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I. KONGRE’NİN YILLIK OLAĞAN TOPLANTISINA SUNULAN RAPORLAR
Yeni üyelerin yetki belgelerinin tetkiki Kongreye milli delegasyon atama ile ilgili resmi
prosedürler
Raportörler1 :
Michail ANGELOPOULOS, Yunanistan (L, PPE/CCE), Eunice CAMPBELL-CLARK, Birleşik Krallık
(R, SOC)
Kongre Bürosu
CG33(2017)02
Karar
Raportörler hem yeni üyelerin yetki belgelerini hem de milli heyetlerin atama usullerindeki olası yenilikleri,
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Kongre’nin Kural ve Usulleri’nde mevcut kriterler ışığında gözden
geçireceklerdir.

Sırbistan’da Yerel ve Bölgesel Demokrasi
Raportörler:
Lucia KROON, Hollanda (L, EPP/CCE), Sören SCHUMACHER, Almanya (R, SOC)
İzleme Komisyonu
CG33(2017)19prov
Tavsiye
Bu,Sırbistan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını 2007’de onayladıktan sonra ülkedeki yerel ve
bölgesel demokrasi hakkında hazırlanan ikinci rapordur. Rapor Sırbistan’ın, özellikle Avrupa Yerel
Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınır ötesi İş birliği Çerçeve Sözleşmesini onaylayarak ve Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Yerel Yönetimlerin Faaliyetlerine Katılma Hakkına İlişkin Ek Protokolünü
imzalayarak, 2011’de Kongre tarafından alınan tavsiye kararlarının çoğuna olumlu karşılık verdiğini
kaydeder. Ayrıca, başta yerel yönetim kadrolarının statüsü ile ilgili yasanın kabul edilmesi olmak üzere,
özerk yerel yönetimi modernize etmek ve güçlendirmek için bir dizi önemli yasal adım da atıldı.
Raportörler Kamu Yönetimi Reform Stratejis’nin daha yaygın uygulanmasının önemini vurgularlar ve Sırp
makamlarını, yolsuzlukla mücadele çabalarını yerel yönetim düzeyinde de sürdürme konusunda teşvik
ederler.
Raportörler yetkili makamların dikkatini görevlendirme konusuna getirilen geçici yasak, yerel yönetim
meclislerinin fesh edilme ihtimali, devlet hibelerinin ve rezerve fon kaynaklarının tahsisinde şeffaf
kriterlerin olmaması konularına çekmektedir. Kongre, Sırp makamlarının yerel yönetimlere işlevlerini
yerine getirmek üzere yeterli kaynak tahsis etmelerini ve sağlık bakımı ve eğitimin tüm sorumluluğunu
yerel düzeyde bırakmalarını tavsiye eder. Kongre son olarak Sırbistan’a Voyvodina Özerk Bölgesinin mali
durumunu netleştirmesini ve geliştirmesini ısrarla tavsiye eder.

1

L: Yerel Yönetimler Meclisi / R: Bölgeler Meclisi
EPP/CCE: Kongre’deki Avrupa Halk Partisi Grubu
SOC: Sosyalist Grup
ILDG: Bağımsız Liberal ve Demokratik Grup
ECR: Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları Grubu
NR: Kongre’de siyasi bir gruba dahil olmayan üyeler
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İtalya’da yerel ve bölgesel demokrasi
Raportörler :
Jakob WIENEN, Hollanda (L, EPP/CCE), Stewart DICKSON, Birleşik Krallık (R, ILDG)
İzleme Komisyonu
CG33(2017)17prov
Tavsiye
Bu rapor, İtalya’nın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını 1999’da onaylamasından sonra ülkeye
yapılan üçüncü izleme ziyaretinin ardından yazılmıştır. Rapor, özerklik ilkesinin ulusal anayasa ile devlet
organizasyonuna sağlam bir şekilde yerleştirildiğini memnuniyetle kaydeder. Rapor, ülkenin yerinden
yönetimi teşvik etmek için sarf ettiği çabaları da onaylar. Ancak raportörler, başta iller olmak üzere, yerel
yönetimlerin mali kaynaklarının genellikle yetersiz olması ve kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren
mali konularda etkili istişarelerin yapılmamasına ilişkin kaygılarını ifade ederler. Rapor, yerel yönetimlerin
pratikte yeterince nitelikli eleman çalıştırmadıklarını vurgulamaktadır. Ayrıca illerin ve büyük şehirlerin
temsilcileri doğrudan genel oylamayla seçilmemekte ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli
ücretleri almamaktadırlar. Son olarak özel bir statüsü olan bölgeler ile sıradan statüsü olan bölgelerin mali
kaynakları arasında farklılıklar mevcuttur.
