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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista
(2019/2176(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmat Turkista, erityisesti 13. maaliskuuta 2019 
Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta1, 19. syyskuuta 2019 Turkin 
tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta2, 24. lokakuuta 2019 
Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista3 sekä 17. syyskuuta 
2020 ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelusta, erityisesti 
vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä4 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon EU:n 
laajentumispolitiikasta (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän Turkkia koskevan vuoden 
2020 kertomuksen (SWD(2020)0355),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n 
laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän Turkkia koskevan vuoden 
2019 kertomuksen (SWD(2019)0220),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Liittymisprosessin 
tehostaminen – Uskottavat jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin maille” 
(COM(2020)0057),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta ja 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät 
Turkin laittomasta poraustoiminnasta itäisellä Välimerellä, 1. lokakuuta 2020 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, 15. toukokuuta 2020 ja 14. elokuuta 2020 annetut EU:n 
ulkoministerien lausunnot itäisen Välimeren tilanteesta, 28. elokuuta 2020 pidetyn EU:n 
epävirallisen ulkoministerikokouksen (Gymnich-kokouksen) tulokset sekä kaikki 
aiemmat asiaa koskevat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 19. helmikuuta 2020 
antaman raportin vierailustaan Turkkiin,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätöslauselmat 
Kyproksesta, mukaan lukien päätöslauselma 550 (1984) ja päätöslauselma 789 (1992),

– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0200.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0017.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0049.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0230.
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– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen neljännestä vuosikertomuksesta 
(COM(2020)0162),

– ottaa huomioon Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuonna 2020 julkaiseman 
lehdistönvapausindeksin, jonka mukaan Turkki on 180 maan joukossa sijalla 154, sekä 
Bertelsmann Transformation Indexin Turkkia koskevan maakohtaisen raportin 2020,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että ehdokasvaltion asema edellyttää halukkuutta lähestyä asteittain EU:n arvoja, 
etuja, normeja ja toimintapolitiikkoja kaikilta osin;

B. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 lähtien laadittujen Turkkia koskevien komission 
kertomusten ja erityisesti vuosien 2019 ja 2020 kertomusten analyysi osoittaa, että 
Turkki on enenevässä määrin ja nopeasti etääntynyt EU:n arvoista ja sen 
sääntelykehyksestä;

C. toteaa, että aiemmassa vuotuisessa mietinnössään parlamentti kehotti komissiota ja 
jäsenvaltioita keskeyttämään virallisesti liittymisneuvottelut Turkin kanssa;

D. ottaa huomioon, että parlamentin periaatteellisesta kannasta ja kaikista nykyisistä 
olosuhteista huolimatta Eurooppa-neuvosto pyrki jälleen kerran palauttamaan suhteet ja 
tarjosi 1. lokakuuta 2020 antamissaan päätelmissä Turkille uudistettua ja laajaa 
myönteistä toimintaohjelmaa edellyttäen, että rakentavia toimia jatketaan;

Yleisarvio liittymisprosessista

1. panee huolestuneena merkille, että Turkin jatkuva etääntyminen yhä kauemmas 
eurooppalaisista arvoista ja normeista on aiheuttanut sen, että EU:n ja Turkin suhteet 
ovat ennätyksellisen huonot ja heikentyneet niin paljon, että molemmilta osapuolilta 
tarvitaan suhteiden nykyisten puitteiden perusteellista uudelleenarviointia;

2. panee merkille, että Turkki ei ole sitoutunut toteuttamaan liittymisprosessin 
edellyttämiä uudistuksia, minkä vuoksi liittymisprosessissa ei ole kyetty luomaan 
monimutkaista suhdetta, josta on vähitellen tullut entistä enemmän kaupalliseen 
toimintaan perustuva ja olosuhteiden ohjaama;

