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De faktablad som Europaparlamentets särskilda arbetsgrupp för utvidgningen vid generalsekretariatet givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna 
kring de olika aspekterna av utvidgningen av Europeiska unionen samt medlemsstaternas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Faktabladen uppdateras allteftersom 
förhandlingarna fortskrider. 
 
Nr Titel  PE-nr Datum Språk 
 
1 Cypern och EU:s utvidgning 167.284/ändr. 4 18.3.99 alla 
2 Ungern och EU:s utvidgning 167.296/ändr. 2 01.2.99 alla 
3 Rumänien och EU:s utvidgning 167.297/ändr. 2 26.2.99 alla 
4 Tjeckien och EU:s utvidgning 167.335/ändr. 2 10.2.99 alla 
5 Malta och EU:s utvidgning 167.350/ändr. 2 02.2.99 alla 
6 Bulgarien och EU:s utvidgning 167.392/ändr. 2 26.10.98 alla 
7 Turkiet och EU:s utvidgning 167.407/ändr. 1 27.10.98 alla 
8 Estland och EU:s utvidgning 167.409/ändr. 1 08.10.98 alla 
9 Slovenien och EU:s utvidgning 167.531/ändr. 1 08.2.99 alla 
10 Lettland och EU:s utvidgning 167.532/ändr. 1 17.12.98 alla 
11 Litauen och EU:s utvidgning 167.533/ändr. 2 12.1.99 alla 
12 Polen och EU:s utvidgning 167.587/ändr. 2 03.3.99 alla 
13 Slovakien och EU:s utvidgning 167.609/ändr. 1 14.12.98 alla 
14 Ryssland och EU:s utvidgning 167.734/ändr. 1 23.2.99 alla 
15 Institutionella aspekter av EU:s utvidgning 167.299 13.2.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16 Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen 167.330 09.3.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Miljöpolitik och EU:s utvidgning 167.402 23.3.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Europeiska konferensen och EU:s utvidgning 167.410 03.4.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Budgetaspekter vid EU:s utvidgning 167.581 12.4.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning 167.582 01.4.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen 167.584 08.5.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Statistikbilaga angående EU:s utvidgning 167.614/ändr. 3 07.1.99 EN 
23 De juridiska problemen vid EU:s utvidgning 167.617 19.5.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Förtursstrategin för EU:s utvidgning 167.631 17.6.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgning 167.690/ändr. 1 30.3.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU 167.735 14.7.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Jordbruket och utvidgningen av EU 167.741 03.9.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Schweiz och EU:s utvidgning 167.777/ändr. 1 08.3.99 Alla 
29 Fisket och EU:s utvidgning 167.799 12.10.98 Alla 
30 Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr Titel  PE-nr Datum Språk 
 
31 Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Phare-programmet och utvidgningen av EU 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 EMU och utvidgningen av EU 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Industripolitiken och utvidgningen av EU 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU 168.008/ändr.1 10.6.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 Utvidgningen och externa ekonomiska relationer 168.062 25.1.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen 168.065 27.1.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 The social aspects of enlargement of the European Union 168.115 08.3.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Nuclear safety in the applicant countries of Central and Eastern Europe 168.257 22.3.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 Public opinion on enlargement in the EU Member States and applicant countries 168.296 22.4.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 The Russian minority in the Baltic States 168.307 03.5.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
 
 
För kopior av dessa faktablad, kontakta: E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Salle 602, tfn. (352) 4300-22906 / fax (352) 4300-29027 

Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Bryssel, LEO 06D119, tfn. (32 2) 284 2381 / fax (32 2) 284 4984 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Strasbourg, IP2 447, tfn. (33 3) 8817-4408 / fax (33 3) 8817-9059 
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INLEDNING 
 
Den 13 december 1999 antog Europeiska rådet i Helsingfors kommissionens förslag om att ge 
Turkiet status som kandidatland för medlemskap i Europeiska unionen. 
 
Mycket arbete återstår dock innan landet kan bli medlem. I sin andra rapport (oktober 1999) anser 
kommissionen att Turkiet behöver göra stora framsteg för att uppfylla de politiska kriterier som 
utarbetades i Köpenhamn, och att det ”fortfarande finns allvarliga brister inom området för de 
mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter”. 
 
Dessutom ”går Turkiets ståndpunkt i Cypern-frågan tvärs emot både FN:s resolutioner och 
Europeiska unionens ståndpunkt”. ”Tvisten om Egeiska havet är fortfarande olöst”. 
 
Slutligen bör Turkiet, som nyligen har återhämtat sig från en svår ekonomisk situation, stabilisera sin 
makroekonomiska politik. 
 
Europaparlamentet anser i sin resolution om förberedelserna inför Europeiska rådet i Helsingfors, att 
”förhandlingar inte kan inledas eftersom Turkiet ännu inte uppfyllt de politiska 
Köpenhamnskriterierna”. Europaparlamentet ”insisterar på att Turkiet som kandidatland måste göra 
tydliga och kontrollerbara framsteg mot ett uppfyllande av kriterierna”. 
 
Samtidigt som Europaparlamentet anser att ett visst finansiellt stöd till Turkiet skall frigöras, är 
parlamentet inte enigt i fråga om att bevilja landet status som kandidatland (se Agence Europe, 
14.12.1999). 
 
 
I. DEN POLITISKA SITUATIONEN 
 
PÅMINNELSE: Sedan de tidigarelagda valen den 24 december 1995 har den politiska 
situationen i Turkiet präglats av förändringar inom de olika regeringskoalitionerna, upplösningen av 
Refah-partiet, korruptionsaffärer och avsättningen av premiärminister Mesut Yilmaz den 25 november 
1998, då han efterträddes av Bulent Ecevit fram till de tidigarelagda valen den 18 april 1999. 
 
