
 

AD\1116977NL.docx  PE595.635v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
 

2016/2031(INI) 

10.2.2017 

ADVIES 

van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

aan de Commissie internationale handel 

inzake Naar een nieuw handelskader tussen de EU en Turkije en de 

modernisering van de douane-unie 

(2016/2031(INI)) 

Rapporteur voor advies:  Csaba Sógor  

 



 

PE595.635v02-00 2/6 AD\1116977NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1116977NL.docx 3/6 PE595.635v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

A. overwegende dat de gemeenschappelijke handelspolitiek, overeenkomstig artikel 207 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt gevoerd in het kader van 

de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de EU en van artikel 3 en 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name duurzame 

ontwikkeling, uitbanning van armoede, consolidering en ondersteuning van de 

democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de beginselen van het 

internationaal recht; 

B. overwegende dat de douane-unie het verkeer van goederen vereenvoudigt en dat bijgevolg 

een visumregeling ingevoerd moet worden om het vrij verkeer van personen mogelijk te 

maken; 

C. overwegende dat de waarde van de bilaterale handel tussen de EU en Turkije sinds de 

invoering van de douane-unie in 1995 ruim verviervoudigd is, en overwegende dat de 

productiviteitswinst in Turkije en het proces van aanpassing aan het EU-acquis door de 

douane-unie bevorderd werden; 

D. overwegende dat de werking van de douane-unie tekortkomingen kent en asymmetrisch 

is, een gevolg van het feit dat de invoering oorspronkelijk gezien werd als een tussenstap 

voor de volledige toetreding van Turkije tot de EU op relatief korte termijn; overwegende 

dat de douane-unie steeds minder vat heeft op de veranderende dynamiek van de integratie 

van de wereldhandel; 

E. overwegende dat de Wereldbank in de evaluatie van de douane-unie tussen de EU en 

Turkije in 2014 onder meer benadrukte dat bepaalde belangrijke sectoren, zoals diensten, 

landbouw, overheidsopdrachten en energie, niet tot het toepassingsgebied van de douane-

unie behoren; 

F. overwegende dat de dialoog over visumliberalisering tussen Turkije en de EU op 16 

december 2013 van start is gegaan, op basis van het stappenplan voor visumliberalisering, 

een document waarin de vereisten zijn vastgelegd waar Turkije aan moet voldoen om de 

Commissie in staat te stellen een wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 

Raad voor te stellen aan het Europees Parlement en de Raad, opdat Turkse burgers 

visumvrij naar het Schengengebied kunnen reizen als hun verblijf kort is, namelijk minder 

dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, en een zakelijk, toeristisch of familiaal 

doeleinde heeft; 

G. overwegende dat in het vierde verslag over de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de 

verklaring EU/Turkije opgemerkt wordt dat zeven benchmarks van het stappenplan voor 

visumliberalisering nog niet gehaald werden, waaronder de aflevering van biometrische 

reisdocumenten die volledig conform de EU-normen zijn, de wetgeving en praktijken 

inzake terrorismebestrijding afstemmen op de EU-normen, de wetgeving inzake 

bescherming van persoonsgegevens aanpassen en de overname-overeenkomst EU-Turkije 
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uitvoeren; overwegende dat de EU-lidstaten in 2015 in totaal 862 184 eenvormige visa 

hebben afgeleverd aan Turkse onderdanen, waarvan 508 589 meervoudige eenvormige 

visa; 

1. erkent dat de douane-unie zeer veel voordelen heeft opgeleverd voor zowel Turkije als de 

EU door versterking van de handel in beide richtingen, economische integratie, 

harmonisering van de regelgeving en investeringsstromen; 

2. is van oordeel dat het moderniseren en in evenwicht brengen van de douane-unie voor 

beide partijen voordelig zou zijn en dat de douane-unie behoort tot de instrumenten die 

Turkije met de EU verbonden kunnen houden; erkent dat vele voordelen van de douane-

unie onbenut blijven zolang Turkije niet alle verplichtingen met betrekking tot het 

aanvullende Protocol van Ankara bij de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije 

naleeft en het land de douane-unie niet ten opzichte van alle 28 lidstaten op eenzelfde niet-

discriminerende manier toepast; 

3. wijst erop dat opwaardering van de douane-unie belangrijk is voor Turkije; beklemtoont 

dat opschorting van de werkzaamheden rond die opwaardering van de douane-unie 

ernstige economische gevolgen voor het land zou hebben; 

4. stelt vast dat de export van Turkije naar de EU volgens het verslag van de Wereldbank 

over de douane-unie tussen de EU en Turkije sterk bijdraagt tot de werkgelegenheid in het 

land; 

5.  stelt vast dat de huidige regeling inzake de beslechting van geschillen niet doeltreffend is; 

roept daarom op tot de invoering van een efficiënte regeling voor de beslechting van 

bilaterale handelsgeschillen; 

6. merkt op dat het vrij verkeer van technisch geschoolde beroepskrachten en managers 

essentieel is voor de verdieping van de economische integratie in de douane-unie, op 

voorwaarde dat de vereisten inzake veiligheid en openbare orde nageleefd worden; is van 

oordeel dat de integratie van diensten in de douane-unie een belangrijk element van de 

handelsbesprekingen is; erkent dat het feit dat een visum vereist is voor zakenreizigers, 

met name eigenaars van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook het feit dat geen 

langlopende meervoudige visa bestaan, beschouwd wordt als een belemmering voor de 

handel in goederen, en dat dit des te meer het geval zal zijn als dienstverlening 

geïntegreerd wordt in de douane-unie; 

7. erkent dat visumvrij reizen of de creatie van langdurige meervoudige visa voor 

zakenreizigers een positief effect zou hebben op de bilaterale handel; 

8. herhaalt dat het nodig is dat Turkije alle 72 benchmarks haalt om de visumliberalisering te 

laten plaatsvinden, ongeacht het moderniseringsproces van de douane-unie; is van oordeel 

dat de criteria voor visumliberalisering niet om politieke of andere redenen mogen worden 

verdraaid; benadrukt dat de visumliberalisering onafhankelijk van de versterking van de 

douane-unie behandeld moet worden; 

9. is van oordeel dat de eerbiediging van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten 

een belangrijk onderdeel moet zijn van een versterkte douane-unie; benadrukt dat de 

eerbiediging van de grondrechten en de rechtsstaat niet alleen belangrijk is voor Turkse 
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burgers, maar ook voor ondernemingen en investeerders; 
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