Kongre İtalyan makamlarını, yerel yönetimlerin yeterli mali kaynağa sahip olabilmeleri için bütçe
kesintilerinin hesaplanması konusunu ve yerel yönetimlere getirilen mali kısıtlamları istişareler yoluyla
yeniden değerlendirmeye davet eder. Kongre, illerin ve büyük şehirlerin yetkilerinin, idari kurullarının
doğrudan seçim yoluyla seçilmesini yeniden devreye sokmak, temsilcilerine yeterli ücreti vermek ve yerel
insan kaynakları üzerindeki mevcut kısıtlamaları tekrar gözden geçirmek suretiyle açıkIığa
kavuşturulmasını tavsiye etmektedir. Son olarak Kongre, İtalyan makamlarının sıradan statüye sahip
bölgelere daha fazla mali özerklik sağlamalarını tavsiye eder.

Moldova Cumhuriyeti’nde Yerel Demokrasi : Kişinev Belediye Başkanının askıya alınma
koşullarının açıklığa kavuşturulması.
Raportör :
Gunn Marit HELGESEN, Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkanı
Kongre Bürosu
CG33(2017)23prov
Karar
Bu belge Kongre Bürosunun talebi üzerine Kişinev’e giden raportör Gunn Marit Helgesen’in çıkardığı
sonuçları sunmaktadır. Raportör, Moldova Cumhuriyeti başkentinin belediye başkanının görevden
alınmasının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 3-2, 7-1 ve 8-3. Maddeleri bakımından sorun teşkil
ettiğini kaygıyla belirtir. Raportör, Kongreyi Moldav makamlarına yönelik bir tavsiye kararı hazırlayacak bir
inceleme ve bilgi toplama misyonu düzenlemekle, Venedik Komisyonundan görevden almaya yönelik
yerel referandumun anayasaya uygun olup olmadığı konusunda bir mütalaa talep etmekle -ki kendisi bu
referandumun Şartın 7-1. Maddesini ihlal ettiği görüşündedir- ve 2018’de Moldova Cumhuriyeti’ne
yapılması öngörülen yerel ve bölgesel demokrasiyi izleme ziyareti sırasında mevcut raporda yer alan
bilgileri, özellikle Moldova Yerel Yönetimler Kongresinin Kongreye yaptığı ve seçilmiş yerel görevlilere,
kendilerine karşı açılan mükerrer adli kovuşturmalar aracılığıyla uygulanan baskıları bildiren şikayet
ışığında göz önünde bulundurması için İzleme Komisyonuna aktarmakla görevlendirmeyi amaçlayan bir
ön karar taslağı önermektedir.
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Kamu ihalelerinin yerel ve bölgesel kademelerde şeffaf hale getirilmesi
Raportör :
Amelie TARSCHYS INGRE, İsveç (L, ILDG)
Yönetişim Komisyonu
CG33(2017)13prov
Karar
Tavsiye
Kamu ihalelerinde büyük miktarlarda kamu harcamaları ve giderek artan ölçülerde kamu kaynaklarının
özel sektöre ve kar gayesi gütmeyen kuruluşlara aktarılması söz konusu olduğundan, bu süreç çeşitli
yolsuzluk biçimlerine karşı özellikle kırılgan konumdadır. Bu raporda, zayıf ihale deneyimi, kamuda
çalışan personelin bir müddet sonra özel sektöre geçerek kamuda edindiği bilgi ve deneyimi özel şirketler
yararına kullandığı “döner kapı” olgusu, şeffaflığın mevcut olmaması gibi, yerel ve bölgesel kamu
ihalelerindeki yolsuzluk riski yaratan sistemik sorunlar ele alınarak, yerel ve bölgesel yetkililerin bu tür
yolsuzluklara karışma olasılığını azaltmak için pratikte atabilecekleri adımlar önerilmektedir.
