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De door de Taakgroep "Uitbreiding" van het Secretariaat van het Europees Parlement opgestelde informatieteksten (briefings) hebben als doel op een systematische en beknopte manier de stand van zaken 
weer te geven over de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie, evenals de standpunten van de lidstaten en de Europese instellingen. De briefings zullen worden bijgewerkt in functie van het 
verloop van de onderhandelingen. Reeds verschenen: 
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5  Malta en de betrekkingen met de Europese Unie   167.350/rev. 3  01.07.99 All 
6  Bulgarije en de uitbreiding van de Europese Unie   167.392/rev. 2  26.02.99 All 
7  Turkije en de betrekkingen met de Europese Unie   167.407/rev. 1  27.10.98 All 
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9  Slovenië en de toetreding tot de Europese Unie   167.531/rev. 1  08.02.99 All 
10  Letland en de uitbreiding van de Europese Unie   167.532/rev. 1  17.12.98 All 
11  Litouwen en de uitbreiding van de Europese Unie   167.533/rev. 2  12.01.99 All 
12  Polen en de toetreding tot de Europese Unie    167.587/rev. 2  20.10.98 All 
13  Slowakije en de toetreding tot de Europese Unie   167.609/rev. 1  14.12.98 All 
14  Rusland en de uitbreiding van de Europese Unie   167.734/rev. 1  23.02.99 All 
15  De institutionele aspecten van de uitbreiding van de Europese Unie 167.299  13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV 
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17  Milieubeleid en uitbreiding      167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  De Europese Conferentie en de uitbreiding van de Europese Unie 167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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27  Enlargement and Agriculture     167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Zwitserland en de uitbreiding van de Europese Unie   167.777/rev. 1  08.03.99 All 
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INLEIDING 
 
Op 13 december 1999 heeft de Europese Raad van Helsinki zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel 
van de Commissie om Turkije het statuut van kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie te 
verlenen. 
 
Er blijft wel nog veel te doen op de weg naar toetreding. Turkije moet, zoals de Commissie in haar 
tweede periodiek verslag van oktober 1999 zegt, aanzienlijke vorderingen maken met betrekking tot 
de politieke criteria van Kopenhagen, omdat er nog ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van de 
mensenrechten en de bescherming van minderheden. 
 
Wat de Cypriotische kwestie betreft zijn de standpunten van Turkije niet in overeenstemming met de 
resoluties  van de VN, noch met het standpunt van de Europese Unie. Het territoriale geschil in de 
Egeïsche Zee is niet opgelost. 
 
Tenslotte moet Turkije, dat in 1999 door een aardbeving met ernstige economische gevolgen werd 
getroffen, zijn macro-economisch beleid gezond maken. 
 
Het Europees Parlement heeft zijnerzijds, in zijn resolutie over de voorbereiding van de Europese 
Raad van Helsinki, onderstreept dat de onderhandelingen niet kunnen worden geopend, omdat 
Turkije verre van voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen. Het Parlement beklemtoont dat 
Turkije als kandidaat-land inzake deze criteria duidelijke en controleerbare vorderingen moet maken. 
 
Hoewel het voor een hervatting van bepaalde vormen van financiële bijstand voor Turkije is, heeft het 
Parlement geen eensgezind standpunt bereikt wat betreft de toekenning van het statuut van kandidaat-
land (zie Agence Europe, 14.12.1999). 
 
 
I. POLITIEKE SITUATIE 
 
MEMORANDUM: Sinds de vervroegde verkiezingen van 24 december 1995 werd de politieke 
situatie in Turkije gekenmerkt door veranderingen binnen de opeenvolgende coalitieregeringen, de 
ontbinding van de Refah-partij, corruptiegevallen, de afzetting van premier Yilmaz op 25 november 
1998 en zijn vervanging door Ecevit tot aan de vervroegde verkiezingen van 18 april 1999. 
 
1. De verkiezingen van 18 april 1999 
 
De nationalistische linkse partij DSP en de ultranationalistische partij MHP zijn de winnaars van de 
verkiezingen van 18 april 1999. Deze omzwaai van de publieke opinie naar het Turkse nationalisme 
weerspiegelt de teleurstelling van de kiezers over het onvermogen van de meeste centrumpartijen om 
een doeltreffende en onberispelijke regering samen te stellen in een periode van economische 
moeilijkheden en politieke onzekerheid. 
 
De verkiezingsresultaten zijn als volgt (87,09% opkomst): 
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DPS (ECEVIT, linkse nationalistische partij)  21,3%  136 zetels (1995: 14,64%) 
 
MHP (BAHCELI, ultranationalistische partij) 18,1%  129 zetels (1995: 8,18%) 
 
FP (KUTAN, islamitische partij)   15,6%  111 zetels (1995: 21,38%) 
 
ANAP (YILMAZ, centrum-rechts)   13,4%  86 zetels (1995: 19,65%) 
 
DYP (CILLER, centrum-rechts)   12,1%  86 zetels (1995: 19,18%) 
 
Onafhankelijken       2 zetels 
 
De partijen die het voor de vertegenwoordiging in het parlement noodzakelijke minimum van 10% 
niet hebben behaald, zijn: 
 
CHP (BAYKAL, sociaal-democratische partij) 8,6%    (1995: 10,71%) 
 
HADEP (pro-Koerdische partij)   3,99%    (1995: 4,17%) 
 
BBP (nationalistische en islamitische partij)  1,45%    (1995: -         ) 
 
De DSP dankt haar overwinning bij de verkiezingen aan het charisma van haar leider, Bulent Ecevit. 
Zijn veertigjarige politieke loopbaan is zonder financiële onregelmatigheden verlopen. Hij staat 
bekend als verdediger van de nationale belangen – hij gaf opdracht tot de invasie van Cyprus in 1974 
– en hij won met name stemmen dankzij de arrestatie gedurende zijn korte mandaat (vóór de 
verkiezingen) van Abdullah Öçalan in Kenia en diens terugkeer naar Turkije om te worden berecht. 
 
Het verrassende succes van de MHP bij de verkiezingen weerspiegelt de grote ontevredenheid van de 
bevolking over de politici van het centrum, die al jarenlang de problemen van het land niet krachtig 
genoeg hebben aangepakt. De sociale onrechtvaardigheid is verergerd door het economische 
wanbeheer in het land. De inflatie heeft de inkomens aangetast, terwijl de economische stagnatie van 
de laatste maanden de kleine ondernemingen heeft geruïneerd. Tevens profiteerde de MHP van de 
algemene teleurstelling over de weigering van de EU om Turkije op te nemen in de groep van 
kandidaat-landen waarmee de onderhandelingen begonnen. Onder de kiezers die voor de MHP 
hebben gestemd, zijn talrijke jongeren van 18 tot 25 jaar, dikwijls werkloos en op zoek naar een 
ideologie die aan hun verwachtingen beantwoordt. 
 