3. on syvästi huolissaan siitä, ettei Turkin lähentyminen ole edistynyt vuosien mittaan ja 
että nyt on tapahtunut täydellinen vetäytyminen, jolle on ollut ominaista jyrkkä 
taantuminen kolmella keskeisellä alalla: oikeusvaltion ja perusoikeuksien taantuminen, 
taantumuksellisten institutionaalisten uudistusten hyväksyminen ja vastakkainasetteluun 
perustuvan ulkopolitiikan toteuttaminen; on lisäksi huolissaan siitä, että tähän 
taantumaan on yhä useammin liittynyt selkeästi EU:n vastainen viestintä; kehottaa tässä 
yhteydessä Turkkia arvioimaan uudelleen, miten vilpittömästi se on sitoutunut EU-
jäsenyyteen johtavaan kehitykseen, sillä se on välttämätön osa koko liittymisprosessin 
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elinkelpoisuutta;

4. korostaa, että mikään EU:n tarjoama kannustin ei voi koskaan korvata paljon kaivattua 
poliittista tahtoa, jota tarvitaan kypsän demokratian rakentamisessa ja EU:n jäseneksi 
tulemisessa;

5. korostaa, että parlamentin edellisestä mietinnöstä tilanne ei ole mitenkään parantunut 
vaan se on huonontunut entisestään; vaatii siksi painokkaasti keskeyttämään virallisesti 
Turkin kanssa käytävät liittymisneuvottelut, jotta molemmat osapuolet voivat tarkastella 
realistisesti uudelleen nykyisen kehyksen asianmukaisuutta ja sen toimintakykyä tai 
tarvittaessa tutkia tulevien suhteiden mahdollisia uusia malleja;

6. pitää valitettavana nykyistä EU:n ja Turkin välisen yhteisymmärryksen puutetta mutta 
toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että Turkki on strateginen naapuri ja liittolainen, 
johon EU haluaa luoda parhaat mahdolliset suhteet;

7. ilmaisee halunsa vahvistaa ja syventää Turkin ja eurooppalaisten yhteiskuntien 
keskinäistä tuntemusta ja ymmärrystä torjumalla kaikkia yhteiskunnallisten, 
uskonnollisten tai kulttuuristen ennakkoluulojen ilmenemismuotoja; ilmaisee olevansa 
täysin sitoutunut tukemaan edelleen Turkin riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa 
kaikissa olosuhteissa ja suhteissa, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan; katsoo 
kuitenkin, että liittymisprosessi olisi edelleen tehokkain väline Turkin hallitukseen 
kohdistuvan normatiivisen painostuksen harjoittamiseksi ja paras kehys Turkin 
yhteiskunnan demokraattisten ja Eurooppa-myönteisten pyrkimysten ylläpitämiseksi; 
korostaa, että puhtaasti kaupalliset suhteet tuskin edistävät Turkin etenemistä kohti 
demokraattisempaa mallia;

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet

8. on järkyttynyt perusvapauksien vakavasta taantumisesta, joka paljastaa Turkin vakavan 
ihmisoikeustilanteen sekä demokratian ja oikeusvaltion jatkuvan rapautumisen;

9. katsoo, että tätä liittymisprosessin ytimessä olevaa keskeistä alaa ei voida irrottaa ja 
eristää yleisistä suhteista ja että se on edelleen Turkille mahdollisesti tarjottavan 
myönteisen toimintaohjelman edistymisen suurin este;

10. panee erittäin huolestuneena merkille, että vaikka poikkeustila kumottiin virallisesti 
heinäkuussa 2018, sen vaikutukset demokratiaan ja perusoikeuksiin tuntuvat edelleen 
voimakkaasti;

11. pitää erittäin valitettavana, että tästä sortavasta hallintotavasta on nyt tullut 
tarkoituksellinen, peräänantamaton ja järjestelmällinen valtion politiikka, joka ulottuu 
kaikkeen kriittiseen toimintaan, kuten kurdiaktivismiin, tai jopa ennen 
vallankaappausyritystä tapahtuneisiin tapahtumiin, kuten Gezin mielenosoituksiin;

