Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ

- Alõntõlar Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)
Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler
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Siyasi diyalog bağlamõnda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir çözüm
bulma sürecinin başarõlõ bir biçimde sonuçlanmasõ yolunda gösterdiği çabalara güçlü destek vermek .
Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi’nin 10.maddesi doğrultusunda, ifade özgürlüğü hakkõ için Yasal ve
anayasal güvenceleri güçlendirmek. Bu bağlamda şiddet içermeyen görüşlerini açõklamaktan hokum
giymiş kişilerin durumuna işaret etmek.
Dernek kurma özgürlüğü ve barõşçõl toplantõ hakkõ ve sivil toplumun gelişmesini cesaretlendirmek için
yasal ve anayasal güvenceleri güçlendirmek.
İşkence uygulamalarõna karşõ mücadeleyi pekiştirmek için yasal hükümleri güçlendirmek ve bu yönde
gereken bütün tedbirleri almak ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesine uyumu sağlamak.
Mahkeme öncesi gözaltõ ile ilgili yasal uygulamalarõ (prosedürleri), Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi
hükümleri ve İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda daha fazla uyumlulaştõrmak.
Her türlü insan haklari ihlaline karşõ hukuki yeniden yargõlamaolanaklarõnõn güçlendirilmesi
Diğer ülkeler ve uluslararasõ örgütlerle işbirliği içinde kanun uygulayõcõ yetkililerin insan haklarõ konusunda
yoğun olarak eğitimi.
Yargõnõn - Devlet Güvenlik Mahkemeleri de dahil olmak üzere – işleyiş ve etkinliğini uluslararasõ
standartlara uygun olarak iyileştirmek. Özellikle, hakim ve savcõlarõn Avrupa Birliği mevzuatõ – insan
haklarõ alanõ dahil olmak üzere – eğitimlerini güçlendirmek.
Ölüm cezasõ ile ilgili fiili moratoryumun devam etmesi.
Türk vatandaşlarõnõn kendi anadillerinde televizyon ve radyo yayõnõ yapmalarõnõ yasaklayan her türlü
yasal hükmün kaldõrõlmasõ.
Bütün vatandaşlarõn ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarõnõ artõrõcõ bir bakõş açõsõyla, bölgesel
dengesizliklerin azaltõlmasõna yönelik, ve özellikle Güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi için kapsamlõ
bir yaklaşõm geliştirmek.

Ekonomik Ölçütler
! Özellikle kamu harcamalarõnõn denetim altõna alõnmasõna ilişkin olarak IMF ve Dünya Bankasõ ile
üzerinde mutabõk kalõnan hali hazõrdaki enflasyonla mücadele ve yapõsal reform programõnõn
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.
! Saydamlõğõn ve izlemenin güvenceye alõnmasõ amacõna yönelik olarak mali sektör reformunun
uygulanmasõna süratle başlanmasõ.
! AB usulleri ve Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõn (KÖEP) sunulmasõ ile uyumlu olmak üzere, yõllõk mali
durum bildirimini içeren bir katõlõm öncesi mali izleme yöntemi hazõrlanmasõ. Katõlõm Öncesi Ekonomik
Programõn (KÖEP). KÖEP, ülkenin kapsamlõ bir ekonomik program yoluyla AB'ye katõlõma hazõrlanmasõ
amaçlamaktadõr.
! Tarõmsal reformlarõn sürdürülmesi.
! Sosyal unsur dikkate alõnarak devlet işletmelerinin özelleştirilmesine devam edilmesi.
İç Pazar
! Fikri ve sõnai haklar: Fikri haklar mevzuatõ uyumuna devam edilmesi ve korsanlõkla mücadelenin
güçlendirilmesi.
! Mallarõn serbest dolaşõmõ: Avrupa standartlarõ, belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi ve markalama
konularõnda uyumun hõzlandõrõlmasõ; mevcut piyasa izleme ve değerlendirme yapõlarõnõn teçhizat ve
eğitim ile desteklenerek güçlendirilmeye başlanmasõ; Yeni ve Küresel Yaklaşõm ilkelerinin iç hukuka
aktarõlmasõnõ sağlayacak belirli sektörlere (gõda, ilaç, kozmetik, tekstil) ve çerçeve mevzuata ilişkin
çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ ve uygun idari yapõlar oluşturulmasõ; ticaret önündeki teknik engelerin
kaldõrõlmasõ.
! Rekabet: Saydamlõk ve devlet yardõmõnõn düzenli takibinin sağlanmasõna temel teşkil etmek için devlet
yardõmõnõn kontrolü konusundaki sorumluluğu belirtecek mevzuatõn kabulü,
! Kamu alõmlarõ: Özellikle alõm sisteminin daha saydam ve hesap verebilir hale getirilerek Topluluk
müktesebatõ ile uyumua başlanmasõ.