- De vorming van de 57ste regering 
 
Op 9 juni ontving de door de DSP (links-democratische partij van Ecevit), de MHP (extreem-rechtse 
nationalistische partij van Bahceli) en de ANAP (Vaderlandse partij van Yilmaz) gevormde 
regeringscoalitie het vertrouwen van het Turkse parlement met 354 stemmen van de 550 
(uitzonderlijke meerderheid ten opzichte van de vorige regeringen). 
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2. Grondwettelijke aspecten 
 
Sinds de verkiezingen van april 1999 heeft de coalitieregering, die over een ruime meerderheid 
beschikt, een aantal wetgevende maatregelen erdoor gekregen.  
 
Er is, ten eerste, de hervorming van de Staatsveiligheidshoven (SSC’s). 
In 1998 verklaarde het Europees Hof voor de rechten van de mens dat de Staatsveiligheidshoven 
door de aanwezigheid van een militaire rechter in het panel van SSC-rechters niet als onpartijdige en 
onafhankelijke tribunalen kunnen worden beschouwd en derhalve een schending van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zijn. 
 
Op 22 juni 1999 is een grondwetsherziening  in werking getreden waardoor de Staatsveiligheidshoven 
(artikel 143 van de grondwet) gedemilitariseerd werden. Als een rechtstreeks gevolg van deze 
hervorming werd de militaire rechter in het proces tegen Öçalan onmiddellijk vervangen door een 
civiele rechter. 
 
Sinds april 1999 kan de regering door een herziening van de wetgeving zware gevangenis- en 
degradatiestraffen opleggen aan politiemannen en ambtenaren die veroordeeld zijn wegens foltering of 
wrede, onmenselijke en vernederende behandeling. Met deze wetsherziening heeft de regering gevolg 
gegeven aan de aanbevelingen van het Europees Comité ter bestrijding van foltering (president 
Demirel heeft trouwens toegegeven dat foltering in Turkije voorkomt zonder evenwel deel uit te 
maken van het overheidsbeleid – zie Milliyet van 22.11.1999). 
 
In augustus 1999 heeft de GANT (Grote Assemblee) wijzigingen goedgekeurd met betrekking tot het 
stelsel van politieke partijen die tot een zekere liberalisering hebben geleid. Het Constitutioneel Hof 
heeft in februari 1999 niettemin de pro-Koerdische partij DKP verboden (de islamitische partij Refah 
werd al in januari 1998 verboden). 
 
De Nationale Veiligheidsraad, die sommigen willen afschaffen, heeft de steun van premier Ecevit, die 
het bestaan ervan niet strijdig acht met een democratisch bestel (zie Turkse pers van 13.12.1999). 
 
De premier heeft zich daarentegen wel voor de afschaffing van de doodstraf uitgesproken. 
 
Artikel 8 van de antiterreurwet bestaat nog altijd. Dit artikel, dat in 1995 lichtjes werd gewijzigd, 
biedt nog steeds de mogelijkheid personen, en met name journalisten, onder het voorwendsel van het 
voeren van “separatistische propaganda” gevangen te zetten. De Raad van Europa en het Europees 
Parlement zijn trouwens opgekomen voor de algehele schrapping van dit artikel. 
 
De gemengde parlementaire commissie belast met de harmonisatie van de grondwet zou in december 
jongstleden begonnen zijn aan de werkzaamheden om de grondwet aan te passen aan de normen van 
de Europese Unie en een “civiele grondwet op te stellen”. In de media worden onder meer de 
volgende veranderingen noodzakelijk genoemd: 
- afschaffing van de doodstraf, 
- vrijheid van mening, 
- voorkoming van foltering, 
- toekenning van culturele rechten (radio, televisie, onderwijs) aan de Koerden,  
- afschaffing van de Nationale Veiligheidsraad, 
- opheffing van de noodtoestand, 
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- een civiele oplossing voor het probleem van het zuidoosten, 
- opneming van de generale staf in het Ministerie van landsverdediging, 
- regeling van het geschil in de Egeïsche Zee en het probleem-Cyprus. 
 
3. Mensenrechten 
 
Zoals uit het tweede periodiek verslag van de Commissie van 13 oktober 1999 blijkt, is er sinds het 
verslag van 1998 weinig verandering gekomen in de situatie op het gebied van de mensenrechten. 
Ondanks enkele maatregelen in de goede richting, blijft de toestand zorgwekkend. In het verslag 
worden een aantal gebieden genoemd waar er helemaal geen vooruitgang is gemaakt: vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid, levensomstandigheden in de gevangenissen, vrijheid van vereniging en 
vergadering, minderheden. 
 
In het algemeen is de situatie op het gebied van de mensenrechten en de politieke rechten er in Turkije 
sinds het vorige verslag niet op vooruitgegaan. 
 
4. De Koerdische kwestie 
 
MEMORANDUM: Het Europees Parlement heeft er bij de Turkse regering steeds op aangedrongen 
het probleem van het terrorisme op democratische wijze en met inachtneming van de principes van de 
rechtsstaat op te lossen. 
 
Nadat bepaalde landen van de Europese Unie begin 1998 door Koerdische vluchtelingen werden 
overspoeld, drongen de Europese instellingen er bij de Turkse regering op aan te streven naar een 
politieke oplossing voor de onderdrukking van het Koerdische volk. Turkije werd ook met klem 
verzocht zijn militaire operaties in Noord-Irak stop te zetten. 
 
Het Europees Parlement heeft de Unie (in zijn resolutie van 15.01.1998) verzocht een internationaal 
initiatief voor de oplossing van deze kwestie te nemen en er bij de Raad en de lidstaten op 
aangedrongen de problematiek van de schending van de rechten van de Koerden aan te kaarten bij de 
VN-Mensenrechtencommissie. 
 
In augustus 1998 wordt een toename van de gevechten tussen het Turkse leger en de Koerdische 
separatisten waargenomen in Zuidoost-Anatolië en aan de oevers van de Zwarte Zee. Op 28 augustus 
1998 kondigt de leider van de Koerdische separatisten, Abdullah Öçalan, eenzijdig een staakt-het-
vuren af. Het Turkse leger, dat de handhaving van de noodtoestand in het zuidoosten eist, weigert 
daarop in te gaan. 
 
