simplified rules for small- and medium-sized
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enterprises. The application of International Accounting Standards is mandatory for some 
public interest entities. In addition, the acquis specifies rules for the approval, professional 
integrity and independence of statutory audits.

Since the last reporting period, Turkey has made some progress in the area of company law 
in particular with regard to accounting standards.

As regards administrative structures, the Commercial Code in force requires companies to be 
registered in commercial registration offices at chambers of commerce. Registration on-line is 
not possible. Company information is not available electronically but is published with a 
registration number in the Turkey’s Commercial Registry Gazette. The Union of Turkish 
Chambers of Commerce and Industry performs those tasks under the overall supervision and 
control of the Ministry of Industry and Trade.

This process is compulsory for establishment of all commercial companies i.e. collective, 
joint stock, limited and co-operative companies.
In the area of corporate accounting and auditing, some progress was made with regard to 
accounting standards. . Currently, further standards in this area are presented for public 
consultation. Overall, Turkey has made only limited progress towards the adoption of 
International Financial Reporting Standards (IFRS), including International Accounting 
Standards (IAS).. Moreover, there are still significant differences between the financial 
position and performance of an enterprise prepared in accordance with the Turkish Uniform 
Chart of Accounts (UCA) and Tax Procedure Law, as opposed to the financial position and 
performance resulting from IFRS. Since the Tax Procedure Law has precedence over all 
other accounting regulations, most Turkish companies only prepare financial statements in 
accordance with the UCA and the Tax Procedural Law, which represents a deterrent factor to 
effective implementation of the IFRS.
Regarding administrative capacity of the Accounting Standards Board (ASB), no progress can 
be reported. It is functioning under the Capital Market Board as a separate department, even 
though it was established de jure as a separate body. The current regulatory framework of the 
ASB is insufficient. Under the current structure, recruiting qualified staff, establishing an IT 
system and other structural matters is not possible.

Little progress has been made in the area of auditing.

The general regulatory framework for independent auditors is laid down in the Law on 
Independent Accountants, Independent Accountants and Financial Advisors and Sworn 
Financial Advisors. The regulatory framework needs to be extensively redefined in particular 
as regards the scope and the type of responsibilities of independent auditors, code of conduct 
provisions and disciplinary measures. In particular the Law does not specify to whom the 
independent auditor (or sworn financial advisor) will be responsible in case he/she approves 
wrong and misleading financial reports.

Conclusion
Turkey has made limited progress in the field of company law. Turkey has made only limited 
progress towards the adoption of IFRS and IAS. Turkey has made little progress in the area of 
auditing. The overall level o f alignment, of the Turkish legislation with the acquis and its 
application remain therefore limited for this chapter, both for company law and corporate 
accounting and auditing.
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The acquis on intellectual property rights specifies harmonised rules for the legal protection 
of copyright and related rights. Specific provisions apply to the protection of databases, 
computer programs, semiconductor topographies, satellite broadcasting and cable 
retransmission. In the field of industrial property rights, the acquis sets out harmonised rules 
for the legal protection of trademarks and designs.Other specific provisions apply for 
biotechnological inventions, pharmaceuticals and plant protection products. The acquis also 
establishes a Community trademark and Community design. Finally, the acquis contains 
harmonised rules for the enforcement of both copyright and related rights as well as industrial 
property rights. Adequate implementing mechanisms are required, in particular effective 
enforcement capacity.

The alignment with the acquis is already advanced in the area of enforcement of intellectual 
property rights as well as with regard to the administrative capacity. There has been little 
additional progress concerning further alignment with the acquis.

No progress was made in legislative alignment with provisions concerning copyright and 
neighbouring rights. As regards implementation, a regulation on the certification of 
undertakings making duplication and sale of the materials on which copyright works are fixed 
came into force in April 2005. It is expected that the system will provide more control over 
illegal duplication, even if the compatibility of this measure with other aspects of the single 
market acquis remains to be demonstrated.

The Copyright and Cinema DG of the Ministry of Culture and Tourism (DGCC) has begun to 
establish procedures to certify undertakings. The DGCC is the body responsible for defining 
policy areas, reviewing related legislation, taking necessary measures, co-operating with other 
stakeholders in the field of copyright and neighbouring rights. It recruited 7 new junior 
examiners in 2005. However, training and specialization of staff has not improved.

A regulation on principles and procedures on the usage and/or transmission o f works, 
performances, production and publications was published in June 2005 and an amendment to 
the regulation concerning the implementation of banderols was published in November 2004.

With regard to right holders, there are 17 collecting societies.A compromise addressing 
collective management o f copyright royalties among collecting societies could not be reached. 
Conflicts about representation of right owners by collecting societies still continue and a clear 
strategy to effectively implement its legislation in this area should be established.

Overall, Turkey has essentially aligned its legislation concerning copyright and neighbouring 
rights with the acquis, even though the legislation still needs to be further revised for full 
alignment with the acquis and with international requirements. Improved co-ordination and 
co-operation is necessary among all stakeholders i.e. the DGCC, the judiciary, the police and 
collecting societies. Administrative capacity is not improving, and for certain aspects even 
weakening.
Some new developments can be reported concerning industrial property rights (IPR). The 
regulation implementing the Law on Topographies of Integrated Circuits was adopted in 
December 2004.
The Trademark Law Treaty and Geneva Act of the Hague Agreement concerning the 
International Registration on Industrial Designs entered into force as of 1 January 2005.

A regulation establishing a consultative board to the Turkish Patent Institute (TPI) has been 
published in April 2005.