Vergilendirme
! Özellikle oranlar, işlem muafiyeti kapsamõ, vergilendirme kapsamõ ve vergi yapõsõ olmak üzere tüketim
vergileri ve KDV konularõnda uyuma başlanmasõ; yeni vergi önlemlerinin Kurumlar Vergisi İşleyiş
Prensipleri ile uyumlu olmasõnõn güvenceye alõnmasõ ve ayrõmcõ önlemlerin elenmesi.
.
Tarõm
! İşleyen bir tapu kayõt sisteminin, hayvan tanõmlama sistemlerinin ve bitki geçiş izin sistemlerinin geliştirilmesi ve
tarõmsal piyasalarõn izlenmesi, yapõsal ve kõrsal gelişime yönelik önlemlerin uygulanmasõ amacõyla idari yapõlarõn
iyileştirilmesi.
! Hayvan ve bitki hastalõklarõ ile mücadele mevzuatõ uyumu öncelikli olmak üzere, hayvan ve bitki sağlõğõ
konusundaki Topluluk mevzuatõ için uygun bir uyum stratejisi oluşturulmasõ ve özellikle laboratuvar testlerine,
kontrol düzenlemelerine ve kuruluşlarõna mahsus uygulama kapasitesinin artõrõlmasõ.
Balõkçõlõk
! Balõkçõlõk kaynaklarõnõn kullanõmõ, piyasa ve yapõsal gelişmelerin bir kaynak yönetimi politikasõ ile
izlenmesi, denetim ve kontrol önlemleri ve balõkçõlõk filosu sicilinin iyileştirilmesi için idari yapõlarõn
oluşturulmasõ.
Taşõmacõlõk
! Taşõmacõlõk alanõndaki AB müktesabatõnõn iç hukuka yansõtõlmasõ için bir program kabul edilmesi.
! Denizcilik güvenlik standartlarõna ilişkin mevzuatõn uyumuna başlanmasõ ve güvenlik standartlarõnõn
uygulanmasõ.
! Sõnõflandõrma kuruluşlarõnõn izlenmesi ve Türk bandõra sicilinin performansõnõn artõrõlmasõ konularõnda
deniz taşõmacõlõğõ için bir eylem planõnõn kabul edilmesi.
! Denizcilik idaresinin, özellikle devlet bandõra denetiminin, güçlendirilmeye başlanmasõ.
İstatistik
! Özellikle nüfus ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş istatistikleri, dõş ticaret ve tarõm istatistikleri
olmak üzere istatistiklerin daha fazla geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.
! Ticari kayõtlarõn AB standartlarõ ile aynõ düzeye getirilmesi.
İstihdam ve Sosyal Konular
AB müktesabatõ ile uyum için bir strateji ve ayrõntõlõ bir program benimsenmesi.
Çocuk işgücü sorunu ile mücadele için yapõlan çabalarõn daha güçlendirilmesi.
Diğerlerinin yanõ sõra, sendikal haklara saygõ duyulmasõ ve sendikal eylemler üzerindeki kõsõtlayõcõ hükümlerin
kaldõrõlarak etken ve özerk sosyal diyalog için gerekli koşullarõn güvenceye alõnmasõ.
! AB müktesabatõnõn geliştirilmesi ve uygulanmasõna yönelik sosyal ortaklarõn kapasite oluşturma çalõşmalarõnõn
desteklenmesi.
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Enerji
!
!
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Enerji sektöründeki AB müktesabatõnõn kabulü için bir programõn uygulamaya konmasõ.
Elektrik ve gaz sektörleri için bağõmsõz bir düzenleyici kurum oluşturulmasõ: bu kurumun görevlerini etkin
bir biçimde yapmasõnõ sağlayacak yetki ve araçlarõn verilmesi.
Başta elektrik ve gaz yönergeleri ile piyasalarõn açõlmasõ olmak üzere, iç enerji piyasasõnõn kuruluşuna
yönelik hazõrlõklarõn yapõlmasõ.