 
1. Valen den 18 april 1999 
 
Det socialnationalistiska partiet DSP och det ultranationalistiska partiet MHP var segrarna i valen den 
18 april 1999. Den turkiska nationalismens uppsving hos den allmänna opinionen visade väljarkårens 
frustration med att de flesta mittenpartier var oförmögna att bilda en effektiv och oklanderlig regering 
i ekonomiskt svåra och politiskt osäkra tider. 
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Valresultatet var följande (valdeltagandet uppgick till 87,09 %): 
 
DSP (Ecevit, socialnationalistiskt)  21,3 % 136 mandat (1995: 14,64 %) 
MHP (Bahceli, ultranationalistiskt)  18,1 % 129 mandat (1995: 8,18 %) 
FP (Kutan, islamistiskt)   15,6 % 111 mandat (1995: 21,38 %) 
ANAP (Yilmaz, moderatkonservativt) 13,4 % 86 mandat (1995: 19,65 %) 
DYP (Çiller, moderatkonservativt)  12,1 % 86 mandat (1995: 19,18 %) 
Oberoende       2 mandat 
 
Följande partier passerade inte den 10-procentsgräns som krävs för att representeras i parlamentet: 
 
CHP (Baykal, socialdemokratiskt)  8,6 %    (1995: 10,71 %) 
HADEP (kurdvänligt)    3,99 %    (1995: 4,17 %) 
BBP (nationalistiskt och islamistiskt)  1,45 %    (1995: –) 
 
DSP:s valseger kan tillskrivas dess ledare Bülent Ecevits karisma. Under hans 40-åriga politiska 
karriär har han inte varit inblandad i några ekonomiska oegentligheter. Han är känd för att vara en 
företrädare för nationella intressen – han gav order om invasionen av Cypern år 1974 – och under sin 
korta mandatperiod (före valen) vann han bland annat röster på att Abdullah Öçalan (PKK:s ledare) 
arresterades i Kenya och fördes tillbaka till Turkiet för att dömas. 
 
MHP:s överraskande valframgångar avslöjar folkets djupa missnöje med mittenpolitikerna, som sedan 
flera år inte har tagit sig an landets problem med den styrka som krävs. Den undermåliga 
förvaltningen av landets ekonomi har lett till att de sociala orättvisorna har ökat. Löntagarna har 
drabbats hårt av inflationen och de små företagen har ruinerats av de senaste månadernas minskade 
ekonomiska tillväxt. MHP har också dragit fördel av den allmänna besvikelse som uppstod då EU inte 
lät Turkiet ingå i den grupp av kandidatländer med vilka förhandlingar skulle inledas. Många av de 
väljare som röstade för MHP är ungdomar mellan 18 och 25 år, varav en stor del är arbetslösa på jakt 
efter en ideologi som lever upp till deras förväntningar. 
 
– Den 57:e regeringen 
 
Den 9 juni fick regeringskoalitionen som utgörs av DSP (Ecevits demokratiska vänsterparti), MHP 
(Bachelis högerextremistiska nationalistparti) och ANAP (Yilmaz fosterlandsparti) det turkiska 
parlamentets förtroende med 354 röster av 550 (en exceptionell majoritet jämfört med tidigare 
regeringar). 
 
 
2. Konstitutionell situation 
 
Sedan valet i april 1999 har regeringskoalitionen, som har stor majoritet, röstat igenom en rad 
lagstiftningsåtgärder. 
 
En reform som rör statens säkerhetsdomstolar bör särskilt nämnas. Redan 1998 ansåg Europa-
domstolen för de mänskliga rättigheterna att statens säkerhetsdomstolar, som har militära domare, 
inte kunde betraktas som opartiska och oberoende domstolar, och att de stred mot Den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (som Turkiet 
har undertecknat). 
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Den 22 juni 1999 trädde en ändring av författningen i kraft som avmilitariserar säkerhetsdomstolarna 
(artikel 143 i författningen). En följd av detta var att den militära domaren omedelbart ersattes av en 
civil i rättegången mot Öçalan. 
 
Tack vare en lagändring kan sedan april 1999 polis och tjänstemän, vilka dömts för tortyr eller grym, 
omänsklig och förnedrande behandling, av staten åläggas höga fängelsestraff och degradering. 
Ändringen kom till stånd efter rekommendationer från Europeiska kommittén för förhindrande av 
tortyr (CPT) (president Demirel har för övrig erkänt att det har förekommit tortyr i Turkiet, men att 
det inte var statens politik – se Milliyet, 22.11.1999). 
 
I augusti 1999 antog den turkiska nationalförsamlingen ändringar som rörde systemet för politiska 
partier och införde en viss liberalisering. I februari 1999 förbjöd emellertid Turkiets konstitutionella 
domstol det prokurdiska partiet DKP (det islamistiska Refah-partiet förbjöds i januari 1998). 
 
Det nationella säkerhetsrådet, som vissa personer vill avskaffa, har stöd från premiärminister Ecevit, 
som inte håller med om att rådet inte har någon plats i ett demokratiskt system (se turkisk press, 
13.12.1999). Däremot anser premiärministern att dödsstraffet bör avskaffas. 
 
Det bör noteras att artikel 8 i anti-terrorismlagen kvarstår. Även om artikeln ändrades en del under 
1995, tillåter artikeln fortfarande inspärrningar – med motiveringen separatistisk propaganda – av i 
synnerhet journalister. Europarådet och Europaparlamentet har för övrigt uttalat sig för att denna 
artikel helt enkelt skall avskaffas. 
 
Det blandade parlamentariska utskott som ansvarar för att harmonisera författningen började i 
december förra året att anpassa författningen till Europeiska unionens normer och ”utarbeta en civil 
författning”. Bland de förändringar som har nämnts i massmedia finns punkterna 

• = avskaffande av dödsstraffet, 
• = åsiktsfrihet, 
• = förhindrande av tortyr, 
• = kulturella rättigheter åt kurderna (radio, tv, utbildning), 
• = avskaffande av det nationella säkerhetsrådet, 
• = avskaffande av undantagstillstånd, 
• = civil lösning på problemet i landets sydöstra del, 
• = statens generalmajor skall knytas till försvarsministeriet, 
• = lösning av tvisten om Egeiska havet och av Cypern-frågan. 

 
 
3. Mänskliga rättigheter 
 
Europeiska kommissionen bedömde i sin andra rapport (13 oktober 1999) att situationen knappast 
har förändrats sedan rapporten från 1998, och att den trots vissa åtgärder i rätt riktning fortfarande är 
oroväckande. I rapporten nämns särskilt vissa områden där det inte har skett några förbättringar: 
yttrandefriheten, pressfriheten, fängelseförhållandena, förenings- och mötesfriheten samt 
minoriteternas problem. 
 