Chapter 7: Intellectual property law
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The TPI continued raising awareness among the general public and right holders, through 
seminars, and training activities. The number of provincial information and documentation 
centres operating on behalf of TPI in the premises of some universities and chambers o f 
commerce increased to 20. (Regulatory data protection for pharmaceutical products are 
examined under Chapter 1 -  Free Movement o f Goods.)
As regards administrative capacity, search and examination of patent applications in some 
classes of international patent classification were initiated as of 1 January 2005. The European 
Patent Office Query (EPOQUE) database system has been installed and is being utilised by 
the TPI patent examiners. Overall, the core administrative structures are in place and were 
further strengthened.

Some progress has been made concerning enforcement.
Specialised IPR courts have improved. Two additional IPR specialised courts function 
effectively, which brings the distribution of such courts as follows: 1 criminal and 3 civil 
IPR courts in Ankara, 2 civil and 3 criminal IPR courts in Istanbul and 1 criminal IPR court in 
Izmir. Further training on IPR was delivered to approximately 50 judges and prosecutors 
dealing with IPR cases in November 2004.
However, some flaws still exist concerning the functioning o f the TPI. For instance, right 
owners and trade mark attorneys complain about inconsistent decisions of the TPI in applying 
trademark protection rules and registration procedures. Difficulties and lengthy procedures to 
oppose and/or to cancel bad faith trademarks and industrial designs lead to distrust among 
right owners concerning IPR protection in Turkey. Objections of applicants or opponents 
based on earlier use or acquired distinctiveness are not taken into consideration by the TPI in 
evaluation procedures. Search and examination transactions for patent applications take 
longer than the EU average transactions.
In addition, some problems also remain concerning the judiciary. Right owners and attorneys 
faced increasing difficulties in obtaining search and seizure warrants from non-specialised 
lower courts. Sharp discrepancies among the decisions of lower court judges in different 
circuits undermine the success in enforcement made by specialised courts. Moreover, 
punishments have not proved deterrent even for counterfeiting actions involving threats to 
public health.
The publication of a circular on “Tax Losses of the State due to Intellectual and Industrial 
Rights Piracy and Counterfeiting” by the Ministry of Justice was a step forward. This 
provision addresses the Office of the Chief Public Prosecutors to encourage the inter- 
institutional cooperation within the framework of protection of intellectual and industrial 
rights and prevention of tax losses.

The national police made efforts in enforcing intellectual and industrial property rights and in 
training its staff. Between 2000 and 2004, 2.900.000 pirate materials were seized in police 
raids. From 12 March 2004 (after the police was authorized for ex officio seizures on open 
places) to June 2005, the number of seized pirate items reached 3.551.330. In the same period, 
in 4771 raids, 5056 accused people were referred to anti-piracy commissions and public 
prosecutors to be fined administratively or arraigned before the courts.

Seizures and police raids in particular of pirate CDs and books have been continuing, but at 
the same time the pirate trade discovers new methods such as delivery of the pirate goods on 
the customer’s order. Evidence of organised piracy on books have appeared, including street 
selling, illegal commercial photocopying, but also printing piracy, including the use of forged 
or stolen banderols. Although, piracy of copyright and related rights decreased compared to 
past years, further measures should be taken to combat book piracy, and piracy on optical
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disks should also be targeted decisively., The level of counterfeiting of trade marks and 
industrial designs remains high.

Conclusion
Turkey has continued to increase the level of alignment with the acquis in the area of 
copyright and industrial property rights, which is quite advanced.

As regards the legal framework for enforcement, full alignment with the enforcement 
Directive should be ensured, in particular as regards provisional and precautionary measures. 
Infringing activities should be effectively combated especially when they amount to organised
crime.

Administrative capacity has also improved, but remains insufficient. Effective enforcement of 
the legislation remains insufficient and gaps remain as regards the proper implementation of 
the legislation by non-specialised lower courts, and occasionally by specialised courts. The 
level of piracy remains particularly high. Coordination and cooperation between relevant 
bodies i.e. the Ministry of Justice and the judiciary, the police, the Ministry of Finance, the 
Under-secretariat for Customs and municipalities are necessary but remain weak. Concerning 
in particular the judiciary, the application of provisional and precautionary measures and 
duration of court procedures remain insufficient.

Chapter 8: Competition Policy

The competition acquis covers both anti-trust and state aid control policies. It includes rules 
and procedures to fight anti-competitive behaviour by companies (restrictive agreements 
between undertakings and abuse of dominant position), to scrutinise mergers between 
undertakings, and to prevent governments from granting state aid which distorts competition 
in the internal market. Generally, the competition rules are directly applicable in the whole 
Union, and Member States must co-operate fully with the Commission in enforcing them.

Limited progress can be reported in the field of competition policy, since last year’s report.

In the field of anti-trust including merger control, amendments made to the Competition 
Act in September 2004 extended the one month limit for the collection of imposed fines to 3 
months after the finalisation of the Competition Authority’s decision. Decisions of the 
Competition Authority become effective now after publication on the Authority’s website, 
whereas the Competition Authority was previously required to issue its decisions in the 
Official Gazette. In addition, the Competition Authority increased in March 2005 the level of 
administrative fines provided for in the Competition Act. In July 2005, an amendment to the 
Competition Act eliminated the requirement of mandatory notification of agreements between 
undertakings. There are no sector-specific block exemption regulations on motor vehicle 
distribution, insurance, telecommunications and postal services. Furthermore, the Community 
rules on horizontal cooperation agreements and de minimis still need to be incorporated into 
competition rules. Major efforts concerning alignment in the adjustment of state monopolies 
and companies having exclusive and special rights are also needed.

The Competition Authority has administrative and operational independence and appears to 
have a sufficient administrative capacity to ensure antitrust enforcement and merger control. It 
places high emphasis on continuous training of its staff. Although this Authority has exclusive 
competence to enforce anti-trust rules, it has not been able to intervene in distortions of 
competition which arise from other legislation containing anti-competitive provisions. The
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