12. pitää valitettavana, että nykyisistä liian laajoista terrorismin vastaisista säännöksistä ja 
terrorismin vastaisten toimenpiteiden väärinkäytöstä on tullut valtion politiikan 
selkäranka; toistaa tuomitsevansa ehdottomasti EU:n terroristijärjestöjen luettelossa 
vuodesta 2002 alkaen olleen Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) harjoittaman 
väkivallan;
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13. katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen rapautuminen ja oikeuslaitoksen järjestelmällinen 
riippumattomuuden puute ovat edelleen yksi kiireellisimmistä ja huolestuttavimmista 
kysymyksistä; tuomitsee toimeenpanovallan käyttäjän harjoittaman lisääntyneen 
valvonnan ja poliittisen painostuksen, jotka vaikuttavat tuomarien, syyttäjien, 
asianajajien ja asianajajaliittojen työhön;

14. on erittäin huolissaan siitä, että Turkin oikeuslaitos on jättänyt huomiotta Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja että alemmat tuomioistuimet ovat yhä useammin 
jättäneet perustuslakituomioistuimen tuomioita noudattamatta;

15. on erittäin huolestunut suhteettomista ja mielivaltaisista toimenpiteistä, joilla rajoitetaan 
sananvapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja tiedonsaantia; kehottaa Turkkia 
takaamaan tiedotusvälineiden vapauden ensisijaisena asiana;

16. on syvästi huolissaan oppositiopuolueisiin kohdistuvista jatkuvista hyökkäyksistä ja 
painostuksesta, jotka heikentävät demokraattisen järjestelmän asianmukaista toimintaa;

17. panee erittäin huolestuneena merkille tavan, jolla Turkin viranomaiset ovat kohdistaneet 
erityistä ja jatkuvaa painostusta Kansan demokraattiseen puolueeseen (HDP); tuomitsee 
jyrkästi HDP:n entisen yhteispuheenjohtajan Selahattin Demirtaşin jatkuvan vangittuna 
pitämisen;

18. kehottaa Turkkia vapauttamaan kaikki vangitut ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, 
asianajajat, tutkijat ja muut, jotka on pidätetty perusteettomien syytteiden nojalla, ja 
antamaan heille mahdollisuuden tehdä työtään ilman uhkailua ja esteettä kaikissa 
olosuhteissa; tuomitsee jyrkästi Osman Kavalan, joka on merkittävä 
kansalaisyhteiskunnan edustaja, pidätyksen ja jatkuvan vangittuna pitämisen;

19. antaa tunnustusta Turkin vireälle, moniarvoiselle, sitoutuneelle ja heterogeeniselle 
kansalaisyhteiskunnalle, koska se on massiivisista poliittisista tukahduttamistoimista 
huolimatta yksi harvoista jäljellä olevista Turkin hallitusta valvovista tahoista;

20. on edelleen syvästi huolissaan Turkin kaakkoisosan tilanteesta ihmisoikeuksien 
suojelun, sananvapauden ja poliittisen osallistumisen osalta;

21. kehottaa Turkkia suojelemaan vähemmistöjen ja haavoittuvien ryhmien kuten naisten, 
hlbti-ihmisten sekä etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia;

Institutionaalinen kehys

22. on huolissaan presidenttijohtoisen järjestelmän autoritaarisen tulkinnan vakiintumisesta; 
on syvästi huolissaan siitä, että vallan erittäin merkittävä keskittyminen presidentille 
jatkuu, mikä ei takaa asianmukaista ja tehokasta vallanjakoa toimeenpano- ja 
lainsäädäntöelinten sekä oikeuslaitoksen välillä;

23. on huolissaan siitä, että hallitseva eliitti käyttää yhä useammin äärinationalistista 
viestintää, mikä johtaa yhä useammin vihamieliseen suhtautumiseen EU:hun tai sen 
jäsenvaltioihin; on huolissaan uskonnollisen konservatismin kasvavasta painoarvosta 
poliittisessa elämässä;
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24. tuomitsee jyrkästi demokraattisesti valittujen kaupunginjohtajien erottamisen virasta 
kyseenalaisten todisteiden perusteella ja erityisesti heidän mielivaltaisen korvaamisensa 
keskushallinnon nimittämillä vaaleilla valitsemattomilla edunvalvojilla; uskoo vahvasti, 
että nämä laittomat päätökset loukkaavat suoraan demokratian perustavanlaatuisimpia 
periaatteita ja vievät miljoonilta äänestäjiltä demokraattisesti valitun edustuksen;