Öçalan vlucht naar het buitenland en wordt eind februari 1999 in Kenia gearresteerd. Het 
Staatsveiligheidshof van Ankara veroordeelt hem op 29 juni 1999 tot de doodstraf voor terrorisme en 
het streven naar separatisme. De uitspraak wordt bevestigd door het Turkse Opperste Gerechtshof. 
Öçalan gaat in beroep bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. 
 
In zijn resolutie van 22 juli 1999 dringt het Parlement er bij de Turkse autoriteiten op aan het vonnis 
niet uit te voeren. Öçalan vraagt de PKK vanaf 1 september een einde aan het geweld te maken, 
terwijl er op dat moment een amnestiewet van kracht is waardoor PKK-leden die zich overgeven en 
informatie over hun organisatie geven strafvermindering krijgen. 
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Op 13 januari 2000 besluit de regerende coalitie de executie van Öçalan op te schorten in afwachting 
van de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, die nog twee jaar op zich kan 
laten wachten. Dit besluit valt een gunstig onthaal te beurt en wordt als een stap in de goede richting 
beschouwd. Toch is er protest tegen aangetekend door de nationalistische partij, die het als een 
toegeving aan de EU beschouwt. 
 
In zijn resolutie van 17 juli 1998 over het verslag van de Commissie betreffende de ontwikkeling van 
de betrekkingen met Turkije spreekt het Europees Parlement zich uit voor een politieke oplossing van 
het conflict. Het zegt bovendien zijn steun toe aan de voorstellen die gericht zijn op de juridische 
erkenning van de Koerdische identiteit - ook al zijn het maar bepaalde vormen van deze culturele 
identiteit - alsmede aan alle initiatieven die de dialoog tussen de partijen kunnen bevorderen. 
 
Maar in haar periodiek verslag van 1999 betreurt de Commissie dat Turkije op deze weg geen enkele 
vooruitgang heeft gemaakt.  
 
Begin 1999 moedigt het Europees Parlement de Turkse regering aan de economische en sociale 
ontwikkelingshulp aan de Koerdische regio’s voort te zetten. 
 
In maart 1999 kondigt premier Ecevit aan dat de regering tijdens de komende twee jaar deze regio’s 
met 100 miljoen dollar extra zal steunen. 
 
5. Cyprus 
 
Zoals de Commissie in haar tweede periodiek voortgangsverslag over Turkije met betrekking tot de 
Cypriotische kwestie zegt, zijn de standpunten van Turkije niet in overeenstemming met de resoluties 
van de Verenigde Naties noch met het standpunt van de Europese Unie en hebben zij bovendien 
nadelige gevolgen voor het Euro-mediterraan partnerschap. 
 
Sinds 1974 wordt 37% van het grondgebied van de Republiek Cyprus illegaal door Turkije bezet. 
 
Op 31 maart 1998 ging het uitbreidingsproces van start en op 10 november werden de 
toetredingsonderhandelingen met de landen van de eerste golf, waaronder Cyprus, geopend. Het is de 
bedoeling dat de toetreding het hele eiland ten goede komt en een vreedzame oplossing bespoedigt 
van het conflict waardoor het eiland wordt verdeeld. 
 
Turkije heeft tot dusver echter stelselmatig obstructie gevoerd tegen een vredesregeling. De 
mislukking van de onderhandelingen van Montreux werd toegeschreven aan de heer Denktash, die 
door Turkije werd gesteund. Er zij op gewezen dat de Turkse Cyprioten niet aan de 
toetredingsonderhandelingen deelnemen ondanks het voorstel dat door president Clerides is gedaan. 
 
De Europese Unie baseert zich op desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties en is nog altijd 
voorstander van een Cypriotische federatie van de beide gemeenschappen en een terugtrekking van de 
Turkse militairen uit het noorden van het eiland, terwijl Turkije en de Turkse Republiek van Noord-
Cyprus (TRNC) een confederale status van twee aparte gemeenschappen wensen. Op 20 juli 
jongstleden hebben Turkije en de TRNC opnieuw een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht 
(waar de Europese Unie in 1997 reeds kritiek op had, omdat erin met annexatie van het noordelijke 
deel van het eiland door Turkije werd gedreigd). 
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Turkije, nu kandidaat-land, zal zich moeten aanpassen aan het communautaire acquis, ook op het 
gebied van het GBVB. Er zijn onlangs enkele tekenen geweest dat het de goede richting uitgaat. In 
december 1999 heeft in New-York een eerste ronde van besprekingen tussen Denktash en Clerides 
plaatsgevonden. Een tweede ontmoeting vindt in februari in Genève plaats. 
 
Anderzijds is het bezoek van de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Papandreou aan Turkije in 
januari jongstleden (het eerste bezoek sinds 38 jaar) aanleiding geweest tot de ondertekening van een 
aantal overeenkomsten tussen beide landen. 
De Turkse premier Ecevit merkte in dit verband op: “Als wij onze bilaterale problemen oplossen, zal 
dat een positief effect hebben op Cyprus”. 
 
Minister Papandreou zei zijnerzijds: “Als het probleem-Cyprus geregeld zou zijn, zouden de 
geschillen tussen Griekenland en Turkije gemakkelijker kunnen worden opgelost… Cyprus is een 
belangrijke factor voor de verbetering van de betrekkingen” (er zij op gewezen dat de aardbevingen in 
Turkije tot een enorme golf van solidariteit bij de Griekse autoriteiten hebben geleid). 
 
6.  De situatie in het Egeïsche-Zeegebied   
 
Op de Associatieraad EG/Turkije van 29 april 1997 werd onderstreept dat de spanningen in de 
Egeïsche Zee slechts kunnen worden overwonnen via een regeling van het Grieks-Turkse geschil 
overeenkomstig het internationale recht - door met name een beroep te doen op het Internationaal 
Gerechtshof - alsmede de totstandkoming van goedenabuurschapsbetrekkingen en de verwerping van 
het gebruik van geweld of de dreiging daarmee, overeenkomstig het Handvest van de Verenigde 
Naties. 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn recente resolutie van 6 oktober 1999 de Turkse regering 
verzocht ten volle samen te werken met de Griekse regering bij de inspanningen die deze laatste levert 
om goedenabuurschapsbetrekkingen tussen beide landen tot stand te brengen op basis van het 
beginsel van eerbiediging van het internationale recht en de verdragen en aldus de stabiliteit en de 
veiligheid in geheel Europa te versterken. De Europese Commissie stelt in haar laatste periodiek 
verslag over Turkije van 13 oktober 1999 anderzijds vast dat Turkije heeft geweigerd met de 
Europese Unie een politieke dialoog aan te gaan over de gevoelig liggende problemen met betrekking 
tot het territoriale geschil in de Egeïsche Zee. Het bezoek van de heer Papandreou aan Turkije laat 
echter ook in dit geval ruimte voor optimisme. De Turkse autoriteiten hebben een reeks 
vertrouwensmaatregelen in de militaire sector voorgesteld om de spanning in de Egeïsche Zee te 
verminderen” (zie persoverzicht Commissie - Ankara van 21.01.2000). 
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II.  ECONOMISCHE SITUATIE 
 
ALGEMEEN 
 
Na jaren van groei wordt de Turkse economie de laatste tijd gekenmerkt door stagnatie met een 
aanhoudend hoog inflatiepercentage bij een hoog begrotingstekort. De twee recente aardbevingen 
hebben een deel van de industriële structuur ook zwaar getroffen en zullen grote offers met het oog 
op de wederopbouw vereisen. 
 
