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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megállapítja, hogy az EU és Törökország közötti vámunió 1995-ben lépett hatályba, és 

azóta változatlan maradt, miközben a világgazdaságban történt változások és a 

technológiai fejlődés alapvetően megváltoztatták a globális kereskedelmi tájképet; 

2. üdvözli ezért a vámunió aktualizálására irányuló azon kezdeményezést, hogy a vámunió 

hatályának több ágazat – mint például a szolgáltatások és a mezőgazdasági termékek – 

bevonásával történő kiszélesítése révén tükrözze e változásokat, valamint hogy az új – 

például a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre, az energiára és nyersanyagokra, 

továbbá a vitarendezésre vonatkozó – szabályok beépítésével törekedjen a vámunió 

jelenlegi hiányosságainak megszüntetésére; 

3. üdvözli a Bizottságon belüli nagyobb átláthatóságot és a Parlament megnövekedett 

szerepét a nemzetközi megállapodások tárgyalása tekintetében, valamint támogatja a 

Bizottság átláthatósági kezdeményezését, különösen a kereskedelmi megállapodások 

vonatkozásában; 

4. hangsúlyozza, hogy a vámunió korszerűsítése és hatékony végrehajtása tovább erősíti a 

már erős gazdasági kapcsolatokat Törökország és az Európai Unió között, és 

Törökországot gazdaságilag továbbra is az EU-hoz köti; hangsúlyozza, hogy Törökország 

továbbra sem nyitotta meg kikötőit a ciprusi hajók előtt, és nem alkalmazza Ciprusra az 

Ankarai Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

Törökország nem teljesíti maradéktalanul az EU által előírt kötelezettségeit, és emlékeztet 

arra, hogy a vámunió csak akkor tudja elérni lehetőségei maximumát, ha Törökország  

minden tagállam vonatkozásában teljes mértékben végrehajtja a jegyzőkönyvet; úgy véli, 

hogy a kereskedelmi kapcsolatok erősítése – ahogy a tanulmányok és a hatásvizsgálatok is 

mutatják – konkrét előnyökkel szolgálhat a török és az uniós polgárok számára, valamint 

hozzájárulhat ahhoz, hogy mindkét fél elkötelezze magát egy pozitív reformütemterv 

mellett, egyúttal enyhítheti az Ankarával kapcsolatos politikai feszültségeket, amelyek oka 

a jogállamiság és az alapvető szabadságok egyre romló helyzete az országban;  

5. emlékeztet arra, hogy a külső politikáknak – a kereskedelempolitikát is beleértve – hozzá 

kell járulniuk az EU által felvállalt, az EUSZ 2. cikkében meghatározott értékek – mint 

például a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, az alapvető jogok és 

alapvető szabadságok tiszteletben tartása – védelméhez és támogatásához; hangsúlyozza, 

hogy az EU és Törökország közötti kereskedelmi kapcsolatok az emberi jogok és alapvető 

szabadságok kölcsönös tiszteletben tartásán alapul, és ennek a továbbiakban is így kell 

lennie; ismételten aggodalmának ad hangot a demokrácia és az emberi jogok általános 

helyzete miatt; 

6. hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Európai Uniónak kettős megközelítést kell 

alkalmaznia, melynek során a vámunió korszerűsítéséről szóló tárgyalás nem a 

törökországi jogállamiság romlásával és az alapvető szabadságok megrendülésével 

kapcsolatos folyamatos aggodalmak kezelésének rovására történik; hangsúlyozza továbbá, 

hogy nem tekinthető a vámunió a csatlakozási tárgyalások közvetlen vagy közvetett 
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kiváltásának sem; 

7. megállapítja, hogy az EU és Törökország közötti kereskedelmi kapcsolatok aktualizálása 

az EU és Törökország által annak érdekében tett erőfeszítések alapvető része, hogy 

elmélyítsék kapcsolataikat az EU és Törökország közötti 2015. november 29-i 

csúcstalálkozón és a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozatban meghatározott, 

közös érdeket képviselő kulcsfontosságú területeken; kijelenti, hogy mindez még 

fontosabb most, hogy a csatlakozási tárgyalások elakadtak az EU és Törökország számára 

fontos rövid és hosszú távú stratégiai érdekek ellenére; 

8. tudomásul veszi Törökország közelmúltbeli közeledését Oroszországhoz és a török 

kormány nyilatkozatait az ország Sanghaji Együttműködési Szervezethez történő esetleges 

csatlakozásáról; újra kijelenti, hogy Törökország fő kereskedelmi partnere az EU, és hogy 

a törökországi közvetlen külföldi befektetések kétharmada az uniós tagállamokból 

származik; hangsúlyozza, hogy a vámunió előírja Törökország számára, hogy 

jogszabályait igazítsa hozzá a közösségi vívmányokhoz; emlékeztet a Törökországról 

szóló 2016. évi jelentés azon megállapítására, amely szerint a vámmentesség, a 

vámszabad területek, a felügyeleti intézkedések, valamint a vámkontingensek kezelése 

nincs teljes összhangban az uniós vívmányokkal; tudomásul veszi a Bizottság azon 

következtetését, hogy az EU-val történő további kereskedelmi integrációt serkentené, ha 

Törökország megszüntetné a vámunió működésének akadályait; arra számít, hogy a 

jogszabályok összehangolása előnyös lesz a Törökországban befektető vagy a 

Törökországgal kereskedő uniós vállalatok számára, ami viszont elősegíti majd a 

növekedést és a foglalkoztatást mind az EU-ban, mind pedig Törökországban; 

9. hangsúlyozza, hogy Törökország a szomszéd területek instabilitása, a terrorizmus és a 

2016. július 15-i meghiúsult puccskísérlet következtében egyre fokozódó geopolitikai és 

gazdasági kihívásokkal szembesül; hangsúlyozza, hogy miközben a Közel-Keleten 

uralkodó káosz és instabilitás, a Krím félsziget Oroszország általi annektálása és az 

ukrajnai orosz beavatkozás kedvezőtlenül érinti Törökország szomszédos területekkel 

folytatott külkereskedelmét, egy aktualizált vámunió segíthet Törökországnak az előtte 

álló kihívások leküzdésében, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy Törökország 

stabilizálódjon és állampolgárai számára növekedést biztosítson, ha a kormány 

megvalósítja a szükséges reformokat, és Törökország visszatér a demokrácia és a 

jogállamiság visszaállítása útjára;; 

10. megállapítja, hogy a török szabályozás uniós szabványokkal való összehangolása, ami a 

vámunió létrehozásának következménye, növelte az EU és Törökország közötti 

kereskedelmet; úgy véli, hogy a vámunió korszerűsítése lehetőséget kínálna Törökország 

számára növekedési modelljének felülvizsgálatához és ahhoz, hogy elkerülje a „közepes 

jövedelem(mel rendelkező ország) csapdáját”; reméli, hogy a vámunió elmélyítése 

kedvező hatással lehet Törökország gazdasági kormányzására és erősíteni fogja 

Törökország független szabályozó intézményeit; 

11. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió a demokrácia, a jogállamisága és az alapvető jogok 

elvein alapul; felszólítja a Bizottságot, hogy a Törökország és az EU közötti aktualizált 

vámunióba építsen be az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó 

záradékot, amely kulcsfontosságú feltételekként határozza meg az emberi jogokat és az 

alapvető szabadságokat; 
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