”I allmänhet har situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Turkiet knappast 
förbättrats sedan den senaste rapporten”. (se kommissionens andra rapport). 
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4. Kurderna 
 
Påminnelse: 
Europaparlamentet har hela tiden uppmanat den turkiska regeringen att lösa terrorismproblemet med 
demokratiska medel och med respekt för rättssäkerheten. 
 
Till följd av de kurdiska flyktingströmmarna till vissa länder i EU i början av 1998 har de europeiska 
institutionerna satt press på den turkiska regeringen att hitta en politisk lösning på det förtryck som 
utövas mot det kurdiska folket, och Turkiet har anmodats att upphöra med sina militära operationer i 
norra Irak. 
 
Europaparlamentet har anmodat EU (i en resolution av den 15 januari 1998) att ta ett internationellt 
initiativ för att lösa detta problem och man har bett rådet och medlemsstaterna att ta upp frågan om 
kränkningen av kurdernas rättigheter med FN:s kommission för mänskliga rättigheter. 
 
Under augusti 1998 iakttogs ett nytt utbrott av stridigheter mellan turkiska väpnade styrkor och 
separatistiska kurder i sydöstra Anatolien och vid Svarta havet. Den 28 augusti 1998 kungjorde 
Abdullah Öçalan, ledare för de separatistiska kurderna, en ensidig vapenvila, men denna förkastades 
av den turkiska armén, som fortfarande kräver att man bibehåller undantagstillståndet i sydöstra 
Turkiet. 
 
Öçalan, som hade flytt utomlands, greps i Kenya i februari 1999. Säkerhetsdomstolen i Ankara dömde 
honom den 29 juni 1999 till döden för terrorism och separatism. Högsta domstolen i Turkiet 
fastställde domen. Öçalan har överklagat domen till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. 
 
I sin resolution av den 22 juli 1999 vädjade Europaparlamentet till de turkiska myndigheterna att inte 
verkställa domen. Öçalan uppmanade PKK att upphöra med sina våldshandlingar från den 1 
september, eftersom det för närvarande finns en amnestilag. Enligt den kan PKK-medlemmar få 
lindrigare straff mot att de ger sig och lämnar information om organisationen. 
 
Den 13 januari 2000 beslutade den sittande koalitionen att skjuta upp avrättningen av Öçalan i väntan 
på beslutet från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (vilket kan dröja två år). Detta beslut 
välkomnades och betraktades som ett steg i rätt riktning, men det nationalistiska partiet protesterade 
och ansåg att det var en eftergift åt EU. 
 
I sin resolution av den 17 juli 1998 om kommissionens rapport om utvecklingen av förbindelserna 
med Turkiet, ville Europaparlamentet gärna se en politisk lösning av konflikten. Parlamentet 
understödde även alla förslag som syftade till att ge den kurdiska identiteten rättsligt erkännande, om 
än bara vissa former av den kulturella identiteten, liksom alla initiativ som skulle kunna främja en 
dialog mellan parterna. 
 
I sin rapport från 1999 om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning, beklagar emellertid 
kommissionen att inga framsteg har gjorts i denna riktning. 
 
I början av 1999 uppmanade Europaparlamentet den turkiska regeringen att främja en ekonomisk och 
social utveckling av de kurdiska regionerna. 
 
I mars 1999 meddelade premiärminister Ecevit att dessa regioner skulle få ett anslag på ytterligare 
hundra miljoner dollar under de kommande två åren. 
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5. Cypern 
 
Enligt kommissionens andra rapport om Turkiets framsteg överensstämmer Turkiets hållning i 
Cypern-frågan varken med FN:s resolutioner eller med Europeiska unionens hållning, och den får 
negativa konsekvenser för Europa-Medelhavsavtalet. 
 
Sedan 1974 ockuperar Turkiet olagligt 37 % av republiken Cyperns territorium. 
 
Utvidgningsprocessen inleddes den 31 mars 1998, och den 10 november inleddes förhandlingarna 
med den första omgångens länder, däribland Cypern. Anslutningen bör gynna hela ön och bör göra 
det möjligt att påskynda en fredlig lösning på konflikten, som delar ön. 
 
Hittills har Turkiet emellertid fört en ”obstruktionspolitik” i fredsfrågan. De misslyckande 
förhandlingarna i Montreux tillskrevs Denktash, som stöddes av Turkiet. (Det bör nämnas att 
turkcyprioterna inte deltog i anslutningsförhandlingarna trots förslaget från president Klerides). 
 
EU stöder sig i frågan på FN:s resolutioner och är fortfarande positiv till en tvådelad cypriotisk 
federation och ett tillbakadragande av de turkiska styrkorna från öns norra del, samtidigt som Turkiet 
och ”Nordcyperns turkiska republik” vill ha ett statsförbund med två skilda delar. Den 20 juli förra 
året utarbetade Turkiet och ”Nordcyperns turkiska republik” på nytt en gemensam deklaration (som 
Europeiska unionen fördömde redan 1997) där man hotar att införliva den norra delen av ön med 
Turkiet. 
 
Turkiet som nu är kandidatland måste anpassa sig till gemenskapens regelverk, även i de frågor som 
rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Vissa tecken på en positiv utveckling har 
nyligen kunnat skönjas. I december 1999 ägde inledande förhandlingar rum i New York mellan 
Denktash och Klerides. Ett andra möte skall äga rum i februari i Genève. 
 
När den grekiske utrikesministern Papandreou besökte Turkiet i januari förra året (det första besöket 
på 38 år) undertecknades ett antal konventioner mellan de båda länderna. Den turkiske 
premiärministern Ecevit uttryckte att en lösning på de bilaterala problemen skulle kunna inverka 
positivt på Cypern-frågan. 
 
Papandreou å sin sida menade att det med en lösning på Cypern-frågan skulle vara lättare att lösa 
tvisterna mellan Grekland och Turkiet. Cypern utgör en viktig faktor för förbättringen av 
förbindelserna (det bör nämnas att de grekiska myndigheterna visade stor solidaritet i samband med 
jordbävningen i Turkiet). 
 