Telekomünikasyon
! Ruhsatlandõrma, karşõlõklõ bağlantõ ve evrensel hizmet alanlarõnda AB müktesabatõ ile uyumun
sağlanmasõ; serbestleştirme ihtiyaçlarõnõn daha da irdelenmesi;
! Bağõmsõz düzenleyici kurumun kapasite oluşturmasõnõn güçlendirilmesi, bir başka deyişle mevzuatõ
uygulama yeteneğinin güçlendirilmesi.
Bölgesel politika ve yapõsal araçlarõn eşgüdümü
! Topluluk kurallarõna uygun bir NUTs sõnõflandõrmasõnõn hazõrlanmasõ.
! Etkili bir bölgesel politikanõn geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.
! Türkiye'nin planlama sürecinde projelerin seçiminde bölgesel politika ölçütlerini kullanõma başlamasõ.
Kültür ve Görsel-İşitsel Sektör Politikasõ
! Özellikle Sõnõrsõz Televizyon Yönergesi ile ilgili olmak üzere, görsel-işitsel politika alandaki mevzuatõn
uyumuna başlanmasõ.
Çevre
! Müktesabatõn uyumu için ayrõntõlõ yönerge özelinde bir programõn kabulü.
! Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yasalaştõrõlmasõ.
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Her yõl için gerçekçi kamu ve özel sektör finansman kaynaklarõ ile uyum maliyeti tahminlerine dayanan
yatõrõmlarõn finansmanõ konusunda bir plan geliştirilmesi (yönerge özelinde).

Adalet ve içişleri
! Adalet ve içişleri alanõnda Avrupa Birliğindeki mevzuat ve uygulamalar konularõnda bilgilendirme ve
bilinçlendirme programlarõ geliştirilmesi.
! Organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve yolsuzlukla mücadelenin iyileştirilmesi ve kara para aklama ile
mücadele için kapasitesinin güçlendirilmesi.
Gümrükler
! Serbest bölgeler ile ilgili mevzuatõn uyumuna devam edilmesi ve yeni Gümrük Kanunu ve uygulama
hükümlerinin uygulanmasõnõn güvenceye alõnmasõ.
İdari ve adli kapasitenin pekiştirilmesi
! Kamu idaresinin müktesabatõ yürürlüğe koyma ve yönetme kapasitesinin, özellikle eğitim yoluyla ve
yasadõşõ göçün ve insan ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik etkin sõnõr denetiminin
geliştirilmesi dahil olmak üzere ilgili bakanlõklar arasõnda uygun koordinasyon yoluyla iyileştirilmesi.
! İlgili idari kurumlarõn güçlendirilmesi dahil kamu idaresinin modernizasyonunun hõzlandõrõlmasõ.
! Mali kontrol işlevlerinin güçlendirilmesi, gümrüklerin verimliliğinin artõrõlmasõ, vergi idarisinin modernize
edilmesi ve kaçakçõlõkla mücadele kapasitesinin artõrõlmasõ; sõnõrlarda yapõlan hayvan ve bitki sağlõğõ
denetimlerinin güçlendirilmesi, gõda denetim idaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve kalitesinin
iyileştirilmesi, adli sistemin işlerliğinin geliştirilmesi ve Topluluk hukuku ve uygulamasõ konularõnda yargõ
mensuplarõnõn eğitiminin daha fazla teşvik edilmesi.
! Program yönetimi için hukuki, idari ve bütçe çerçevesinin kabulü (denetim elkitabõ ve denetim takibi).
Orta Vadeli Öncelikler
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Helsinki sonuçlar bildirgesine uygun olarak, siyasal diyalog bağlamõnda, anlaşmazlõklarõn Birleşmiş
Milletler Anayasasõ’na uygun şekilde barõşçõ yollardan çözülmesi ilkesi kapsamõnda, Helsinki sonuçlar
bildirgesinin 4. maddesinde atõf yapõldõğõ gibi, devam eden sõnõr anlaşmazlõklarõnõ ve diğer ilgili konularõ
çözmek için her çabayõ sarf etmek”
Hiçbir ayõrõma tabi tutulmaksõzõn ve dil, õrk, renk, cinsiyet, politik düşünce, felsefi inanç veya dinlerine
bakõlmaksõzõn tüm bireylerin bütün insan haklarõ ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalarõnõn
güvence altõna alõnmasõ. Düşünce, vicdan ve din özgürlüklerinden yararlanma koşullarõnõn daha da
geliştirilmesi.
Türk Anayasasõnõn ve diğer ilgili mevzuatõn, bütün Türk vatandaşlarõnõn hak ve özgürlüklerini Avrupa
İnsan Haklarõnõn Korunmasõ Sözleşmesinde belirtildiği gibi güvence altõna alan bir bakõş açõsõyla, tekrar
gözden geçirilmesi ve bu tür yasal reformlarõn uygulanmasõnõn ve Avrupa Birliği Üye Devletlerinin
uygulamalarõyla uyumun sağlanmasõ.
Ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi’nin 6 No.lu Protokolü’nün imzalanmasõ ve
onaylanmasõ.
Uluslararasõ Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ve tercihli Protokolü’nün, ve Uluslararasõ Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin onaylanmasõ.
Cezaevlerindeki gözaltõ koşullarõnõn Birleşmiş Milletler Hükümlü ve Tutuklularõn Muamelesinde
Gözetilecek Standard Asgari Kurallar ve diğer uluslararasõ normlara uygun hale gelecek şekilde
düzeltilmesi.
Milli Güvenlik Kurulunun hükümete bir danõşma organõ niteliğindeki Anayasal rolünün Avrupa Birliği üye
ülkelerinin uygulamalarõna uyumlulaştõrõlmasõ.
Güneydoğu’da halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal’in kaldõrõlmasõ.
Kültürel çeşitliliğin sağlanmasõ ve kökenlerine bakõlmaksõzõn tüm vatandaşlarõn kültürel haklarõnõn
güvence altõna alõnmasõ. Bu haklarõn kullanõlmasõnõ engelleyen her türlü yasal hüküm – eğitim
alanõndakiler de dahil olmak üzere – kaldõrõlmalõdõr.