Kongre, yayınladığı kararlarda yerel ve bölgesel yönetimleri, ihale sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli
yolsuzluk risklerini değerlendirerek, dahili kontrol ve değerlendirme mekanizmaları oluşturmaya davet
etmektedir. Kongre, halkın süreci incelemesini teşvik etmesi ve sürece sivil toplumu da dahil etmesi
amacıyla, yerel ve bölgesel yönetimlere sürecin tüm aşamalarında verileri ve ihalenin ayrıntılarını
yayınlayarak şeffaflığı artırma çağrısında bulunur.
Kongre tavsiye kararında aynı zamanda Bakanlar Komitesinden, üye devletlerin hükümetlerini ve
parlamentolarını, ulusal kamu ihalesi standartları oluşturmaya ve şahısların takdir yetkisini en aza
indirmek üzere e-ihale sistemlerini yürürlüğe sokmaya teşvik etmesini istemektedir.

Avrupa’nın kırsal bölgeleri için daha iyi bir gelecek
Raportör :
Philippe LEUBA, İsviçre (R, ILDG)
Yönetişim Komisyonu
CG33(2017)16prov
Karar
Tavsiye
Avrupa Konseyine üye ülkelerin kırsal bölgeleri sosyal, ekonomik ve çevresel bakımdan çeşitlilik arz eder.
Bazı kırsal bölgeler ülkelerinin en müreffeh ve iyi performans gösteren bölgelerini temsil ederken, diğerleri
ise nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması, çok büyük yoksulluk ve toprakların terk edilmesi gibi olguları
yaşamaktadırlar. Bu farklılıklar 2008 finansal kriziyle birlikte daha belirgin hale gelmiştir.
Bu raporda bölgelerin birlik ve beraberliği, sosyal sürdürülebilirlik, istihdam fırsatları ve alt yapının
geliştirilmesi gibi, Avrupanın kırsal bölgelerinin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar ve fırsatlar ele
alınmaktadır.
Kongre yayınladığı kararla, kırsal bölgelerdeki yerel ve bölgesel yönetimleri, kırsal bölgelerin çeşitliliği,
potansiyelleri ve varlıkları ve Avrupa mirasının bir parçası olarak önemi hakkında kamunun ve politika
üretenlerin farkındalığını artırmaya davet etmektedir. Kongre, kırsal bölgelerdeki yerel ve bölgesel
yönetimleri tüm kalkınma ortaklarıyla birlikte yerel kırsal stratejiler oluşturmaya; hayati hizmetlerin
sağlanmasında devamlılığı sağlamak üzere asgari hizmet standartlarını oluşturmaya; eğitim ve öğretimi
iyileştirmeye ve yerel ekonomiye çeşitlilik getirmek üzere girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemeye davet
etmektedir. Kongre, tavsiye kararında, Bakanlar Komitesinden hükümetlere, kırsal bölgelerin özelliklerine
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uygun, bölgesel ve çok sektörlü bir yatırım yaklaşımına dayalı, yeni kırsal kalkınma politikaları oluşturma
ve bu alanlarda daha çok eşitlik ve refahı yaygınlaştırma çağrısında bulunmasını istemektedir.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 10. Yılında
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Kongre Sözcüsü:
Gaye DOĞANOĞLU, Türkiye (L, EPP/CCE)
Kongre Bürosu
CG33(2017)12prov
Karar
Avrupa Yerel Demokrasi Haftasının 10. Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan karar taslağında Kongre, yerel
ve bölgesel demokrasiler ve Avrupa’nın dört bir yanındaki tüm vatandaşların yararına olan bu Avrupa
çapındaki girişimi daha da geliştirmedeki kararlılığını yinelemektedir.