De structuurhervormingen en het anti-inflatoire programma van de regering-Ecevit hebben niettemin 
het vertrouwen van de internationale instellingen gekregen. 
 
De ondertekening van een overeenkomst met het IMF (4 miljard dollar over een periode van 3 jaar), 
de beloofde steun van de Wereldbank voor de structuurhervormingen (3 miljard dollar) en het statuut 
van kandidaat-land voor de Europese Unie zouden als een katalysator moeten werken niet alleen voor 
de politieke hervormingen, maar ook voor de economische hervormingen die nodig zijn om Turkije 
aan de Europese normen aan te passen. 
 
Groei 
 
Sinds 1995-96 zit er onmiskenbaar veel dynamiek in de Turkse economie. Het BNP is in 1997 met 
8% gestegen. Ter vergelijking: het gemiddelde van de 15 lidstaten ligt voor 1997 op 2,6%. Tijdens de 
eerste zes maanden van 1998 is de groei zeer hoog gebleven (9%) maar in het tweede halfjaar is hij 
duidelijk teruggelopen (4%). Voor het jaar 1998 verwacht de overheid een groei van het BNP van 
4,5%. 
 
Het afnemen van de groei, voor het eerst sinds 1994, kan worden verklaard uit het afkoelingsbeleid 
waarmee de regering in de herfst van 1997 een begin heeft gemaakt (verhoging van de belastingdruk, 
inkrimping van programma's voor overheidsinvesteringen, beheersing van de ambtenarensalarissen...) 
en door het teruglopen van de mondiale groei als gevolg van de crises in Rusland en Azië. 
 
Voor 1999 is de groei negatief (-1,4%), maar in de loop van 2000 zou hij zich moeten herstellen. 
 
Consumptie 
 
De gezinsconsumptie is in 1995 fors toegenomen (7,6% in 1995 tegen -5,3% in 1994). Hetzelfde 
geldt voor de overheidsuitgaven (6,7% tegenover -3,5%). Het is onduidelijk op grond van welke 
inkomstenbronnen de stijging van de reële gezinsinkomens met 8,7% kan worden verklaard. 
Klaarblijkelijk kon de ineenstorting van de reële lonen in zowel de particuliere als de openbare sector 
(met 20% in 1994) in 1995 slechts gedeeltelijk worden goedgemaakt. De landbouwinkomens zijn er 
in reële termen overigens enigszins op vooruitgegaan. Er mag worden aangenomen dat de grote 
ondernemingen in 1995 forse winsten hebben geboekt en dat de stijging van de inkomens ingevolge 
de reële rente op staatsobligaties zich in de meeste gevallen heeft doorgezet. De financiering van de 
zich voortslepende oorlog in het zuidoosten van het land draagt bij aan de groei van de 
overheidsuitgaven (de militaire begroting vormt 3,8% van het BBP). Van 1996 tot 1997 vertoonden 
de overheidsuitgaven een stijging van 6%. Van 1997 tot 1998 nam de groei van de overheidsuitgaven 
echter af, en bedroeg hij nog maar 3,5%. 
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Ook van de particuliere consumptie neemt de groei sinds 1996 af (van 6% in 1996/1997 tot 3,8% in 
1997/1998). 
 
De aardbevingen van augustus en november 1999 en de invoering van nieuwe belastingen om de 
wederopbouw te financieren zouden de binnenlandse vraag kunnen drukken. Anderzijds zullen de 
salarisverhogingen van de ambtenaren overeenkomstig het IMF-programma voor het jaar 2000 tot 
15% worden beperkt. 
 
Investeringen 
 
De forse toename van de import van kapitaalgoederen ligt ongetwijfeld aan de basis van de stijging 
(met 25 à 30%) van de particuliere investeringen, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de 
aanhoudende inkrimping van de overheidsinvesteringen. De bruto aangroei van vast kapitaal zou in de 
periode 1997-2001 jaarlijks gemiddeld circa 5% moeten bedragen. 
 
De rechtstreekse buitenlandse investeringen vertegenwoordigden in 1996 het relatief bescheiden 
bedrag van 1 miljard dollar, hetgeen ongeveer overeenkomt met dat van 1995, terwijl de oprichting 
van de douane-unie in een grotere kapitaaltoevoer had moeten resulteren. Dit neemt niet weg dat het 
aantal afgegeven vergunningen voor de invoer van buitenlands kapitaal eind 1996 duidelijk was 
toegenomen. Er wordt overigens gewerkt aan maatregelen om de toevoer van buitenlands kapitaal te 
bespoedigen door afwijkingen van de minimumvereisten inzake eigen vermogen toe te staan en door 
de stimuleringsmaatregelen voor binnenlandse investeringen uit te breiden tot de rechtstreekse 
buitenlandse investeringen voor moderniseringsdoeleinden. 
 
Ondanks een hoge inflatie en hoge rente zijn de investeringen (bruto kapitaalvorming) in 1996/1997 
toegenomen met 11,5% en in 1997/1998 met 7%. 
 
Nieuwe wetten, zoals de wet op het bankwezen, de hervorming van de sociale zekerheid, het nieuwe 
artikel dat buitenlandse investeerders in staat stelt in geval van geschillen een beroep op internationale 
arbitrage te doen zijn allemaal factoren die buitenlandse investeringen kunnen bevorderen. 
 
Productie 
 
Het aandeel van de industriesector in het BNP bedroeg in 1998 19,3%. De industrie biedt werk aan 
2,9 miljoen mensen (21,8% van de totale beroepsbevolking werkte in april 1997 in de 
industriesector). Het groeitempo van de industriële productie (in 1997 10,8%) is in 1998 afgenomen 
(6,6%), vooral in de tweede helft van het jaar. 
In 1999 bedroeg het industriële groeipercentage 1,3%. 
 
De sectoren energie, chemie en mijnbouw zijn de trekpaarden van de industriële productie. 
 
