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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Observa que a união aduaneira entre a Turquia e a União Europeia entrou em vigor em 

1995 e desde então tem permanecido inalterada, enquanto as mudanças na economia 

mundial e os avanços tecnológicos alteraram radicalmente o panorama do comércio 

mundial; 

2. Congratula-se, por conseguinte, com a iniciativa de atualizar a união aduaneira de forma a 

refletir essas alterações, através do alargamento do âmbito de aplicação para incluir mais 

setores, como os serviços e os produtos agrícolas, bem como colmatar as atuais lacunas na 

união aduaneira ao procurar incluir novas regras, por exemplo, no domínio do comércio e 

do desenvolvimento sustentável, da energia, das matérias-primas e na resolução de 

litígios; 

3. Congratula-se com a maior transparência existente no seio da Comissão e com o papel 

reforçado do Parlamento no que diz respeito à negociação de acordos internacionais, 

apoiando a iniciativa de transparência da Comissão, designadamente em relação a acordos 

comerciais; 

4. Salienta que a modernização e o funcionamento eficaz da união aduaneira reforçará ainda 

mais os já sólidos laços económicos que unem a Turquia e a União Europeia, mantendo a 

ancoragem económica da Turquia à UE; salienta o facto de a Turquia ter continuado a não 

abrir os seus portos aos navios cipriotas e não ter aplicado o Protocolo Adicional ao 

Acordo de Ancara a Chipre; lamenta que a Turquia não cumpra integralmente as suas 

obrigações exigidas pela UE e recorda que a união aduaneira só poderá alcançar o seu 

potencial máximo se a Turquia aplicar plenamente o Protocolo Adicional em relação a 

todos os Estados-Membros; considera que o reforço das relações comerciais poderia trazer 

benefícios concretos para os cidadãos da Turquia e dos Estados-Membros da UE, tal como 

demonstrado em estudos e avaliações de impacto, e contribuir também para que ambas as 

partes se comprometam com uma agenda de reformas positivas, atenuando, 

simultaneamente, as tensões políticas com Ancara em resultado do agravamento da 

situação do Estado de Direito e das liberdades fundamentais no país;  

5. Recorda que as políticas externas, nomeadamente a política comercial, devem contribuir 

para a proteção e a promoção dos valores defendidos pela UE, como a democracia, o 

Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos e os direitos e liberdades 

fundamentais, tal como definido no artigo 2.º do TUE; salienta que as relações comerciais 

entre a UE e a Turquia são, e devem continuar a ser, baseadas no respeito mútuo pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais; reitera a sua preocupação relativamente 

à situação conjuntural da democracia e dos direitos humanos na Turquia; 

6. Salienta, a este respeito, que a União Europeia deve assumir uma abordagem dupla na 

qual a negociação sobre a modernização da união aduaneira não surja em detrimento da 

abordagem das atuais preocupações em torno da deterioração do Estado de Direito nem às 

custas do enfraquecimento das liberdades fundamentais na Turquia; releva, além disso, 

que a união aduaneira não pode ser considerada uma substituição direta ou indireta das 



 

PE597.544v02-00 4/6 AD\1118622PT.docx 

PT 

negociações de adesão; 

7. Observa que a melhoria das relações comerciais entre a UE e a Turquia constitui um 

elemento essencial dos esforços envidados pela UE e pela Turquia para o aprofundamento 

das suas relações em domínios fundamentais de interesse comum identificados na Cimeira 

UE-Turquia de 29 de novembro de 2015 e na Declaração UE-Turquia de 18 de março de 

2016; lembra que este aprofundamento das relações é agora ainda mais importante, num 

momento em que as negociações de adesão se encontram num impasse apesar dos 

importantes interesses estratégicos a curto e a longo prazo tanto para a UE como para a 

Turquia; 

8. Toma nota da recente aproximação entre a Turquia e a Rússia e das declarações do 

Governo turco no que diz respeito à eventual adesão do país à Organização de Cooperação 

de Xangai; reitera que a UE é o maior parceiro comercial da Turquia e que dois terços do 

investimento direto estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos Estados-Membros da UE; 

releva que, no quadro da união aduaneira, a Turquia tem de alinhar a sua legislação pelo 

acervo comunitário; recorda a conclusão do relatório de 2016 sobre a Turquia quanto ao 

facto de as franquias de direitos de importação, as zonas francas, as medidas de vigilância 

e a gestão dos contingentes pautais não estarem totalmente em conformidade com o 

acervo comunitário; regista a conclusão da Comissão de que uma nova integração 

comercial com a UE seria estimulada pela eliminação de entraves ao funcionamento da 

união aduaneira por parte da Turquia; prevê que o alinhamento legislativo beneficiará as 

empresas da UE que investem ou têm negócios na Turquia, o que, por sua vez, irá 

promover o crescimento e o emprego, tanto na UE como na Turquia; 

9. Sublinha os crescentes desafios geopolíticos e económicos com que a Turquia se depara 

em resultado da instabilidade na sua vizinhança, do terrorismo e da tentativa falhada de 

golpe de Estado de 15 de julho de 2016; salienta que, embora o caos e a instabilidade no 

Médio Oriente, bem como a anexação da Crimeia pela Rússia e a intervenção na Ucrânia 

estejam a prejudicar o comércio externo da Turquia com a sua vizinhança, uma união 

aduaneira melhorada poderia ajudar a Turquia a ultrapassar os desafios que enfrenta, 

contribuir para estabilizar o país e proporcionar crescimento para os seus cidadãos, na 

condição de o Governo levar a cabo as reformas necessárias e de a Turquia retomar o 

caminho da democracia e da restauração do Estado de Direito; 

10. Regista que a harmonização regulamentar da Turquia com as normas da UE em resultado 

da conclusão da união aduaneira promoveu o aumento do comércio entre a UE e a 

Turquia; considera que a modernização da união aduaneira representa uma oportunidade 

para a Turquia reexaminar o seu modelo de crescimento e sair da «armadilha de países de 

rendimento médio»; manifesta a esperança de que o aprofundamento da união aduaneira 

possa vir a ter um impacto positivo na governação económica da Turquia e reforçar as 

entidades reguladoras independentes do país; 

11. Realça o facto de a UE assentar em valores como a democracia, o Estado de Direito e os 

direitos fundamentais; insta a Comissão a incorporar uma cláusula em matéria de direitos 

humanos e de liberdades fundamentais na união aduaneira melhorada entre a Turquia e a 

UE, tornando os direitos humanos e as liberdades fundamentais um pré-requisito 

fundamental. 
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