Karar taslağında aynı zamanda Avrupa Yerel Demokrasi Haftasını yeni bir boyuta taşıma üzerinde
çalışacak bir Düşünce Grubunun oluşturulması da öngörülmektedir.

İsviçre’de yerel ve bölgesel demokrasi
Raportörler :
Marc COOLS, Belçika (L, ILDG), Dorin CHIRTOACA, Moldova Cumhuriyeti (R, EPP/CCE)
İzleme Komisyonu
CG33(2017)14prov
Tavsiye
Bu özellikle olumlu rapor, İsviçre’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını 2005’te onaylamasından
sonra ülkeye yapılan ikinci izleme ziyaretine dayanmaktadır. Rapor özerk belediye anlayışının İsviçre’de
derinlemesine kök saldığını göstermektedir. Bütün belediyeler geniş bir yetki ve sorumluluk yelpazesine
ve oldukça fazla özerklik hakkına sahiptir. İsviçre belediyelerinin mali durumları görece düşük bir borç
oranıyla genellikle sağlam görünmektedir. Bütün yönetişim seviyelerinde doğrudan demokrasi
prosedürleri oldukça fazla gelişmiştir. Ayrıca raportörler İsviçre parlamentosunun Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı Yerel Yönetimlerin Faaliyetlerine Katılma Hakkına İlişkin Ek Protokolünü onaylama kararını
büyük bir memnuniyetle karşılamaktadırlar.
Rapor belediyelerin, özellikle de büyük şehir belediyelerinin, giderek artan sorumluluklarını yerine
getirebilmek amacıyla karar alma süreçlerine ve belediyelerin ihtiyaçları bakımından sürdürülebilir
kaynaklar meselesine daha fazla doğrudan katılımının gereğine dikkat çekmektedir. Son olarak Bern
şehrinin özel durumunu göz önüne alarak, mevzuat aracılığıyla şehrin finansmanına ilişkin bir çerçeve ve
düzenlemeler getirmenin önemini vurgulamaktadır.
Kongre, yetkilileri, belediyeler arası yapılara ait olan idari kurulların demokratik niteliğini güvence altına
almak için bu kurulların asgari oranda doğrudan seçilmiş temsilcilerden oluşmasını temin etmeye teşvik
etmektedir. Raportörler aynı zamanda İsviçre makamlarının kantonlarla istişare ederek Şartın kapsamının
kantonlara yayılmasını sağlamalarını tavsiye ederler.
Son olarak Kongre İsviçre makamlarını Şartın İsviçre’de fiilen uyulan 4.4, 6.2, 8.2 ve 9.5. Maddelerini
onaylamaya davet eder.
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II. YEREL YÖNETİMLER MECLİSİNE SUNULAN RAPORLAR

Finlandiya’da yerel seçimlerin gözlemlenmesi (9 Nisan 2017)
Raportör :
Lelia HUNZIKER, İsviçre (SOC, L)
İzleme Komisyonu
CPL33(2017)05prov
Tavsiye
Finlandiya Adalet, Çalışma, Yerel Yönetimler ve Kamu Reformları Bakanlıklarının 8 Ağustos 2016 tarihli
resmi daveti üzerine, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 9 Nisan 2017’de 23 üyeden oluşan bir heyeti
ülkedeki yerel seçimleri gözlemlemek üzere Finlandiya’ya göndermiştir.
