
 

AM\1061793SV.doc  PE555.234v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

18.5.2015 B8-0455/1 

Ändringsförslag  1 
Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet understryker vilka 

betydande vinster som tullunionen mellan 

EU och Turkiet medför. Sedan tullunionen 

ingicks 1996 har värdet på den bilaterala 

handeln mellan Turkiet och EU mer än 

fyrdubblats, vid sidan av en betydande 

ökning av de utländska 

direktinvesteringarna från EU i Turkiet och 

en djupare integration mellan turkiska och 

europeiska företag, till nytta för båda 

parter. Parlamentet pekar på Världsbankens 

utvärdering av tullunionen nyligen, där 

man understryker behovet av ett antal 

reformer för att bevara ett klimat som är 

gynnsamt för nära ekonomiskt samarbete 

även i framtiden. Parlamentet framhåller 

särskilt behovet att i) utvidga tullunionens 

tillämpningsområde till 

jordbruksprodukter, tjänster och offentlig 

upphandling, ii) skapa gynnsamma villkor 

för en fortsatt tillväxt i handeln, bland 

annat genom visumlättnader för 

affärsresenärer och att iii) införa närmare 

samråd och mekanismer för 

informationsutbyte mellan EU och Turkiet 

angående följderna för Turkiet av 

frihandelsavtal som EU undertecknar med 

tredjeländer, däribland det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar 

(TTIP) med USA.  

32. Europaparlamentet understryker vilka 

betydande vinster som tullunionen mellan 

EU och Turkiet medför. Sedan tullunionen 

ingicks 1996 har värdet på den bilaterala 

handeln mellan Turkiet och EU mer än 

fyrdubblats, vid sidan av en betydande 

ökning av de utländska 

direktinvesteringarna från EU i Turkiet och 

en djupare integration mellan turkiska och 

europeiska företag, till nytta för båda 

parter. Parlamentet pekar på Världsbankens 

utvärdering av tullunionen nyligen, där 

man understryker behovet av ett antal 

reformer för att bevara ett klimat som är 

gynnsamt för nära ekonomiskt samarbete 

även i framtiden. Parlamentet framhåller 

särskilt behovet att i) utvidga tullunionens 

tillämpningsområde till 

jordbruksprodukter, tjänster och offentlig 

upphandling, ii) skapa gynnsamma villkor 

för en fortsatt tillväxt i handeln, bland 

annat genom visumlättnader för 

affärsresenärer och att iii) införa närmare 

samråd och mekanismer för 

informationsutbyte mellan EU och Turkiet 

angående följderna för Turkiet av 

frihandelsavtal som EU undertecknar med 

tredjeländer. Parlamentet anser att 

tullunionen med Turkiet bör utvidgas och 

fördjupas och att Turkiets intressen bör 

beaktas inom ramen för förhandlingarna 

om det transatlantiska partnerskapet för 
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handel och investeringar (TTIP).  
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