 
6. Egeiska havet 
 
Vid mötet med associationsrådet EG/Turkiet den 29 april 1997 betonades att spänningen i Egeiska 
havet bara kan lösas om tvisten mellan Grekland och Turkiet avgörs i enlighet med internationell rätt 
– vid Internationella domstolen – samt genom en god grannsämja och genom att inte använda våld, 
eller hot om våld, i enlighet med Förenta nationernas stadgar. 
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I sin resolution av den 6 oktober 1999 uppmanar Europaparlamentet den turkiska regeringen att 
samarbeta med den grekiska regeringen i sin satsning på att skapa god grannsämja mellan de båda 
länderna på grundval av principen om respekten för internationell rätt och internationella fördrag, för 
att på så sätt öka stabiliteten och säkerheten i hela Europa. I sin senaste rapport om Turkiet av den 13 
oktober 1999 konstaterar Europeiska kommissionen att Turkiet har vägrat att inleda en politisk dialog 
med Europeiska unionen om de känsliga frågor som rör den territoriella tvisten i Egeiska havet. 
Papandreous besök i Turkiet gör dock att man kan se optimistiskt på framtiden. De turkiska 
myndigheterna har föreslagit en rad förtroendeåtgärder inom den militära sektorn för att minska 
spänningen i Egeiska havet (se genomgång av den turkiska pressen i samband med kommissionens 
delegation i Ankara, 21.1.2000). 
 
 
II. DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 
 
ALLMÄN ÖVERSIKT 
 
Efter flera år av tillväxt har inflationen i den turkiska ekonomin nyligen stagnerat, även om den 
fortfarande är hög på grund av ett stort budgetunderskott. De två senaste jordbävningarna drabbade 
en stor del av industrin, och det kommer att krävas stora uppoffringar i samband med 
återuppbyggnaden. 
 
De strukturreformer och det inflationsbekämpande program som Ecevits regering har inlett har vunnit 
de internationella institutionernas förtroende. 
 
Den överenskommelse som träffades med Internationella valutafonden (IMF) (4 miljarder dollar 
under en treårsperiod), Världsbankens löfte om stöd till strukturreformer (3 miljarder dollar) och 
landets ställning som kandidatland för medlemskap i Europeiska unionen borde utgöra incitament för 
politiska reformer, men också för de ekonomiska reformer som behövs för att Turkiet skall kunna 
anpassa sig till de europeiska normerna. 
 
Tillväxt 
 
Sedan 1995–96 har den turkiska ekonomin kännetecknats av en obeskrivlig dynamik. BNP:s 
tillväxttakt för 1997 var 8 %. Som jämförelse låg genomsnittsnivån för de 15 medlemsländerna 1997 
på 2,6 %. Under det första halvåret 1998 förblev ökningen av BNP betydande (9 %) för att sedan 
avta märkbart under det andra halvåret (4 %). Regeringens prognoser för 1998 gav en tillväxttakt för 
BNP på 4,5 %. 
 
Denna minskning av tillväxttakten, den första sedan 1994, förklaras av den avkylande politik som 
regeringen fört sedan hösten 1997 (ökat skattetryck, bantade statliga investeringsplaner, kontroll av 
statsanställdas löner) liksom av en minskad tillväxttakt internationellt, till följd av de ryska och 
asiatiska kriserna. 
 
År 1999 uppvisade negativa siffror (-1,4 %), men en återhämtning är att vänta under år 2000. 
 



 

 11 PE 167.407/rév.3 

Konsumtion 
 
Privatkonsumtionen ökade kraftigt under 1995 (+7,6 % under 1995 jämfört med -5,3 % under 1994), 
liksom den offentliga konsumtionen (+6,7 % jämfört med -3,5 %). Det är inte känt i detalj vilka 
inkomstkällor som kan förklara att hushållens disponibla realinkomst ökade med 8,7 %. Det verkar 
som om man bara delvis under 1995 kunde åtgärda den kraftiga minskningen av reallönerna i de 
privata och offentliga sektorerna (ungefär 20 % under 1994). Samtidigt har jordbruksinkomsterna i 
reella tal ökat en del. Det finns anledning att tro att storföretagen bärgade hem ansenliga vinster under 
1995, och den inkomstökning som orsakats av statsobligationernas realränta bekräftades i stor 
utsträckning. Finansieringen av de krigsinsatser som pågår i sydöstra delen av landet bidrar till 
ökningen av den offentliga konsumtionen (försvarsbudgeten utgör 3,8 % av BNP). Den offentliga 
konsumtionen ökade med 6 % mellan 1996 och 1997. Mellan 1997 och 1998 noterades dock en lägre 
ökningstakt för den offentliga konsumtionen, som mellan dessa år uppgick till 3,5 %. 
 
Den privata konsumtionen upplevde även den en lägre tillväxttakt jämfört med 1996 (ökningen på 
6 % under perioden 1996–1997 avtog under 1997–1998 för att ligga på 3,8 %). 
 
Det finns risk för att jordbävningarna (i augusti och i november) tillsammans med nya skatter för att 
finansiera återuppbyggnaden påverkar den inhemska efterfrågan. I enlighet med IMF:s program skall 
löneökningen för statsanställda begränsas till 15 % för år 2000. 
 
Investeringar 
 
Tillväxten av importen av producentvaror har utan tvekan orsakat ökningen av de privata 
investeringarna (från 25 % till 30 %), men denna ökning har delvis uppvägts av de fortgående 
minskningarna av de offentliga investeringarna. Bruttotillskottet till den totala kapitalstocken bör i 
genomsnitt uppgå till nästan 5 % per år mellan 1997 och 2001. 
 
De utländska direktinvesteringarna uppgick under 1996 till den relativt blygsamma summan 1 miljard 
dollar, dvs. nästan samma summa som under 1995, trots det ökade tillskott som inrättandet av 
tullunionen borde medföra. Man kan dock notera en tydlig ökning av antalet tillstånd för utländskt 
kapital som utfärdades i slutet av 1996 och man undersöker för närvarande åtgärder för att öka 
inflödet av utländskt kapital genom undantag från minimikraven på eget kapital och genom att man 
låter stimulansåtgärder som varit riktade mot inhemska investeringar även omfatta utländska 
direktinvesteringar till förmån för modernisering. 
 