In de afgelopen achttien jaren heeft de dienstensector een spectaculaire groei doorgemaakt. In 1993 
waren daarin 7,5 miljoen mensen werkzaam, tegen 5 miljoen in 1980. In 1999 nam de dienstensector 
56,5% van het BBP voor zijn rekening. 
 
De landbouwsector heeft echter de meeste werknemers (in 1999 42,2% van de beroepsbevolking). In 
1999 vertegenwoordigde hij 16% van het BBP, terwijl de industriesector goed was voor 27,4%. 
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Internationale positie 
 
Zoals in het tweede periodiek verslag van de Commissie wordt gezegd, werd de buitenlandse handel 
in 1998-1999 zwaar getroffen door de achteruitgang van het internationale economische klimaat en 
de daling van de binnenlandse vraag. 
 
De handelsbetrekkingen met de Europese Unie, die toch de voornaamste handelspartner van Turkije 
blijft, zijn zowel wat de invoer als wat de uitvoer betreft afgenomen, wat Turkije in staat heeft gesteld 
zijn totale handelstekort te verlagen. 
 
Voor 19981 bedroeg de handelsbalans van Turkije met de Europese Unie 16.359 miljoen ecu. De 
Europese Unie vertegenwoordigt 52,4% van de totale invoer van Turkije en neemt 50% van de 
Turkse uitvoer voor haar rekening. 
 
Turkije vertegenwoordigt 2,5% van de totale handel met niet-EU-landen en komt daarmee op de 
tweede plaats van de kandidaat-landen, na Polen, dat 3,1% vertegenwoordigt. 
 
Werkgelegenheid 
 
In 1995 bedroeg het werkloosheidspercentage 7,5% tegenover 8,1% in 1994. Het officiële 
werkloosheidspercentage bedroeg in april 1996 6,3%, maar het officieuze percentage zou wel eens 
kunnen oplopen tot 15%. Het werkloosheidspercentage in de steden en op het platteland werd 
respectievelijk op 9,3% en 3,8% geraamd. Vergeleken met het jaar ervoor bedroeg het totale aantal 
nieuwe arbeidsplaatsen in april 1996 2,6%, terwijl in oktober 1995 4,8% werd gehaald. Volgens het 
instituut voor de statistiek (SIS) bedroeg het aantal werkzoekenden eind april 1997 1,3 miljoen, wat 
overeenkomt met 5,1%. Deze daling van het werkloosheidscijfer is hoofdzakelijk te verklaren door 
een afneming van de beroepsbevolking (1,2% tussen april 1996 en april 1997). 
 
In 1999 bedroeg het werkloosheidspercentage 6,4%. 
 
Deze cijfers weerspiegelen een aanhoudende tendens tot het scheppen van werkgelegenheid en een 
sterke toename van de productiviteit van de werknemers. De voornaamste problemen waarmee de 
arbeidsmarkt te kampen heeft, zijn van structurele aard. Gezien de forse groei van de 
beroepsbevolking, de lage gemiddelde leeftijd van de bevolking en de snelle verstedelijking komt het 
erop aan met bekwame spoed arbeidsplaatsen te creëren, al was het maar om de werkloosheid onder 
controle te houden. De scholingsgraad van de werknemers is een reëel obstakel, waarbij opvalt dat de 
ontwikkeling van het menselijk potentieel in Turkije zich op een relatief laag niveau blijft situeren. 
Bovendien is er sprake van een tendens naar gedeeltelijke werkloosheid (gedeeltelijk werkloos zijn 
degenen die over de afgelopen zes maanden om economische redenen minder dan 40 uur per week 
hebben gewerkt). In april 1997 werden in Turkije 1,1 miljoen personen als gedeeltelijk werkloos 
beschouwd. 

                                                
1 Zie Eurostat 
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Inflatie 
 
De inflatie van de consumptieprijzen, die medio 1995 tot 120% was opgelopen, liep snel terug als 
gevolg van de in 1994 vastgestelde stabiliseringsmaatregelen. Begin 1996 bedroeg de inflatie 80%, 
waarna ze in 1997 opnieuw steeg tot 99%. In januari 1998 bedroeg de inflatie in Turkije 101%.  
 
Zoals ook voorheen het geval was, weerspiegelt dit hoge inflatiepercentage de buitensporig hoge 
financieringsbehoeften van de openbare sector, de aanmunting en een ver doorgedreven inflatoire 
uitgangshypothese. De hoge en hardnekkige inflatie is een aderlating voor de Turkse economie, 
aangezien ze een ontmoedigend effect heeft op investeerders en zodoende een negatieve weerslag 
heeft op de toekomstige productiecapaciteit. Een belangrijke distorsiefactor is het belastingstelsel, 
aangezien de inflatie nauwelijks wordt ingecalculeerd. De lonen in de overheidssector en de sociale 
voorzieningen zijn weliswaar aan de index gekoppeld, maar dit geldt niet voor de inkomstenbelasting, 
met als gevolg dat de fiscale druk mede hierdoor in reële termen toeneemt. 
 
De regering-Ecevit voorzag voor eind 1999 een inflatiepercentage van 57%. In werkelijkheid bedroeg 
het 68,8%. De doelstelling voor 2000 is 25%. 
 
Monetair en wisselkoersbeleid 
 
De groei van de monetaire aggregaten zal afhankelijk blijven van de omvang van de 
financieringsbehoeften van de overheidssector. De centrale bank is niet bij machte om de Schatkist tot 
monetaire discipline te bewegen. Bijgevolg moet niet worden verwacht dat de groei van de monetaire 
aggregaten een sleutelrol speelt in het economisch beleid. Het monetaire beleid in Turkije wordt 
geremd door de doorgaans korte termijnen voor de aflossing van de binnenlandse overheidsschuld 
doordat al te veel op vreemde valuta wordt teruggevallen. Hoewel zonder veel ruchtbaarheid een 
monetair plan voor het eerste semester van 1997 werd aangekondigd, heeft de Bank zich officieel 
enkel ten doel gesteld toe te zien op de stabiliteit van de "reële wisselkoersen" en ervoor te waken dat 
de ontwaarding van de Turkse lira de inflatiemarge met Duitsland en de Verenigde Staten niet 
overschrijdt. 
 
De Turkse lira is in de loop van 1997 verder in waarde gedaald (circa 60% ten opzichte van de ecu 
tussen januari en december 1997 en in 1998). 
 
In haar hervormingsprogramma streeft de regering naar een beheersing van de groei van de interne 
netto activa van de centrale bank, dat wil zeggen naar toezicht op de aan de openbare sector 
toegekende kredieten, zodat de pogingen om de inflatie te beteugelen, worden bevorderd.  
 