Ekonomik ölçütler
! Özelleştirme sürecinin tamamlanmasõ.
! Tarõm ve mali sektör reformlarõnõn tamamlanmasõ.
! Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güvenceye alõnmasõ.
! Genç kuşağa ve dezavantajlõ bölgelere özel önem verilerek genel eğitim ve sağlõk düzeyinin
yükseltilmesinin sağlanmasõ.

İç pazar
! Mallarõn serbest dolaşõmõ: AB müktesebatõ ile uyumun tamamlanmasõ; Avrupa standartlarõ ile uyumun
tamamlanmasõ; mevcut belgelendirme, piyasa denetimi ve uygunluk denetimi yapõlarõnõn
güçlendirilmesinin tamalanmasõ.
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Şirketler hukuku: AB müktesabatõ ile bağdaşmanõn tamamlanmasõ.
Verilerin korunmasõ: mevzuat uyumu ve uygulamanõn tamamlanmasõ.
Sermayenin serbest dolaşõmõ: Özellikle yabancõ yatõrõmcõlar için kõsõtlamalarõn kaldõrõlarak uyumun
tamamlanmasõ.
Rekabet: bölgesel yardõm projeleri dahil olmak üzere devlet yardõmlarõna ilişkin AB müktesabatõ ile
uyumun tamamlanmasõ ve tekeller ve özel haklardan yararlanan şirketler ile ilgili mevzuatõn uyumu.
Kamu ihaleleri: AB müktesabatõ ile uyumun tamamlanmasõ; etkin uygulamanõn güvenceye alõnmasõ.

Vergilendirme
! Ulusal mevzuatõn AB müktesabatõ ile uyumunun tamamlanmasõ.
Tarõm
!
!
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Tarõmsal ve kõrsal gelişme politikalarõnda müktesabat için hazõrlõklarõn tamamlanmasõ.
Gõda işleme kuruluşlarõnõn (et, süt işleme tesisleri) AB hijyen ve halk sağlõğõ standartlarõna uyacak şekilde
modernizasyonu ve test ve teşhis tesislerinin daha fazla kurulmasõ.