Trots en betydande inflation och höga räntor ökade investeringarna (bruttotillskottet till den totala 
kapitalstocken) med 11,5 % mellan 1996 och 1997, och med 7 % mellan 1997 och 1998. 
 
Nya lagar, t.ex. banklagen, reformen av försäkringskassan och den nya artikeln enligt vilken utländska 
investerare kan vända sig till en internationell domstol vid tvist, är också faktorer som kan främja 
utländska investeringar. 
 
Produktion 
 
Industrisektorns del av BNP uppgick 1998 till 19,3 %. Industrin sysselsatte omkring 2,9 miljoner 
människor (21,8 % av den totala aktiva befolkningen arbetade inom industrisektorn i april 1997). 
Ökningstakten för industriproduktionen (10,8 % 1997) blev något lägre 1998 (6,6 %), särskilt under 
andra halvan av året. 1999 var ökningstakten för industriproduktionen 1,3 %. 
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De sektorer som utgör drivkraften i industriproduktionen är energisektorn, den kemiska industrin och 
gruvindustrin. 
 
Tjänstesektorn har upplevt en spektakulär tillväxt under de arton år som gått, eftersom den sysselsatte 
7,5 miljoner människor 1993, jämfört med 5 miljoner 1980. 1999 stod tjänstesektorn för 56,5 % av 
BNP. 
 
Jordbruket förblir den sektor som sysselsätter flest människor (42,2 % av den aktiva befolkningen 
1999). 1999 stod jordbruket för 16 % av BNP, samtidigt som industrisektorn stod för 27,4 %. 
 
Utrikeshandel 
 
Precis som kommissionen nämner i sin andra rapport har utrikeshandeln drabbats hårt under 1998–
1999 på grund av den förvärrade internationella situationen och den minskade inhemska efterfrågan. 
 
Även om Europeiska unionen fortfarande är Turkiets främsta handelspartner, har handeln med EU 
minskat, både vad gäller import och export, vilket har gjort att Turkiet har kunnat minska sitt globala 
underskott i handelsbalansen. 
 
1998 uppgick Turkiets handelsbalans med Europeiska unionen till 16 359 miljoner ecu1. Europeiska 
unionen står för 52,4 % av Turkiets totala import och tar emot 50 % av landets export. 
 
Turkiet står för 2,5 % av Europeiska unionens totala utrikeshandel (av kandidatländerna hamnar 
landet på andra plats efter Polen som står för 3,1 %). 
 
Sysselsättning 
 
Under 1995 uppgick arbetslösheten till 7,5 % jämfört med 8,1 % året innan. Den officiella 
arbetslöshetssiffran var 6,3 % i april 1996, men den halvofficiella siffran kan mycket väl ha uppgått till 
15 %. Arbetslösheten i städerna och på landsbygden uppgavs vara 9,3 % respektive 3,8 %. Jämfört 
med året innan uppgick andelen nya jobb till 2,6 % i april 1996, medan den var 4,8 % i oktober 1995. 
Enligt Statistiska institutet (SIS) var antalet arbetslösa i slutet av april 1997 1,3 miljoner, vilket 
motsvarar en arbetslöshet på 5,1 %. Denna minskning av arbetslösheten förklaras i huvudsak av att 
den förvärvsarbetande befolkningen minskat i antal (-1,2 % mellan april 1996 och april 1997). 
 
1999 var arbetslösheten 6,4 %. 
 
Dessa siffror bekräftar en fortlöpande tendens som innebär nya jobb och hög ökningstakt av 
arbetskraftens produktivitet. De främsta problem som arbetsmarknaden står inför är av strukturella 
slag. Särskilt med hänsyn till den höga tillväxten av befolkningen i arbetsför ålder, befolkningens 
relativt låga medelålder och den snabba urbaniseringen är det viktigt att snabbt skapa sysselsättning, 
om än bara för att hålla nere arbetslösheten. Arbetskraftens kompetens skapar problem, eftersom 
utvecklingen av de mänskliga resurserna i Turkiet har stagnerat på en relativt låg nivå. Dessutom kan 
man konstatera en tendens till undersysselsättning (befolkning som av ekonomiska skäl har arbetat 
mindre än 40 timmar per vecka de senaste 6 månaderna). I april 1997 ansågs 1,1 miljoner människor 
vara undersysselsatta i Turkiet. 
 

                                                
1  Eurostat. 
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Inflation 
 
Efter att ha uppgått till 120 % i mitten av 1995, har ökningstakten för konsumentpriserna hastigt 
avtagit till följd av de stabiliseringsåtgärder som beslutades 1994. Inflationen låg kring 80 % i början 
av 1996 och ökade under 1997 till 99 %. I januari 1998 uppmättes en inflation på 101 % i Turkiet. 
 
Liksom under tidigare år avspeglar denna höga inflationstakt den offentliga sektorns alltför stora 
finansieringsbehov, dess mynt- och sedelutgivning och de stora inflationistiska förväntningarna. En 
hög och ihållande inflation undergräver den turkiska ekonomins styrka, eftersom den avskräcker 
investerare, och med dem försvinner den framtida produktionspotentialen. En kraftig snedvridning 
skapas av skattesystemet, som knappast är anpassat till att beakta inflationen. Samtidigt som lönerna 
inom den offentliga sektorn och de sociala förmånerna är indexreglerade är inte systemet för 
inkomstskatt det, vilket bidrar till att öka det reella skattetrycket. 
 
Regeringen Ecevits prognoser förutspådde en inflation på 57 % i slutet av 1999. I praktiken blev den 
68,8 %. Målet för år 2000 är nu 25 %. 
 
Penningpolitik och växelkurs 
 
Ökningen av penningmängden förblir knuten till den offentliga sektorns finansieringsbehov. 
Centralbanken kan inte förmå finansdepartementet att utöva penningpolitisk disciplin. Man bör därför 
inte räkna med att ökningen av penningmängden spelar en avgörande roll i den politiska ekonomin. 
Turkiets penningpolitik är bunden av den inhemska statsskuldens i genomsnitt korta löptid genom en 
alltför stor användning av utländsk valuta. Fastän man inofficiellt presenterat en penningpolitisk plan 
för de sex första månaderna 1997, har centralbanken officiellt bara fastställt som sitt mål att vaka över 
den ”reella växelkursens” stabilitet genom att säkerställa att deprecieringen av den turkiska liran inte 
överskrider inflationsgapet mellan Turkiet och Tyskland och USA. 
 