Prioriteiten van het regeringsprogramma voor economische stabilisatie 
 
Het grootste structurele probleem waaraan Turkije het hoofd moet bieden, is de omvang van het 
begrotingstekort in de overheidssector. De nieuwe regering is met serieuze voornemens begonnen aan 
structuurhervormingen die Turkije in staat moeten stellen macro-economische stabiliteit te bereiken. 
 
Voor de sectoren die nog grotendeels door de staat worden gecontroleerd, zoals de landbouw en de 
financiële sector, is er een privatiserigsprogramma gepland. 
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III. BETREKKINGEN TUSSEN DE EU EN TURKIJE 
 
De associatieovereenkomst van Ankara (ondertekend op 12 september 1963 en in werking getreden 
op 1 december 1964) voorzag in geleidelijke totstandbrenging van een douane-unie (die op 1 januari 
1996 in werking trad) en de mogelijkheid voor Turkije om toe te treden tot de Europese Unie. Deze 
overeenkomst vormt de rechtsgrondslag voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije. 
 
 
a) Het Turkse toetredingsverzoek / Advies van de Commissie 
 
Op 14 april 1987 formuleerde Turkije het verzoek om lid van de Europese Unie te worden. 
 
In haar advies van 5 februari 1990 concludeerde de Commissie dat de bestaande 
associatieovereenkomst de basis moest vormen voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese 
Unie en Turkije, maar dat Turkije niet aan de toetredingscriteria voldeed. 
 
De inwerkingtreding van de douane-unie tussen de Europese Unie en Turkije (sinds 1 januari 1996) 
wordt beschouwd als een mijlpaal voor de uiteindelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 
Hoewel Turkije momenteel niet aan de criteria voor toetreding beantwoordt, wordt niet afgeweken 
van het standpunt dat Turkije in aanmerking komt om ooit lid van de Europese Unie te worden, zoals 
werd bevestigd door de Associatieraad van 28 april 1997, door de Commissie in hoofdstuk II van 
Agenda 2000 (juli 1997) en de Europese Raad van Luxemburg (12 en 13 december 1997). Deze 
laatste vroeg trouwens voorstellen te doen voor de toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en Turkije die verder gaan dan de douane-unie (zie hierna: de Europese 
strategie voor Turkije). In de twee daaropvolgende jaren tot aan de Europese Top van Helsinki wordt 
de nieuwe Europese strategie ten aanzien van Turkije uitgestippeld en worden talrijke inspanningen 
gedaan (verzoek om deblokkering van het financieel protocol door de Raad Algemene Zaken van 
Luxemburg in oktober 1998) om Turkije over zijn teleurstelling heen te helpen dat het door de 
Europese Raad van Luxemburg niet was opgenomen in de groep van kandidaat-landen. 
Tenslotte stelt de Commissie op de Europese Raad van Helsinki voor Turkije het statuut van 
kandidaat-land te verlenen, waar de Raad mee instemt (12 december 1999). 
 
Het gaat om een “statuut”, aangezien er geen tijdschema voor de opening van de onderhandelingen is 
vastgesteld. 
 
b) De werking van de douane-unie 
 
Sinds de inwerkingtreding van de douane-unie (1 januari 1996) heeft de Europese Commissie, zoals 
zij had toegezegd, het Parlement jaarlijks verslag uitgebracht over de werking van de douane-unie en 
over de economische en politieke situatie, met de nodige aandacht voor het democratiseringsproces 
en de situatie van de mensenrechten. 
 
Turkije is het enige kandidaat-land dat een douane-unie met de Europese Unie tot stand heeft 
gebracht. 
 
In november 1996 werd het eerste verslag ingediend. Een tweede verslag dat door de Commissie 
werd opgesteld, verscheen op 4 maart 1998. Het Europees Parlement heeft zich hierover op 
17 september 1998 uitgesproken. 
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De Commissie is van mening dat de overeenkomst voldoening schenkt. Wel dient Turkije zijn 
wetgeving verder in overeenstemming te brengen met die van de Europese Unie. Sinds de 
inwerkingtreding van de overeenkomst is het handelsverkeer toegenomen, met dien verstande dat de 
export van de Unie naar Turkije met 36% is gestegen en die van Turkije naar de Unie met meer dan 
10%, vergeleken bij de periode voorafgaand aan de douane-unie. 
 
De Europese Unie blijft het meest gebaat bij dit handelsverkeer, met een saldo in haar voordeel dat is 
verdubbeld. Volgens de Commissie hebben de Turkse bedrijven zich goed aangepast aan de 
concurrentie vanuit de Gemeenschap. 
 
Turkije vindt zijnerzijds dat het sinds de inwerkingtreding van de douane-unie zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst naar behoren nakomt (vooral wat het overnemen van het 
communautaire acquis betreft, meer bepaald in verband met de voorschriften en de wetgeving op 
technisch gebied en de harmonisatie van de wetgeving). Het is daarentegen van mening dat niet 
hetzelfde kan worden gezegd van de Europese Unie, vooral wanneer het gaat om de in de 
overeenkomst tot oprichting van een douane-unie vervatte samenwerking op financieel gebied, die om 
politieke redenen (Cypriotische kwestie, Grieks-Turkse geschillen...) nog niet van de grond is 
gekomen. Ten behoeve van Turkije was voorzien in vijf financiële instrumenten. In totaal zijn hiermee 
een bedrag van 375 miljoen ecu over 5 jaar en kredieten ten belope van ruim 750 miljoen ecu aan 
EIB-leningen gemoeid. 
 
Sinds kort is er verandering gekomen in de situatie (zie hierna). 
 
In zijn verslag van 17 september 1998 over de werking van de douane-unie verzoekt het Europees 
Parlement de Commissie na te denken over de vraag of het wel wenselijk is in het kader van het 
programma MEDA-democratie een specifieke begrotingslijn ten behoeve van Turkije op te nemen en 
tegelijkertijd te onderzoeken in welke voor de kandidaat-landen bestemde programma’s Turkije kan 
worden opgenomen. Het Parlement vraagt bovendien Turkije niet te isoleren en bevestigt zijn 
standpunt ten aanzien van de mensenrechten, de Koerdische en Cypriotische kwesties. 
 
c) Europese strategie voor Turkije (04.03.1998) 

(COM(98)0124 def.) 
 
Ingevolge het verzoek van de Raad van 12 en13 december 1997 heeft de Commissie, op 4 maart 
1998, haar eerste beleidsvoorstellen ingediend waardoor de betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Turkije kunnen worden geïntensiveerd. De kernpunten hiervan zijn: 
 
* de verdere uitwerking van de overeenkomst van Ankara 
* de optimalisering van de werking van de douane-unie 
* het op gang brengen van de financiële samenwerking 
* het in overeenstemming brengen van de wetgeving en het overnemen van het acquis 

communautaire 
* het nemen van besluiten - geval per geval en in overeenstemming met de paragrafen 19 en 21 van 

de conclusies van de Europese Raad van Luxemburg - over de deelneming van Turkije aan 
bepaalde programma's en agentschappen. 