Balõkçõlõk
Ortak balõkçõlõk politikasõnõn yürürlüğe konmasõ ve uygulanmasõna ilişkin kapasite geliştirilmesinin tamamlanmasõ.
Türkiye'deki balõkçõlõk ürünülerinin toplam kalite standartlarõ ve güvenliğinin geliştirilmesine devam edilmesi.
Taşõmacõlõk
! Kara taşõmacõlõğõ (piyasaya giriş, yol güvenliği, tehlikeli maddeler kurallarõ ve vergilendirme), demir yollarõ,
hava taşõmacõlõğõ (özellikle hava güvenliği ve hava trafiği yönetimi) ve iç su yollarõna (tekneler için teknik
gerekler) mevzuatõlarõna ilişkin uyumun tamamlanmasõ.
! Denizcilik güvenliği başta olmak üzere taşõmacõlõk mevzuatõnõn etkin biçimde yürürlüğe konmasõ ve
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.
! Türk ticaret filosunun (özellikle denizcilik ve kara taşõmacõlõğõ) İç Pazarla tam bütünleşmesini sağlayacak
teknik normlar için hazõrlanmasõ.
Ekonomik ve Parasal Birlik
! Merkez Bankasõ kanununun Avrupa Merkez Bankalarõ Sistemi’ne (ESCB) katõlõmõ mümkün kõlacak
şekilde değiştirilmesi.
! Merkez Bankasõnõn hükümetten bağõmsõzlaştõrõlmasõnõn tamamlanmasõ.
İstatistikler
! Özellikle GSYİH tahmini, uyumlaştõrõlmõş tüketici fiyat endeksleri, kõsa vadeli göstergeler, sosyal
istatistikler, ticaret sicili ve ödemeler dengesi alanlarõnda AB ile uyumlu istatistiksel yöntem ve
uygulamalarõn kabulü.
! Makroekonomik istatistiklerin istatik alanõndaki müktesabat ile daha fazla uyumu.
! Personelin yeterli eğitiminin sağlanmasõ ve idari kapasitenin geliştirilmesi.
İstihdam ve sosyal işler
! Kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõn geride kalan biçimleri ile cinsiyet, õrk veya etnik köken, din veya inanç,
sakatlõk, yaş veya cinsi yönelim temelindeki her türlü ayrõmcõlõğõn kaldõrõlmasõ.
! İş hukuku, kadõn ve erkeklere eşit muamele, mesleki sağlõk ve güvenlik ve halk sağlõğõ alanlarõndaki AB
mevzuatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ, ilgili idari yapõlar ve sosyal güvenliğin eşgüdümü için gerekli olan
yapõlarõn güçlendirilmesi.
! Sosyal politika ve ve istihdam alanõndaki AB müktesabatõnõn etkin biçimde yürürlüğe konmasõnõn ve
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.
! Ortak istihdam incelemesinin başlatõlmasõ da dahil olmak üzere, ileride Avrupa İstihdam Stratejisine
katõlõm perspektifi ile ulusal istihdam stratejisinin hazõrlanmasõ ve bu bağlamda, özellikle devam eden ve
hõzlanan yapõsal değişimin etkisi olmak üzere, işgücü piyasasõ ve sosyal gelişmeleri izleme kapasitesinin
geliştirilmesi.
! Özellikle sosyal güvenlik sisteminin mali açõdan sürdürülebilir hale getirilmesi gözetilerek yeniden
yapõlanmasõ yoluyla sosyal korumanõn daha da geliştirilmesi ve sosyal güvenlik ağõnõn güçlendirilmesi.
Enerji
!

Enerji kuruluşlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ve muhtelif sektörlere girişin daha da serbestleştirilmesi;
idari ve düzenleyici yapõlarõn güçlendirilmesi.

!

Ulusal mevzuatõn enerji sektöründeki AB müktesabatõna uyumunun tamamlanmasõ.