Deprecieringen av den turkiska valutan fortsatte under 1997 (cirka 60 % jämfört med ecun mellan 
januari och december 1997, liksom under 1998). 
 
Regeringen planerar i sitt reformprogram att kontrollera ökningen av centralbankens interna 
nettotillgångar, dvs. övervaka den kredit som tilldelas den offentliga sektorn för att stödja insatserna 
för att få ner inflationstakten. 
 
Prioriteringar i regeringens ekonomiska stabiliseringsplan 
 
Det största strukturella problem som Turkiet står inför utgörs av storleken på budgetunderskottet i 
landets offentliga sektor. Den nya regeringen har på allvar inlett strukturreformer som bör leda till att 
Turkiet får en makroekonomisk stabilitet. 
 
Ett privatiseringsprogram skall inledas inom de sektorer som staten fortfarande har stor kontroll över, 
t.ex. jordbruks- och finanssektorn. 
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III. FÖRBINDELSERNA EU–TURKIET 
 
I associationsavtalet från Ankara (undertecknades den 12 september 1963 och trädde i kraft den 
1 december 1964) nämndes det gradvisa bildandet av en tullunion (förverkligades den 1 januari 1996) 
och Turkiets möjlighet att bli medlem i Europeiska unionen. Avtalet utgör grunden för förbindelserna 
mellan Europeiska unionen och Turkiet. 
 
 
a)  Begäran om anslutning: kommissionens yttrande 
 
Den 14 april 1987 begärde Turkiet att få ansluta sig till Europeiska unionen. 
 
Kommissionens yttrande, som offentliggjordes den 5 februari 1990, innehöll slutsatsen att de framtida 
förbindelserna borde utvecklas på grundval av det befintliga associationsavtalet, och att Turkiet inte 
uppfyllde kraven för medlemskap. 
 
Landets behörighet att bli medlem ifrågasätts inte, vilket bekräftats av associationsrådet den 28 april 
1997 och i kapitel II i Agenda 2000, som presenterades av kommissionen (juli 1997) och av 
Europeiska rådet i Luxemburg (den 12–13 december 1997). Europeiska rådet presenterade dessutom 
förslag beträffande den framtida utvecklingen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och 
Turkiet som borde sträcka sig längre än en tullunion (se mer nedan om den europeiska strategin för 
Turkiet). Två år senare ägde det europeiska toppmötet rum i Helsingfors, där man utarbetade en ny 
europeisk strategi gentemot Turkiet som innehåller många satsningar (begäran från Europeiska rådet 
(allmänna frågor) i Luxemburg i oktober 1998 att frigöra det ekonomiska protokollet) för att lindra 
Turkiets besvikelse över att Europeiska rådet i Luxemburg inte ville behandla landet bland den övriga 
gruppen av kandidatländer. 
 
Slutligen föreslog kommissionen för Europeiska rådet i Helsingfors att Turkiet skulle få status som 
kandidatland, vilket rådet godkände (12 december 1999). 
 
Det handlar om en ”status” och det finns ingen tidsplan för när förhandlingarna skall inledas. 
 
 
b)  Tullunionens resultat 
 
Sedan tullunionen trädde i kraft (den 1 januari 1996) har Europeiska kommissionen i enlighet med sitt 
åtagande presenterat en årsrapport för Europaparlamentet om tullunionens resultat samt om de 
ekonomiska och politiska aspekterna, inklusive den demokratiska processen och situationen 
beträffande de mänskliga rättigheterna. 
 
Turkiet är det enda kandidatland som har en tullunion med Europeiska unionen. 
 
Den första rapporten presenterades i november 1996. Den andra rapporten utarbetades av 
kommissionen den 4 mars 1998, och Europaparlamentet uttalade sig om denna rapport den 17 
september 1998. 
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Enligt kommissionen fungerar avtalet tillfredsställande. Turkiet måste fortsätta med sina 
ansträngningar för att harmonisera sin lagstiftning med Europeiska unionens. Sedan avtalet trädde i 
kraft har man bevittnat hur handelsutbytet har ökat; jämfört med perioden före tullunionen har EU:s 
export till Turkiet ökat med 36 % och Turkiets export till EU ökat med mer än 10 %. 
 
Europeiska unionen förblir den som tjänar mest på utbytet, med ett saldo till sin fördel som har mer än 
fördubblats. Enligt kommissionen har de turkiska företagen anpassat sig väl till 
gemenskapskonkurrensen. 
 
Turkiet anser för sin del att man sedan tullunionen trätt i kraft i rimlig omfattning fullgör de 
skyldigheter som landet pålagts genom avtalet (särskilt införandet av EG:s regelverk i form av 
exempelvis tekniska standarder och teknisk lagstiftning samt harmonisering av lagstiftningen). Turkiet 
anser dock att Europeiska unionen däremot inte fullgör sina skyldigheter, särskilt inte beträffande det 
ekonomiska samarbete som är inskrivet i avtalet om tullunionen och som fortfarande blockeras av 
politiska skäl (Cypern-frågan och grekisk-turkiska tvister). Fem ekonomiska instrument var planerade 
för Turkiets räkning. 375 miljoner ecu på 5 år, plus 750 miljoner ecu i form av lån från EIB. 
 
Sedan kort tid tillbaka har situationen förändrats (se nedan). 
 
I sitt betänkande om resultatet av tullunionen, antaget den 17 september 1998, anmodade Europa-
parlamentet kommissionen att förhöra sig om möjligheterna att med avseende på programmet 
MEDA-demokrati skapa en särskild budgetpost till förmån för Turkiet. Europaparlamentet bad också 
kommissionen att undersöka till vilka program avsedda för kandidatländerna som Turkiet skulle 
kunna associeras. Dessutom begärde Europaparlamentet att man inte skulle isolera Turkiet, och 
upprepade sitt ställningstagande beträffande de mänskliga rättigheterna, kurdfrågan och Cypern-
frågan. 
 
 
c)  Den europeiska strategin för Turkiet (4 mars 1998) – Påminnelse 

(KOM(1998) 124 slutlig) 
 
I enlighet med rådets begäran den 12–13 december 1997 presenterade kommissionen den 4 mars 
1998 sina första operativa förslag som syftade till att stärka förbindelserna mellan Europeiska unionen 
och Turkiet. Förslagen rörde delområdena 
 
* utveckling av de möjligheter som Ankara-avtalet erbjuder, 
* fördjupning av tullunionen, 
* genomförande av det ekonomiska samarbetet, 
* tillnärmning av lagstiftningen och övertagande av unionens regelverk, 
* deltagande, enligt beslut från fall till fall, i vissa program och i vissa organ i enlighet med vad som 

anges i punkterna 19 och 21 i slutsatserna från Europeiska rådet i Luxemburg. 
 