Yerel seçimlerin kapsamlı bir idari reform geri planı bağlamında gözlemlenmesi, Kongre heyetinin
bölgesel düzeyde başlatılmış önemli değişiklikler konusunda bir fikir edinmesini sağlamıştır. Teknik
açıdan ifade etmek gerekirse, 2017 yılı yerel seçimleri bazı küçük sorunlar haricinde çok profesyonelce
düzenlenmiş olup, kamunun seçim sürecine ve yönetimine olan güveni yüksek düzeydedir. Saydamlık,
oturmuş bir seçmen kütüğü sistemi ve önceden oy verebilme olanağı, Finlandiya’da yapılan yerel
seçimlerin olumlu yanlarıdır. Demokratik açıdan daha fazla ilerleme sağlanması için göz önüne alınacak
konular arasında, bağımsız adayların aday gösterilmelerine ilişkin uygulamalar, seçim idari personelinin
zorunlu eğitimi, Finlandiya vatandaşı olmayanların yerel düzeyde seçmen ve aday olarak seçimlere
katılımının desteklenmesi ve özellikle de daha büyük kentsel bölgelerde, belediye başkanlarının siyasi
rolünü güçlendirmek üzere, mevcut açık başvuru sistemi yerine seçilmiş belediye başkanları konuları yer
almaktadır.
Söz konusu bölgesel idari reform bağlamında Kongre, Finlandiya makamlarını özellikle de mali
bağımsızlık ve ileride seçilecek bölgesel yönetimlere atfedilecek yetkinlikler konusunda gerçek bir
yerinden yönetim uygulamaya davet eder. Kongre ayrıca yetkili makamlara 2018’de yapılacak ilk bölgesel
seçimlerin, bölgesel seçimlerde oy kullanmanın genel siyasi konuların gölgesinde kalmaması için,
başkanlık seçimleriyle aynı günde yapılmamasını telkin eder.

Brüksel çevresindeki Flaman bölgesinde “çok dilde hizmet veren” belediyelerde, yerel
demokrasi organlarının dil çeşitliliği bağlamında işleyişi
Raportörler :
Henrik HAMMAR, İsveç (L, PPE/CCE), et David ERAY, İsviçre (R, GILD)
İzleme Komisyonu
CPL33(2017)02prov
Tavsiye
Rapor, Brüksel etrafındaki Flaman bölgesinde “çok dilde hizmet veren” belediyelerde, yerel demokrasi
yapılarının dil çeşitliliği bağlamında işleyişini açıklığa kavuşturmak amacıyla 2-3 Şubat 2017 tarihlerinde
Brüksel’e yapılan bir inceleme ve bilgi toplama ziyaretinin ardından hazırlanmıştır.
Rapor, belediye başkanlarının atanma sistemine ilişkin Kongrenin daha önceki 131(2003), 258(2008) ve
366(2014) sayılı Tavsiye Kararlarının uygulanmadığının altını çizmekte ve doğrudan doğruya seçmenler
tarafından seçilmiş belediye başkanının Flaman İçişleri Bakanı tarafından onaylanması zorunluluğunun
devam ettiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak 2017 tarihli inceleme ve bilgi toplama ziyareti, 2008’de
yapılan son incelemeye göre durumda bir düzelme olmadığını göstermektedir.
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Rapor, Brüksel çevresindeki Flaman bölgesinde “çok dilde hizmet veren” belediyelerde, Fransızca
konuşan belediye meclisi üyelerinin faaliyetlerini icra ederken Fransızca kullanmalarına getirilen gereksiz
kısıtlamanın, bu yöneticilerin yerel demokrasiyi uygulamalarına halel getiren bir ihlal olduğunu belirtir.
Sonuç olarak Kongre, Belçika makamlarının, belediye başkanlarının Flaman İçişleri Bakanı tarafından
atanması sistemini iptal etmelerini tavsiye eder. Kongre ulusal makamları dil kanunlarının, belediyelerde
sözde özel dil düzenlemeleriyle uygulanma biçimini, seçilmiş yerel temsilcilerin yerel yönetimi icra
ederken hem Fransızca hem de Felemenkçe kullanmalarına izin verecek şekilde yeniden gözden
geçirmeye de davet eder.

