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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че в съответствие с член 207 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, общата търговска политика се провежда в рамките на 

принципите и целите на външната дейност на ЕС и тези на член 3 и член 5 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално устойчивото 

развитие, изкореняването на бедността, консолидирането и подкрепата за 

демокрацията, върховенството на закона, защитата на правата на човека и 

принципите на международното право; 

Б. като има предвид, че митническият съюз (МС) улеснява движението на стоки и 

следователно е редно да се въведе визов режим, който да дава възможност за 

свободното движение на хора; 

В. като има предвид, че от началото на прилагането на МС през 1995 г. стойността на 

двустранната търговия между ЕС и Турция се е увеличила повече от четирикратно, 

и като има предвид, че производителността в Турция и процесът на привеждане в 

съответствие с достиженията на правото на ЕС бяха стимулирани от МС; 

Г. като има предвид, че Митническият съюз показва някои недостатъци и асиметрии в 

своето функциониране, които произтичат от факта, че приемането му беше 

първоначално замислена като междинен етап по пътя към пълното присъединяване 

на Турция към ЕС в относително кратък период от време, и като има предвид, че 

Митническият съюз е все по-малко способен да отговори на променящата се 

динамика на глобалната търговска интеграция; 

Д. като има предвид, че през 2014 г. в оценка на Световната банка относно 

Митническия съюз между ЕС и Турция се подчертава, наред с другото, че някои 

основни сектори като селското стопанство, услугите, обществените поръчки и 

енергетиката продължават да бъдат изключени от МС; 

Е. като има предвид, че ЕС започна диалог за либерализиране на визовия режим с 

Турция на 16 декември 2013 г., която се основава на пътната карта за 

либерализиране на визовия режим: документ, в който са изложени изискванията, 

които Турция трябва да изпълни, за да даде възможност на Комисията да внесе пред 

Европейския парламент и Съвета предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 

539/2001 на Съвета, с което да позволи на турските граждани да пътуват без виза за 

краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни за бизнес, 

туризъм или семейни цели, в Шенгенското пространство; 

Ж. като има предвид, че в четвъртия доклад относно напредъка по прилагането на 

Изявлението ЕС — Турция се отбелязва, че седем целеви показателя от пътната 

карта за либерализиране на визовия режим все още трябва да бъдат изпълнени, 

включително издаването на биометрични документи за пътуване, в пълно 

съответствие със стандартите на ЕС, преразглеждането на законодателството и 

практиките по отношение на тероризма в съответствие със стандартите на ЕС, 
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сближаването на законодателството относно защитата на личните данни и 

прилагането на споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция; като има 

предвид, че държавите – членки на ЕС, са издали общо 862 184 единни визи на 

турски граждани през 2015 г., 508 589 от които са били единни визи за многократно 

влизане; 

1. потвърждава, че чрез засилването на двустранната търговия, икономическата 

интеграция и регулаторното хармонизиране и инвестиционните потоци, 

Митническото споразумение е от голяма полза както за Турция, така и за ЕС; 

2. счита, че модернизирането и балансирането на Митническия съюз ще допринесат 

ползи за двете страни и че Митническият съюз е един от инструментите за 

поддържане на връзките на Турция с ЕС; отчита, че пълните ползи от МС не може 

да бъдат постигнати, докато Турция не изпълни изцяло всички свои задължения във 

връзка с допълнителния Анкарски протокол към Споразумението за асоцииране ЕС-

Турция, и ако Турция не изпълнява МС по недискриминационен начин по 

отношение на всички 28 държави членки; 

3. отбелязва, че усъвършенстването на МС е важно за Турция; подчертава, че 

преустановяването на работата по усъвършенстването на МС би довело да сериозни 

икономически последици за държавата; 

4. отбелязва, че според доклада на Групата на Световната банка относно митническия 

съюз между ЕС и Турция, турският износ към ЕС допринасят в най-голяма степен за 

създаването на заетост в страната; 

5.  отбелязва, че настоящият механизъм за уреждане на спорове е неефективен;  ето 

защо призовава за учредяването на ефикасен механизъм за уреждане на двустранни 

търговски спорове; 

6. отбелязва, че свободното движение на технически специалисти и управленски 

кадри е от съществено значение за постигането на по-тясна икономическа 

интеграция в Митническия съюз, при условие, че бъдат спазени сигурността и 

обществения ред изисквания;  разглежда включването на услугите в МС като важен 

елемент от търговските преговори; отчита необходимостта от визи за пътуващите с 

цел бизнес, особено за собственици на малки и средни предприятия, и липсата на 

дългосрочни визи за многократно влизане се разглежда като имаща ограничаващ 

ефект по отношение на търговията със стоки, още повече в случай на 

потенциалното включване на предоставянето на услуги в МС; 

7. потвърждава, че безвизовият режим за пътуване или създаването на дългосрочна 

многократна виза за лица, пътуващи по бизнес причини, ще се отрази положително 

върху двустранната търговия; 

8. припомня, че Турция трябва да изпълни всички 72 референтни критерия, за да може 

либерализирането на визовия режим да се проведе независимо от процеса на 

модернизация на митническия съюз; счита, че критериите за либерализирането на 

визовия режим не следва в никакъв случай да бъдат заобикаляни по политически 

или каквито и да било други съображения; подчертава, че либерализирането на 

визовия режим следва да се разглежда като отделен процес от засиленото 
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Митническо споразумение; 

9. счита, че зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и 

основните права трябва да бъдат важен елемент от засиленото Митническо 

споразумение; подчертава, че зачитането на основните права и принципите на 

правовата държава са от съществено значение не само за турски граждани, но и за 

предприятията и инвеститорите. 
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