 
Uit de voorstellen van de Commissie blijkt dat bij de Europese Unie de wil bestaat om werk te maken 
van een strategie met het oog op de voorbereiding van Turkije op de toetreding. 
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De Commissie geeft in dit document de gebieden aan waarop de samenwerking bij voorrang moet 
worden toegespitst: industrie, investeringen, landbouw, verbetering van de werking van de douane-
unie. 
 
Het op gang brengen van de financiële samenwerking is een onderdeel van de door de Europese Raad 
van Luxemburg voorgestelde strategie. De Commissie wijst erop dat de Raad de financiële regeling 
voor de speciale actie ten behoeve van Turkije met bekwame spoed dient goed te keuren, zodat werk 
kan worden gemaakt van een globale en coherente strategie voor dit land. 
 
Sommige sectoren worden trouwens in deze voorstellen uitgesloten, zoals het vrije verkeer van 
diensten, wegens - volgens Turkse bronnen - het verzet van Duitsland, dat is bijgevallen door 
Frankrijk en Oostenrijk. 
 
Op 15 juni 1998 heeft de Europese Raad van Cardiff zich ingenomen getoond met 
Commissievoorstellen ter voorbereiding van de toetreding van Turkije en de Commissie verzocht 
deze strategie toe te passen, die in de loop der tijd nog kan worden aangevuld en waarin ook rekening 
kan worden gehouden met ideeën van Turkse zijde. De Raad neemt tevens kennis van het voornemen 
van de Commissie haar gedachten te laten gaan over middelen om de tenuitvoerlegging van de 
Europese strategie te ondersteunen en daartoe geëigende voorstellen te doen. 
 
- Het Turkse standpunt 
 
Ook de Turkse regering heeft de wens te kennen gegeven de dialoog te hervatten en heeft de Raad en 
de Europese Commissie op 23 juli 1998 een document overhandigd waarin haar standpunt is 
opgenomen aangaande de betrekkingen die Turkije met de EU wenst te onderhouden. Dit document, 
dat een reactie is op de Commissievoorstellen, is tevens een antwoord op de uitnodiging van de 
Europese Raad van Cardiff. 
 
In de inleidende nota van het document wordt eraan herinnerd dat de betrekkingen tussen de Unie en 
Turkije gebaseerd zijn op de Overeenkomst van Ankara van 1963, waarin sprake is van een associatie 
die zou moeten uitmonden in een lidmaatschap (artikel 28 van de overeenkomst). Er wordt op 
gewezen dat met de voltooiing van de douane-unie op 31 december 1995 de laatste fase van de 
associatie is bereikt. In het document wordt herinnerd aan het feit dat Turkije is uitgesloten van de 
toetredingsstrategie die voor de andere kandidaat-lidstaten in het leven is geroepen (Top van 
Luxemburg) en dat "ondanks een aantal positieve ontwikkelingen" de Raad van Cardiff er niet in is 
geslaagd een einde te maken aan deze "discriminatie". Volgens de Turkse autoriteiten moet er door 
de Associatieraad een toetredingsstrategie worden ontwikkeld die verder moet gaan dan die welke 
door de Europese Commissie is vastgesteld (deze strategie is volgens de Turkse autoriteiten niet meer 
dan een werkbasis, die niet verder gaat dan wat al is opgenomen in de overeenkomst van Ankara). 
 
In het document zijn voorstellen van Turkse zijde opgenomen betreffende diverse onderwerpen: het 
functioneren van de douane-unie; de landbouw; vrijheid van dienstverlening en vestigingsrecht; 
liberalisatie van kapitaalbewegingen en coördinatie van het economisch beleid; vrij verkeer van 
werknemers enzovoort. In het document wordt ook ingegaan op de geplande financiële 
samenwerking (verklaring van de Raad van 6 maart 1995) die "niet correct ten uitvoer is gelegd 
wegens de negatieve houding van een der lidstaten en van het Europees Parlement". 
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Turkije dringt er bij de Unie op aan permanent steun te verlenen aan zijn inspanningen met het oog op 
de participatie van het land in de Europese integratie (met name de inspanningen op het punt van de 
harmonisatie) en wijst er in dit verband op dat het ten opzichte van de EU een handelstekort heeft. 
Turkije verwacht van de Unie een nieuw financieel samenwerkingsprogramma (het programma van 
375 miljoen ecu wordt, zelfs indien de blokkade wordt opgeheven, ontoereikend gevonden), maar 
ook de instelling van mechanismen voor een "doeltreffend overleg" tussen beide partijen. 
 
Deze “strategie” voegt eigenlijk niets nieuws toe aan de reeds bestaande instrumenten en wordt door 
de Turkse autoriteiten niet gezien als een vervanging van het statuut van kandidaat-land. 
 
- Het Europees Parlement nam op 4 december 1998 het verslag-Swoboda aan over de nieuwe 
strategie van de EU ten opzichte van Turkije. In dit verslag wordt Turkije verzocht concrete 
voorstellen te doen met een bindend tijdschema voor de regeling van de Koerdische kwestie, de 
oplossing van het probleem-Cyprus, de versterking van de democratische controle van de regering op 
de militairen, de bevrijding van Leyla Zana (Sacharovprijs van het EP) en van alle politieke 
gevangenen, de afschaffing van de "antiterroristische" wetgeving en de opheffing van de 
noodtoestand. 
 
Het Parlement onderstreepte dat de regeling van de Koerdische kwestie van doorslaggevend belang is 
voor Turkije om te voldoen aan de criteria van Kopenhagen voor de toetreding van het land tot de 
EU.  
 
d) Deblokkering van de financiële bijstand 
 
Op 5 en 6 oktober 1998 heeft de Raad Algemene Zaken in Luxemburg aangedrongen op voorstellen 
voor het beëindigen van de blokkade van het financieel protocol en de wens geuit dat de volgende 
Associatieraad met Turkije wordt bijeengeroepen. 
 
Op 21 oktober heeft de Commissie overeenstemming bereikt over haar voorstellen aan de Raad om 
de financiële hulpverlening van de EU aan Turkije te hervatten, wat tot dusverre door een Grieks veto 
werd verhinderd. De bedoeling van de nieuwe voorstellen is, in tegenstelling tot die van 1995, niet de 
financiële paragraaf van de douane-unie EU/Turkije ten uitvoer te leggen, maar de nieuwe Europese 
strategie voor Turkije verder te ontwikkelen die in maart jongstleden door de Commissie is 
voorgesteld en een gunstig onthaal heeft gekregen op de in juni gehouden Top in Cardiff. 
 