EU:n ja Turkin suhteiden laajemmat puitteet ja Turkin ulkopolitiikka

25. palauttaa mieliin Turkin kiitettävän roolin Syyrian sodasta johtuvaan muuttoliikekriisiin 
vastaamisessa; katsoo, että EU:n olisi edelleen annettava tarvittavaa tukea syyrialaisille 
pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Turkissa; kannattaa EU:n ja Turkin 
julkilausuman objektiivista arviointia ja korostaa, että molempien osapuolten on tärkeää 
noudattaa sitoumuksiaan;

26. korostaa, että tulliliiton nykyaikaistaminen voisi hyödyttää molempia osapuolia ja 
pitäisi Turkin taloudellisesti ja säädösten osalta kytkeytyneenä EU:hun; toistaa, että 
tämän olisi perustuttava ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyvään tiukkaan 
ehdollisuuteen; korostaa, että tämänhetkinen tilanne huomioon ottaen vaikuttaa 
epärealistiselta suunnitella tulliliiton nykyaikaistamista; muistuttaa, että nykyinen 
tulliliitto ei saa koko potentiaaliaan käyttöön ennen kuin Turkki panee lisäpöytäkirjat 
täytäntöön täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden osalta;

27. on erittäin huolissaan itäisellä Välimerellä meneillään olevasta kiistasta ja siihen 
liittyvästä tilanteen sotilaallisen kärjistymisen riskistä; tuomitsee Turkin Kreikan ja 
Kyproksen vesillä harjoittaman laittoman toiminnan, joka loukkaa sekä EU:n 
jäsenvaltioiden suvereeneja oikeuksia että kansainvälistä oikeutta; ilmaisee täyden 
solidaarisuutensa Kreikalle ja Kyproksen tasavallalle; kehottaa Turkkia sitoutumaan 
kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään yksipuolisista ja laittomista 
toimista ja uhkailuista;

28. tuomitsee Varoshan rannan osittaisen uudelleenavaamisen, mikä heikentää keskinäistä 
luottamusta ja näin ollen mahdollisuutta aloittaa uudelleen suorat neuvottelut 
Kyproksen kysymyksen kokonaisvaltaisesta ratkaisemisesta; kehottaa Turkkia 
peruuttamaan tämän toimen; toistaa tukevansa oikeudenmukaista, kattavaa ja 
toteuttamiskelpoista ratkaisua, joka perustuu kahden yhteisön ja kahden alueen 
liittovaltioon, jossa vallitsee poliittinen tasa-arvo;

29. tuomitsee jyrkästi Turkin sotilaalliset väliintulot Syyriassa, erityisesti koillisessa ja 
Idlibissä, sillä ne ovat kansainvälisen oikeuden vakavia loukkauksia;

30. kehottaa Turkkia sitoutumaan edelleen Libyan konfliktin rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen YK:n johdolla ja noudattamaan täysimääräisesti YK:n 
turvallisuusneuvoston asettamaa aseidenvientikieltoa;

31. pitää valitettavana, että sen sijaan että olisi kehottanut lopettamaan väkivaltaisuudet ja 
käynnistämään uudelleen rauhanomaiset neuvottelut Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) Minskin ryhmän ponnisteluja tukien Turkki päätti tukea 
ehdoitta äskettäisen Vuoristo-Karabahin konfliktin toisen osapuolen sotilaallisia toimia;

EU:n ja Turkin suhteiden tuleva kehitys
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32. katsoo, että on korkea aika tarkastella uudelleen EU:n suhteita Turkkiin ja määritellä 
kattava, yhtenäinen ja johdonmukainen keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia 
kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken;

33. katsoo, että viestinnän ja vuoropuhelun tehostaminen kaikilla tasoilla on avain EU:n ja 
Turkin keskinäisen luottamuksen palauttamiseen; pitää valitettavana, että Turkki 
kieltäytyy jatkuvasti ja perusteettomasti käynnistämästä uudelleen EU:n ja Turkin 
parlamentaarisen sekavaliokunnan normaalia toimintaa;

°

° °

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille 
ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


