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PADOMES LĒMUMS
(2000. gada 4. decembris),
ar ko groza Lēmumu 2000/24/EK, lai izveidotu Eiropas Investīciju bankas īpašo rīcības programmu,
atbalstot EK un Turcijas Muitas savienības konsolidāciju un intensifikāciju
(2000/788/EK)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

1999. gada 10. un 11. decembrī Helsinku Eiropadomes
sanāksmē nolēma, ka Turcija ir kandidātvalsts, kurai paredzēts iestāties Eiropas Savienībā atbilstoši tiem pašiem kritērijiem, kurus piemēro attiecībā uz citām kandidātvalstīm.

(5)

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju attiecībā uz Turciju un Turcijas kā kandidātvalsts jauno statusu pēc Helsinku Eiropadomes sanāksmes, ar šo Lēmumu vajadzētu izveidot EIB īpašo
rīcības programmu, kas atbalstītu EK un Turcijas Muitas
savienības konsolidāciju un intensifikāciju. Tam būtu jāveicina progress jomās, kuras vēl joprojām pelna uzmanību,
attiecībā uz noteiktu Muitas savienībai nozīmīgu tiesību
aktu ieviešanu un efektīvu piemērošanu, kā norādīts Komisijas regulārajos ziņojumos par Turcijas progresu attiecībā
uz pievienošanos un Eiropas stratēģijā attiecībā uz Turciju
norādītajās attiecīgajās jomās.

(6)

Šis Lēmums, kopā ar Turcijas gaidāmo atbilstību atbalsta
saņemšanai EIB pirmspievienošanās fondu ietvaros, pilnībā
demonstrē Eiropas Savienības saistības ar EIB veikto īpašo
kreditēšanu Turcijā Muitas savienības kontekstā.

(7)

EIB intervence saskaņā ar šo Direktīvu būtu jāsaskaņo ar
citiem Turcijā pieejamajiem EIB mehānismiem un atbalstītu investīcijas, kas palīdz rūpniecības konkurētspējai
Turcijā, īpaši MVU sektorā; investīcijas infrastruktūrā,
ietverot transportu, enerģētiku un telekomunikācijas, kas
uzlabo sakarus starp ES un Turcijas infrastruktūru, investīcijas, kas atbalsta Kopienas uzņēmumu Turcijā tiešās
investīcijas; kā arī gadījumos, kad ECB kreditēšana ir atbilstošs instruments, investīcijas tehnisku iekārtu uzstādīšanai, kas veicina Muitas savienības funkcionēšanu.

(8)

Lēmums 2000/24/EK (4) EIB piešķir Kopienas garantiju
zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem projektiem ārpus
Kopienas (Centrāleiropā un Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā un Dienvidāfrikas Republikā).

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Padome 1963. gada 23. decembrī pieņēma Lēmumu
64/732/EEK par Asociācijas līguma izveidi starp EEK un
Turciju (2). Asociācijas līgumam pievienotais Papildprotokols, kas ir spēkā no 1973. gada 1. janvāra (3), paredz
nosacījumus, pasākumus un grafikus Muitas savienības
pakāpeniskai izveidei 22 gadu laikposmā.

1997. gada 12. un 13. decembrī Luksemburgas Eiropadomes sanāksmē tika aicināts izstrādāt stratēģiju, lai sagatavotu Turciju attiecībā uz tās pievienošanos, tuvinot to Eiropas Savienībai visās jomās. 1998. gada 4. martā Komisija
iesniedza Padomei paziņojumu ar nosaukumu “Eiropas
stratēģija attiecībā uz Turciju”, kas ietvēra darba programmu, lai stiprinātu un piešķirtu praktisku nozīmi Muitas savienībai un pastiprinātu sadarbību citās svarīgās
jomās tālākai attiecību izveidei ar Turciju.

1998. gada 15. un 16. jūnijā Kardifas Eiropadomes sanāksmē labvēlīgi novērtēja Eiropas stratēģiju attiecībā uz Turciju kā platformu Eiropas Savienības un Turcijas attiecību
pamatotai un pakāpeniskai attīstīšanai. Atgādinot par vajadzību pēc finansiāla atbalsta Eiropas stratēģijai, Eiropadome norādīja Komisijas ieceri atspoguļot stratēģijas īstenošanas veidus un līdzekļus, un apspriest attiecīgos
priekšlikumus šīs ieceres īstenošanai.

(1) Atzinums sniegts 2000. gada 15. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav
publicēts).
(2) OV 217, 29.12.1964., 3685/64. lpp.
(3) OV L 293, 29.12.1972., 4. lpp.

(4) OV L 9, 13.1.2000., 24. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu
2000/688/EK (OV L 285, 7.11.2000., 20. lpp.).
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(9)

ar minēto lēmumu Garantijas fondam piešķir resursus
izmantošanai Regulā (EK, Euratom) Nr. 2728/94 (1) noteiktajām ārējām darbībām.

a) ievaddaļā “18 660 miljoni EUR” aizstāj ar “19 110 miljoni
EUR”;

(10)

Kopienas garantija, kas attiecas uz Lēmumā 2000/24/EK
noteiktās vispārējām EIB ārējām kreditēšanas pilnvarām,
būtu jāattiecina arī uz EIB īpašo rīcības programmu, ar ko
atbalsta EK un Turcijas Muitas savienības konsolidāciju un
intensifikāciju. Minētais Lēmums tādēļ atbilstoši jāgroza.

b) aiz ceturtā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

(11)

(12)

Šī Lēmuma noteikumi ir pamatoti ar demokrātijas principu, tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu
un starptautisko tiesību ievērošanu, kas ir Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu politikas pamatā. Kopiena piešķir
lielu nozīmi tam, ka Turcijai ir jāuzlabo un jāveicina demokrātijas prakse un cilvēktiesību ievērošana, un šajā procesā
vairāk jāiesaista pilsoniskā sabiedrība.
Līgums neparedz citas pilnvaras kā tās, kas minētas tā
308. pantā, šī Lēmuma pieņemšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

“— Īpašā rīcība, ar ko atbalsta EK un Turcijas Muitas savienības konsolidāciju un intensifikāciju:
450 miljoni EUR,”.

2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Kopienu
Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2000. gada 4. decembrī
Padomes vārdā —

1. pants
Lēmuma 2002/24/EK 1. panta 1. punkta otrās daļas otro teikumu
groza šādi:

(1) OV L 293, 12.11.1994., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK, Euratom) Nr. 1149/1999 (OV L 139, 2.6.1999., 1. lpp.).

priekšsēdētājs
H. VÉDRINE