Het gaat erom de hervatting van de financiële bijstand mogelijk te maken. De Commissie heeft haar 
voorstel verdeeld over twee verordeningen en dus over twee instrumenten: 
 
•••• ==== de eerste heeft betrekking op de douane-unie en beschikt over 15 miljoen euro voor een periode 

van 3 jaar (1999, 2000 en 2001). Aangezien artikel 235 als rechtsgrondslag dient, moet de 
Raad unaniem besluiten deze kredieten vrij te maken; maar het betreft slechts 5 miljoen euro 
per jaar. De kredieten zouden worden gebruikt om Turkije te helpen zijn wetgeving beter te 
doen aansluiten bij die van de EU, alsmede zijn opneming in het Europese stelsel van 
herkomstregelingen en zijn deelneming aan de regelgeving inzake het transitoverkeer 
enzovoort te steunen. Voor deze verordening is slechts een gewone raadpleging van het EP 
vereist; 
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•••• ==== de tweede betreft maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van 
Turkije en beschikt over 135 miljoen euro voor dezelfde periode van 3 jaar. Aangezien het 
hier om ontwikkelingshulp gaat en Turkije beschouwd wordt als een ontwikkelingsland, heeft 
de Commissie gekozen voor een rechtsgrondslag die een beslissing met gekwalificeerde 
meerderheid mogelijk maakt. Deze kredieten zijn bestemd voor: infrastructuur in de sectoren 
milieu, energie, telecommunicatie en vervoer; samenwerking op het terrein van de 
volksgezondheid; iedere vorm van samenwerking die gericht is op het bevorderen van de 
democratie, de rechtsstaat, de naleving van de mensenrechten en de bescherming van 
minderheden.  

 Op deze verordening is de medebeslissingsprocedure van toepassing. 
 
Op dit initiatief van de Commissie is destijds een scherpe reactie van de Griekse autoriteiten gekomen 
(zie Agence Europe van 22.10.1998). 
 
Het Europees Parlement heeft op 2 december 1999 zijn twee verslagen over de twee verordeningen 
van de Commissie aangenomen (verslagen-Morillon). 
 
Na in herinnering te hebben gebracht dat de Europese van Luxemburg heeft bevestigd dat Turkije in 
aanmerking komt voor het lidmaatschap “op grond van dezelfde criteria die voor alle 
toetredingskandidaten gelden”, beklemtoont het Europees Parlement in beide verslagen, in zijn 
amendementen, het bijzondere belang van de naleving van de mensenrechten, de bevordering van de 
democratische praktijk en de betrokkenheid van de civiele samenleving bij dit proces. 
 
Het Parlement wenst in beide verslagen dat de Commissie, alvorens de geplande acties uit te voeren, 
een lijst van de prioriteiten opstelt. Het benadrukt dat de Raad, indien de uitvoering van projecten of 
acties (met name op het gebied van de democratie, de mensenrechten en de bescherming van 
minderheden) wordt belemmerd, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen - op voorstel van de 
Commissie of het Parlement - kan besluiten alle samenwerkingsacties op te schorten. 
 
Met betrekking tot de uitvoering van de acties ter bevordering van de economische en sociale 
ontwikkeling van Turkije onderstreept het Europees Parlement dat zij moeten bijdragen tot de 
inspanningen van Turkije in het kader van niet alleen zijn economische en sociale maar ook zijn 
politieke ontwikkeling. Er zouden ook projecten moeten worden opgezet om de eerbiediging, de 
bescherming en de erkenning van de culturele identiteit van minderheden te waarborgen en 
initiatieven tot afschaffing van de doodstraf te steunen. De bevordering van de sociale dialoog binnen 
Turkije en tussen Turkije en de Europese Unie is ook gewenst. 
 
Opneming van Turkije in de programma’s Socrates en Jeugd voor Europa 
Op 28 oktober 1999 heeft het Parlement in tweede lezing het verslag van Giuseppe GARGANI 
aangenomen dat over de opneming van Turkije in de programma’s Socrates en Jeugd voor Europa III 
handelt. 
 
Op 15 december 1999 is het verslag over de nieuwe jongerenprogramma’s voor de periode vanaf 
2000 van Doris PACK aangenomen. Aan deze programma’s kunnen derde landen deelnemen (artikel 
10), en met name Turkije, overeenkomstig procedures die met dit land moeten worden vastgesteld. 
e) De verslagen van de Commissie over de vorderingen van Turkije op de weg naar 
toetreding en de toekenning van het statuut van kandidaat-land  
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Eind december 1998 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 28 van de associatieovereenkomst 
haar eerste verslag voorgelegd. Hierin worden bepaalde tekortkomingen in het politieke stelsel 
geconstateerd, met name ten aanzien van de rol van de militairen in de politiek, de bescherming van 
de minderheden en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Op economisch gebied wordt het 
dynamisme van de particuliere sector onderstreept, maar tevens verklaard dat er nog te veel macro-
economische instabiliteit is en te veel overheidssteun wordt verleend, met name in de bankensector. 
De Commissie verklaart dat alleen Turkije zelf de situatie bij de versterking van de democratie en de 
bescherming van de mensenrechten en de rechten van de minderheden kan verbeteren. 
 
- Op 13 oktober 1999 legt de Commissie, met het oog op de Europese Raad van Helsinki, 

haar tweede periodiek verslag over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding 
voor. 

 
De Commissie gaat in dit verslag van dezelfde benadering uit als in het vorige en houdt zich aan het 
principe van een gelijke behandeling van alle kandidaat-landen. 
 
In de conclusies wijst zij op ernstige tekortkomingen, vooral op het gebied van de politieke criteria 
van Kopenhagen, op de noodzaak dat Turkije macro-economische stabiliteit bereikt en de structurele 
en juridische hervormingprogramma’s voortzet. 
 
Het is dan ook begrijpelijk dat de toekenning - ondanks deze kritiek - van het statuut van kandidaat-
land aan Turkije in Europese politieke middens niet onverdeeld gunstig werd onthaald. 
 
Turkije zal, zoals de andere kandidaat-landen, een nationaal programma voor de overneming van het 
communautaire acquis moeten voorleggen, zodra er een beslissing over de onderhandelingen als 
zodanig is genomen. Voor Turkije zal dezelfde procedure als voor de andere kandidaat-landen 
worden gevolgd, ook wat de financiële bijstand betreft. 
 
 
 * * * 
 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: 
Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
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