De förslag kommissionen har formulerat visar Europeiska unionens vilja att förverkliga en strategi 
som skall förbereda Turkiet på anslutning. 
 
I dokumentet nämner kommissionen vilka samarbetsområden som prioriteras: industrin, 
investeringarna, jordbruket och förbättringen av tullunionens resultat. 
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Genomförandet av det ekonomiska samarbetet är en del av den strategi som Europeiska rådet i 
Luxemburg föreslog. Kommissionen uppmärksammar därför behovet av att rådet skyndar sig att anta 
budgetförordningen om den särskilda insatsen för Turkiet, vilken bör möjliggöra förverkligandet av 
en heltäckande och sammanhängande strategi till förmån för Turkiet. 
 
Dessutom har vissa sektorer utelämnats från förslagen, som exempelvis fri rörlighet för tjänster – på 
grund av, enligt vad de turkiska källorna uppger, Tysklands motstånd, med stöd från Frankrike och 
Österrike. 
 
Den 15 juni 1998 välkomnade Europeiska rådet i Cardiff kommissionens förslag om att förbereda 
Turkiets anslutning och ”anmodar kommissionen att tillämpa denna strategi (...) som skulle kunna 
utvidgas med tiden och ta hänsyn till Turkiets idéer”. Rådet beaktade även ”kommissionens avsikt att 
överväga sätt att stödja genomförandet av gemenskapens strategi och att presentera lämpliga förslag i 
detta avseende”. 
 
– Turkiets ståndpunkt 
 
Den turkiska regeringen har också visat vilja att återuppta dialogen, genom att till rådet och 
kommissionen den 23 juli 1998 skicka ett dokument som fastställer landets ståndpunkt i förhållande 
till de förbindelser som Turkiet önskar upprätta med EU. Detta dokument, som är ett svar på 
kommissionens förslag, svarar på den uppmaning som formulerades av Europeiska rådet i Cardiff. 
 
Inledningen till dokumentet påminner om att förbindelserna mellan EU och Turkiet vilar på Ankara-
avtalet (1963), som föreskriver en association vars slutmål är en ställning som medlem (artikel 28 i 
avtalet). Man preciserar att med ”färdigställandet av denna tullunion den 31 december 1995 slutfördes 
associationens sista etapp”. Dokumentet återkommer till det faktum att Turkiet inte togs med i den 
anslutningsstrategi som infördes för de andra kandidatländerna (toppmötet i Luxemburg) och att rådet 
i Cardiff, trots ”viss positiv utveckling” inte lyckades eliminera denna ”diskriminering”. Enligt de 
turkiska myndigheterna borde associationsrådet utveckla en strategi för anslutning och gå längre än 
den som fastställts av kommissionen (enligt de turkiska myndigheterna är denna strategi bara en grund 
för det fortsatta arbetet som inte innehåller något utöver vad som redan finns i Ankara-avtalet). 
 
Dokumentet meddelar de turkiska förslagen beträffande de olika delområdena: tullunionens resultat, 
jordbruk, fritt tillhandahållande av tjänster och etableringsrätt, liberalisering av kapitalrörelser och 
samordning av den ekonomiska politiken, fri rörlighet för arbetstagare etc. Dokumentet utvärderar 
även det planerade finansiella samarbetet (ministerrådets förklaring den 6 mars 1995) som ”inte har 
genomförts på ett korrekt sätt på grund av den negativa attityd som intagits av en medlemsstat och 
Europaparlamentet”. 
 
Turkiet begär att EU på ett kontinuerligt sätt stöder dess ansträngningar inför landets deltagande i 
den europeiska integrationen (särskilt dess insatser beträffande harmoniseringen) och påminner i detta 
avseende om att handelsunderskottet mellan Turkiet och EU har gynnat den senare parten. 
 
Turkiet förväntar sig också från EU:s sida ett nytt program för finansiellt samarbete (det gamla som 
omfattar 375 miljoner ecu anses vara otillräckligt, även om blockaden av det upphävs) men även 
inrättandet av mekanismer för ”effektivt samråd” mellan de två parterna. 
 
Denna ”strategi” innebär inga nyheter för de befintliga instrumenten, och inte heller några 
förändringar för de turkiska myndigheternas syn på landets ställning som kandidatland. 
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- Den 4 december 1998 antog Europaparlamentet Swobodas betänkande om EU:s nya strategi 
för Turkiet. I detta betänkande uppmanas Turkiet att lägga fram konkreta förslag tillsammans med en 
bindande tidsplan när det gäller: att lösa kurdfrågan och Cypern-problemet, att från myndigheternas 
sida utöva en starkare demokratisk kontroll över militären, att frige Leyla Zana (Europaparlamentets 
Sakharov-pris) och alla politiska fångar, att avskaffa antiterroristlagstiftningen samt att häva 
undantagstillståndet. 
 
Europaparlamentet har betonat att en lösning på kurdfrågan är av yttersta vikt för att Turkiet skall 
kunna uppfylla Köpenhamnskriterierna och anta en strategi med tanke på landets anslutning till EU. 
d)  Frigörande av det finansiella stödet 
 
Den 5 och 6 oktober 1998 begärde rådet (allmänna frågor) i Luxemburg att förslag skulle läggas 
fram för att häva blockeringen av det finansiella protokollet, och visade en vilja att sammankalla nästa 
associationsråd med Turkiet. 
 