Telekomünikasyon
! Topluluk mevzuatõnõn iç hukuka yansõtõlmasõnõn tamamlanmasõ.
! Tüm iletişim sektörü için kapsamlõ bir politikanõn geliştirilmesi.
Bölgeler politikasõ ve yapõsal araçlarõn koordinasyonu
! Birden çok yõlõ kapsayan bütçe hazõrlama usulleri ve değerlendirmenin izlenmesini sağlayan yapõlarõn
kurulmasõ da dahil olmak üzere, ülke içi farklõlõklarõnõn azaltõlmasõna yönelik ulusal bir politikanõn
geliştirilmesi.
Kültür ve görsel-işitsel iletişim politikasõ
! Görsel-işitsel iletişim mevzuatõnõn uyumunun tamamlanmasõ ve bağõmsõz televizyon/radyo düzenleyici
kurum kapasitelerinin güçlendirilmesi.
Çevre
! Kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin çevrenin korunmasõnõ güvence altõna alacak şekilde
güçlendirilirken, özellikle çerçeve mevzuatõn ve sektör mevzuatõnõn geliştirilmesi yoluyla AB'nin çevre
konusudaki müktesabatõnõn yürürlüğe konmasõ ve uygulanmasõ.
! Mevzuatõn, özellikle çerçeve mevzuat ve yatay mevzuat ile doğa korunmasõ, su kalitesinin korunmasõ ve
atõk yönetimi konularõndaki mevzuatõn, özel önem ile uygulanmasõ; bir atõk yönetimi stratejisinin
uygulanmasõ.
! İzleme ağlarõ ve izin usullerinin yanõ sõra veri toplama dahil çevre müfettişlikleri kurulmasõ.
! Bütün diğer sektörel politikalarõn tanõm ve uygulamasõnõn sürdürelebilir gelişme ilkeleri ile
bütünleştirilmesi.
! Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yürürlüğe konmasõ ve uygulanmasõ.
Gümrükler
! Serbest bölgeler, çift kullanõmlõ mallar ve teknolojiler, uyuşturucu üretiminde kullanõlan maddeler
(precursors) sahte ve krosan mallar başta olmak üzere mevzuat uyumunun tamalanmasõ.
Adalet ve içişleri
! Topluluk Hukuku ile adalet ve içişleri alanlarõnda AB müktesabatõ uygulamalarõ konularõnda eğitim
programlarõ geliştirilmesi.
! Özellikle polisin hesap verme sorumluluğunun güvenceye alõnmasõna yönelik olarak adalet ve içişleri
kurumlarõnõn daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
! Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'a tam olarak katõlõmõn mümkün olmasõ için veri koruma alanõndaki AB
müktesabatõnõn kabulü;
! Vize mevzuatõ ve uygulamasõnõn AB mevzuatõna uygun hale getirilmesine başlanmasõ.
! Yasadõşõ göçün önlenmesine yönelik olarak, göç konusundaki AB müktesabatõnõn ve eylemlerinin (kabul,
yeniden kabul, sõnõr dõşõ etme) kabul edilmesi ve uygulanmasõ.
! Sõnõr yönetiminin güçlendirilmeye devam edilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasõ
için hazõrlõk yapõlmasõ.
! İltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine konulan coğrafi çekincenin kaldõrõlmasõ ve
mülteciler için konaklama tesisleri ve sosyal destek mekanizmalarõ geliştirilmesi.
! Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kara para aklanmasõ ve ceza hukuku ve medeni
hukuk alanlarõnda adli işbirliği konularõnda AB müktesabatõnõn kabulü ve uygulanmasõ; bu alanlardaki
uluslararasõ işbirliğinin daha da yoğunlaştõrõlmasõ.
İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi
! AB politikalarõnõn verimli yönetiminin sağlanmasõ için, sõnõr yönetiminin güçlendirilmesi ve Schengen
Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasõna hazõrlõk dahil olmak üzere kamu idaresinin modernizasyonuna
yönelik reformun tamamlanmasõ.
! İç ve bağõmsõz mali kontrol için yasal çerçevenin tamamlanmasõ; iç denetim/kontrol işlevlerinin uyumu için
hükümet içinde merkezi bir kuruluşun kurulmasõnõn tamamlanmasõ; harcama merkezlerinde iç
denetim/kontrol ünitelerinin kuruluşunun tamamlanmasõ; ulusal iç hesap kontrolörleri/denetçileri için
merkezi ve yerel düzeyde ve öncel (ex-ante) mali denetim düzeyinde "işlevsel bağõmsõzlõğõn"
sonuçlandõrõlmasõ; AB fonlarõnõn kontrolu için bir denetim elkitabõ hazõrlanmasõ ve hesap denetimi takibi
geliştirilmesi.
! Bölgesel reformunun tamamlanarak bölge ve belediye yönetimi kavramlarõnõn geliştirilmesi.
! Bölgesel düzeyde işler yapõlarõn oluşturulmasõ ve bölgesel gelişmeyle ilgili mevcut idari yapõlarõn
güçlendirilmesi.

