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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att tullunionen mellan Turkiet och Europeiska unionen 

trädde i kraft 1995 och att den har förblivit oförändrad sedan dess, samtidigt som 

förändringar i världsekonomin och tekniska framsteg har ändrat det globala 

handelslandskapet på ett genomgripande sätt. 

2. Europaparlamentet välkomnar därför initiativet att uppdatera tullunionen för att 

återspegla dessa förändringar genom att utvidga tillämpningsområdet, så att fler sektorer 

inkluderas, som t.ex. tjänster och jordbruksprodukter, och för att ta itu med befintliga 

brister inom tullunionen genom att försöka inkludera nya bestämmelser om till exempel 

handel och hållbar utveckling, energi och råvaror samt tvistlösning. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens öppnare tillvägagångssätt och 

parlamentets förbättrade deltagande, särskilt i samband med förhandlingar om 

internationella avtal, och stöder kommissionens öppenhetsinitiativ, särskilt beträffande 

handelsavtal. 

4. Europaparlamentet betonar att moderniseringen och det effektiva genomförandet av 

tullunionen ytterligare kommer att stärka de redan starka ekonomiska banden mellan 

Turkiet och Europeiska unionen och bevara Turkiets ekonomiska koppling till EU. 

Parlamentet betonar att Turkiet fortfarande inte öppnat turkiska hamnar för cypriotiska 

fartyg och har underlåtit att tillämpa tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet gentemot 

Cypern. Europaparlamentet beklagar att Turkiet inte helt och hållet fullgör de 

skyldigheter som EU kräver och påminner om att tullunionen endast kan nå sin fulla 

potential om Turkiet till fullo genomför tilläggsprotokollet gentemot samtliga 

medlemsstater. Parlamentet anser att starkare handelsförbindelser skulle kunna leda till 

konkreta fördelar för Turkiets och EU-medlemsstaternas medborgare, vilket visats i 

studier och konsekvensbedömningar, bidra till att båda sidor engagerar sig i en positiv 

reformagenda och samtidigt mildra de politiska spänningarna med Ankara i samband 

med den försämrade situationen avseende rättsstaten och de grundläggande friheterna i 

landet.  

5. Europaparlamentet erinrar om att utrikespolitiken, inbegripet handelspolitiken, måste 

bidra till att skydda och främja de värden som EU värnar om, enligt artikel 2 i EU-

fördraget, såsom demokrati, rättsstaten samt respekt för mänskliga rättigheter, 

grundläggande rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet understryker att 

handelsförbindelserna mellan EU och Turkiet även fortsättningsvis måste bygga på 

ömsesidig respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Parlamentet upprepar sin oro över den övergripande situationen för demokrati och 

mänskliga rättigheter i Turkiet. 

6. Europaparlamentet betonar i detta avseende att Europeiska unionen måste anta en 

tvåspårsstrategi så att förhandlingen om moderniseringen av tullunionen inte sker på 

bekostnad av hanteringen av befintliga problem som en försämrad rättsstat och 

undergrävande av grundläggande friheter i Turkiet. Parlamentet betonar även att 
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tullunionen inte heller kan ses som en direkt eller indirekt ersättning för 

anslutningssamtal. 

7. Europaparlamentet noterar att uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och 

Turkiet är en viktig del i EU:s och Turkiets ansträngningar för att fördjupa sina 

förbindelser på centrala områden av gemensamt intresse, som fastställdes vid toppmötet 

mellan EU och Turkiet den 29 november 2015 och i förklaringen från EU och Turkiet 

den 18 mars 2016. Parlamentet uppger att detta är ännu viktigare nu när 

anslutningssamtalen har avstannat trots de betydande strategiska intressen på kort och 

lång sikt för både EU och Turkiet. 

8. Europaparlamentet konstaterar att Turkiet nyligen har närmat sig Ryssland och noterar 

den turkiska regeringens uttalanden om att landet eventuellt ska ansluta sig till Shanghai 

Cooperation Organisation. Parlamentet upprepar att EU är Turkiets främsta 

handelspartner och att två tredjedelar av de utländska direktinvesteringarna i Turkiet 

kommer från EU-medlemsstater. Parlamentet betonar att tullunionen innebär att Turkiet 

måste anpassa sin lagstiftning till EU-lagstiftningen. Parlamentet påminner om 

resultatet från 2016 års rapport om Turkiet om att tullbefrielse, tullfria zoner, 

övervakningsåtgärder och förvaltning av tullkvoter inte ligger helt i linje med EU:s 

regelverk. Parlamentet noterar kommissionens slutsats att Turkiets avskaffande av 

hinder mot en fungerande tullunion skulle stimulera en vidare handelsintegration med 

EU. Parlamentet räknar med att anpassningen av lagstiftningen kommer att gynna de 

europeiska företag som investerar i eller handlar med Turkiet, vilket i sin tur kommer att 

främja tillväxt och arbetstillfällen både i EU och Turkiet. 

9. Europaparlamentet betonar de växande geopolitiska och ekonomiska utmaningar som 

Turkiet står inför som ett resultat av det instabila grannskapet, terrorism och 

efterdyningarna av det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016. Kaoset och 

instabiliteten i Mellanöstern samt Rysslands annektering av Krim och intervention i 

Ukraina påverkar Turkiets utrikeshandel med landets grannskap negativt, men 

parlamentet betonar att en uppgraderad tullunion skulle kunna hjälpa Turkiet att möta 

utmaningarna och bli stabilt och skapa tillväxt för landets medborgare, om regeringen 

genomför de reformer som krävs och Turkiet åter slår in på vägen mot demokrati och 

återupprättande av rättsstaten. 

10. Europaparlamentet noterar att anpassningen av Turkiets regelverk till EU-standarder till 

följd av ingåendet av tullunionen har ökat handeln mellan EU och Turkiet. Parlamentet 

anser att moderniseringen av tullunionen skulle ge Turkiet en möjlighet att se över sin 

tillväxtmodell och komma undan medelinkomstlandsfällan. Parlamentet hoppas att den 

fördjupade tullunionen positivt skulle kunna påverka Turkiets ekonomiska styrning och 

stärka Turkiets oberoende tillsynsinstitutioner. 

11. Europaparlamentet understryker att EU bygger på värden som demokrati, rättsstaten och 

grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i den uppgraderade 

tullunionen mellan Turkiet och EU inbegripa en klausul om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter så att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter blir 

nyckelvillkor.  



 

AD\1118622SV.docx 5/6 PE597.544v02-00 

 SV 

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 28.2.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

31 

16 

2 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, 

Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James 

Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios 

Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Iveta Grigule, 

Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, 

Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio 

Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn 

Smith, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Hilde 

Vautmans, Anders Primdahl Vistisen 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil 

Valero 

  



 

PE597.544v02-00 6/6 AD\1118622SV.docx 

SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

31 + 

ALDE Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans 

ECR Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock 

EPP Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica 

S&D Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Pier Antonio Panzeri, Ioan 
Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri 

 

16 - 

ECR Angel Dzhambazki, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD James Carver 

ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL Sofia Sakorafa, Sabine Lösing 

NI Georgios Epitideios 

S&D Nikos Androulakis, Demetris Papadakis 

Verts/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero,  

 

2 0 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou 

 

Förklaring av symboler: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 