Den 21 oktober antog kommissionen sina förslag till rådet som syftade till att upphäva blockeringen 
av EU:s finansiella stöd till Turkiet, som dittills blockerats av Greklands veto. De nya förslagen 
syftade inte, i motsats till förslagen från 1995, till att genomföra den finansiella delen av tullunionen 
mellan EU och Turkiet, utan till att utveckla den nya europeiska strategi för Turkiet som 
kommissionen föreslog i mars 1998 och som mottogs positivt under toppmötet i Cardiff i juni. 
 
Det rör sig om att göra det möjligt att återuppta det finansiella stödet. Kommissionen har delat upp 
sitt förslag i två förordningar, och därmed i två instrument: 
 
* Den första förordningen är knuten till tullunionen och omfattar 15 miljoner ecu under tre år 

(1999, 2000 och 2001). Eftersom den rättsliga grunden är artikel 235 krävs ett enhälligt råd för 
att häva blockeringen av dessa medel, men det rör sig bara om 5 miljoner ecu per år. De skall 
användas till att hjälpa Turkiet att föra sin lagstiftning närmare EU:s, stödja landets inlemmande i 
gemenskapens system för ursprungsregler och Turkiets deltagande i reglerna om transitering, etc. 
Denna förordning kräver endast ett förenklat samrådsförfarande inom Europaparlamentet. 

 
* Det andra syftar till att främja Turkiets ekonomiska och sociala utveckling och omfattar 135 

miljoner ecu under samma treårsperiod. Eftersom det rör sig om ett utvecklingsstöd, och genom 
att betrakta Turkiet som ett utvecklingsland, har kommissionen valt en rättslig grund som 
möjliggör ett majoritetsbeslut. Målen kommer bland annat att vara infrastrukturen inom 
områdena miljö, energi, telekommunikation och transport, samarbete för skydd av folkhälsan 
samt dessutom varje form av samarbete som syftar till att främja demokratin, rättsstaten, de 
mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter. För denna förordning krävs 
Europaparlamentets medbeslutande. 

 
De grekiska myndigheterna reagerade starkt mot kommissionens initiativ (se Agence Europe, 
22.10.1998). 
 
Den 2 december 1999 antog Europaparlamentet sina två betänkanden om kommissionens två 
förordningar (betänkande av Morillon). 
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I de två betänkandena och i Europaparlamentets ändringsförslag, erinrar man om att Europeiska rådet 
i Luxemburg bekräftade att Turkiet kan bli medlem på grundval av kriterier som gäller för alla länder, 
och man betonar vikten av att landet respekterar de mänskliga rättigheterna samt främjar 
demokratiska principer och civilsamhällets deltagande i processen. 
 
I betänkandena framkommer att man vill att kommissionen skall utarbeta en förteckning över 
prioriteringar innan de planerade åtgärderna genomförs. Det framkommer också att rådet, när det 
finns hinder för genomförandet av projekt och åtgärder (i synnerhet när det gäller demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter), kan fatta beslut med kvalificerad majoritet efter 
förslag från antingen kommissionen eller parlamentet, och besluta att avbryta allt samarbete. 
 
I fråga om genomförandet av de åtgärder som syftar till ekonomisk och social utveckling i Turkiet, 
betonar Europaparlamentet behovet av att hjälpa Turkiet inom ramen för både den ekonomiska och 
sociala utvecklingen och för den politiska utvecklingen. Projekt bör även genomföras för att garantera 
att minoriteternas kulturella identitet respekteras, skyddas och erkänns, och man bör stödja initiativ 
som syftar till att avskaffa dödsstraffet. Det är också önskvärt att den sociala dialogen i Turkiet och 
mellan Turkiet och Europeiska unionen främjas. 
 
Integrationen av Turkiet i Sokrates och Ungdom för Europa 
 
Vid den andra behandlingen den 28 oktober 1999 antog parlamentet Giuseppe Garganis betänkande 
om integrationen av Turkiet som förmånstagare i programmen Sokrates och Ungdom för Europa III. 
 
Den 15 december 1999 antogs även Doris Packs betänkande om de nya ungdomsprogrammen som 
skall påbörjas under 2000. Tredje land, bland andra Turkiet, skall delta i programmen enligt 
förfaranden som skall upprättas i samarbete med landet (artikel 10). 
 
e) Kommissionens rapporter om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning och 
beviljande av status som kandidatland 
 
-  Kommissionens första rapport på grundval av artikel 28 i associationsavtalet överlämnades i 
slutet på december 1998. I rapporten konstaterar man att det finns vissa brister i det politiska 
systemet, särskilt när det gäller militärens roll i det politiska livet, skyddet av minoriteter och 
rättsväsendets oberoende. På det ekonomiska området betonar man i rapporten den privata sektorns 
dynamik, men påpekar även att den makroekonomiska stabiliteten ännu inte är tillräcklig samt att 
statens inblandning i den turkiska ekonomin är alltför stor, särskilt inom banksektorn. Kommissionen 
bekräftar att det bara är Turkiet själv som kan förbättra situationen när det gäller förstärkningen av 
demokratin och skyddet av de mänskliga rättigheterna och minoriteterna. 
 
- Den 13 oktober 1999 presenterade kommissionen sin andra rapport om Turkiets framsteg 
på vägen mot anslutning (inför Europeiska rådet i Helsingfors). 
 
Rapporten följer samma metod som den tidigare, och kommissionen beaktar kandidatländernas rätt 
till lika behandling. 
 
I slutsatserna betonas allvarliga brister, i synnerhet beträffande de politiska Köpenhamnskriterierna 
samt vikten av att Turkiet uppnår makroekonomisk stabilitet och genomför strukturella och rättsliga 
reformer. 
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Det är inte svårt att förstå att de europeiska politikerna inte är helt överens om att bevilja landet status 
som kandidatland, trots denna kritik. 
 
Precis som de andra kandidatländerna har gjort bör Turkiet presentera ett nationellt program för hur 
landet skall anta gemenskapens regelverk. När beslutet väl har fattats om att förhandlingarna skall 
inledas kommer samma förfarande som för de andra kandidatländerna att tillämpas, även för det 
ekonomiska stödet. 
 

*   *   * 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Internationella och institutionella frågor 
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Källor:  - Ovannämnda officiella dokument (kommissionen, Europaparlamentet) 

- Le Monde 
- Agence Europe 
- Oxford analytica 
- Genomgång av den turkiska pressen (kommissionens delegation i Ankara) 