Ermenistan’ın Erivan şehrinde yapılan İhtiyar Meclisi seçimleriyle ilgili bilgilendirme
raporu (14 Mayıs 2017)
Raportör :
Liisa ANSALA, Finlandiya (L, ILDG)
İzleme Komisyonu
CPL33(2017)04
bilgi dokümanı
Kongre, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanının daveti üzerine, 14 Mayıs 2017’de yapılan İhtiyar Meclisi
seçimlerini denetlemek üzere bu ülkeye bir Seçim Değerlendirme Heyeti göndermiştir. Erivan’da yapılan
seçimler, 2016 Seçim Kanununa göre yapılan ilk yerel seçimlerdir.
Kongre delegasyonu bazı düzensizlikler dışında, seçimlerin teknik olarak iyi hazırlanmış olduğunu, genel
uluslar arası standartlara uygun bir biçimde, sakin ve düzenli bir biçimde gerçekleştirildiğini
değerlendirmiştir. Ancak Kongre gözlemcilerinin, özellikle de seçmen listelerinin niteliği ve söz konusu
listelerde fiilen yurt dışında yaşayan çok sayıda seçmenin bulunması gibi, yinelenen sorunlarla ilgili
kaygıları mevcuttur. Vatandaşların seçim sürecine güven duygusunu güçlendirmek için yetkililerin oy
satınalma ve idari kaynakların suistimali gibi iddialara dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca, engelli ve
yaşlıların sandıklara erişimi sorunu da ele alınmalıdır.
Bunların yanı sıra, yerel seçimlerin, 2 Nisan 2017 Parlamento seçimlerinden sadece bir ay sonra yapılmış
olması da, şeffaflığı ve halkın tabana yayılmış seçimlere ilgi duymasını sağlayamamıştır. Kongre o
nedenle yerel seçimin tek bir birleştirilmiş Yerel Seçim Gününde yapılmasına yönelik tedbirleri
memnunlukla karşılamaktadır. Söz konusu seçimin tarihi Parlamento seçimlerinin tarihinden makul bir
süre farklı olmalıdır.
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III. BÔLGESEL YÔNETİMLER MECLİSİNE SUNULAN RAPORLAR
Günümüzde Avrupa’da bölgesel ve azınlık dilleri
Raportörler :
Lelia HUNZIKER, İsviçre (L, SOC), Anna MAGYAR, Macaristan (R, EPP-CCE)
Güncel İşler Komisyonu
CPR33(2017)02prov
Karar
Tavsiye
Bu raporda Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartının imzaya açılmasının 25. yıldönümü vesilesiyle,
Şartın uygulanma durumu dijitalleşme dahil olmak üzere toplumlarımızdaki yeni gelişmelerin ışığında
değerlendirilmektedir. Raporda yerel ve bölgesel yönetimlerin çeşitliliğinin toplumu zenginleştiren bir
unsur olduğu ve tarihi bölgesel veya azınlık dillerinin korunmasının bu çeşitlilik için en güçlü korumayı
sağlayacağı ilkesini rehber edinmeleri gerektiğinin altı çizilmekte, bunun gerek ekonomik, gerekse kültürel
açıdan olumlu sonuçlar yaratacağı belirtilmektedir. Raporda yerel ve bölgesel yönetimler, zaman ve
zemin itibarıyla mümkün olduğunda, bölgesel veya azınlık dillerinin yer aldığı bölgelerde, öğretimin ve
eğitimin bu dillerde yapılmasını güçlendirmek ve geliştirmek için önlemler almaya davet edilmektedir.
Raporda ayrıca birçok ülkede tasarruf tedbirlerinin azınlık dillerinde verilen eğitim ve hizmetlerde
kesintilere yol açtığına üye devletlerin dikkati çekilmekte ve tasarruf tedbirlerinin bedelinin dil politikalarına
yüklenmemesi için üye devletlere çağrıda bulunulmaktadır. Bildirgeyi, maalesef sadece 25 devletin
parlamentolarında onayladığı ve 8 devletin de parlamentolarında onaylamadan imzaladığı belirtilen
raporda, geri kalan 14 üye devlet Şartı imzalamaya ve parlamentolarında onaylamaya davet edilmektedir.
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