
 
ELi ja Türgi suhted – koostöö ja pinged
 

Pinged demokraatia, rände ja ebaseadusliku gaasipuurimise ümber on tekitanud
vajaduse ELi ja Türgi suhted ümber hinnata. Kuidas toimib koostöö?
 
ELi ja Türgi suhted on nii palju halvenenud, et EL peab need põhjalikult ümber hindama, ütlesid
Euroopa Parlamendi liikmed 19. mail 2021 vastu võetud raportis. Parlamendiliikmed, kes on
mures inimõiguste ja õigusriigi üle Türgis, hoiatasid, et suhted on viidud ajaloolisele
madalseisule.
 
 
See ei ole parlamendil kaugeltki esmakordne Türgit kritiseeriv avaldus. Teisalt on ELil ja Türgil
aastakümneid kestnud tihedad ja viljakad sidemed paljudes valdkondades – kaubandusest kuni
koostööni NATO raames. Viimastel aastatel on suhted siiski halvenenud seoses Türgi sõjalise
sekkumisega Süürias, hoiakuga rände küsimustes ning õigusriigi ja demokraatia olukorraga,
kuna Türgis on suletud meediaväljaandeid ja vangistatud ajakirjanikke. Muret tekitavad ka Türgi
ebaseaduslik tegevus Küprosel ja sissetungid Kreeka territooriumile.
 
 
Seda enam on Euroopa Parlamendi liikmetel põhjust taas kord uurida ELi ja Türgi koostöö
toimimist. Siinkohal anname ülevaate ELi ja Türgi suhete eri aspektide hetkeseisust.
 
ELi ja Türgi rändekokkulepe 
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Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/eu-turkey-getting-out-of-the-deadlock
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  Alates Süüria kodusõja algusest 2011. aastal on Türgisse saabunud ligikaudu 3,6 miljonit
pagulast ja Türgis on praegu maailma suurim pagulaskogukond.
 
 
2016. aasta märtsis sõlmisid EL ja Türgi rändekriisi ohjamiseks kokkuleppe, tänu millele
vähenes ebaseaduslikult Euroopasse saabuvate migrantide arv tunduvalt. Lisainfo: ELi vastus
rändeprobleemile.
 
 
Kokkuleppe kohaselt saadetakse kõik Türgist Kreeka saartele saabuvad ebaseaduslikud
sisserändajad tagasi Türki. Vastutasuks andis EL Türgile ligikaudu 6 miljardit eurot
humanitaarabi (ELi Türgi pagulasrahastu kaudu).
 
 
28. veebruaril 2020 peetud kõnes ähvardas aga Türgi president Recep Erdoğan Türgi-Kreeka
piiri taas avada, kuna tema hinnangul ei olnud EL oma lubadusi täitnud. Vastuseks sellele
kuulutas Kreeka välja erakorralise seisukorra, ELi juhid leppisid aga kokku, et Kreekale antakse
700 miljonit eurot finantsabi ning ELi eelarves aastateks 2021–2027 suurendatakse tunduvalt
rändeohjamise ja piirihalduse rahastamist.
 
Kreeka ja Küprosega seotud pinged ELi ja Türgi
suhetes 
 
 
Probleeme tekitavad ka Türgi ebaseaduslikud gaasivarude uurimis- ja puurimistööd Vahemere
idaosas ning korduvad sissetungid Kreeka õhuruumi ja Kreeka ja Küprose territoriaalvetesse.
17. septembril 2020 vastu võetud resolutsioonis taunis Euroopa Parlament Türgi tegevust
Kreeka ja Küprose majandusvööndis ning väljendas täielikku solidaarsust nende kahe riigiga.
 
 
Türgi sissetung Küprosele 1974. aastal tõi kaasa saare kaheks jagamise. Türgi poolt
okupeeritud Põhja-Küprost tunnustab vaid Türgi ise.
 
 
Pärast maagaasivarude avastamist Vahemere idaosas on Türgi sõjaväe toel tunginud
naaberriikide territoriaalvetesse ja õhuruumi ning korraldanud seal gaasipuurimistöid.
 
 
Euroopa Parlamendi 26. novembril 2020 vastu võetud resolutsioonis kritiseeritakse olukorda
Türgi poolt okupeeritud Põhja-Küprosel ja nõutakse karmide sanktsioonide kehtestamist
vastuseks Türgi ebaseaduslikele sammudele.
 
ELi liikmeks saamine – ühinemisläbirääkimiste
peatamine? 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78629/euroopa-liidu-vastus-randeprobleemile
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78629/euroopa-liidu-vastus-randeprobleemile
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions


  Türgi oli alates 1963. aastast Euroopa Majandusühenduse assotsieerunud liige ja esitas 1987.
aastal ühinemistaotluse. 1999. aastal tunnistati Türgi ELi kandidaatriigiks,
ühinemisläbirääkimised algasid aga alles 2005. aastal. Ka pärast seda ei ole suuremaid
edusamme tehtud. Avatud on vaid 16 läbirääkimispeatükki 35-st ja suletud (lõpetatud) on vaid
üks peatükk. Läbirääkimised lõppesid tegelikult pärast 15. juulil 2016 Türgis toimunud
riigipöördekatset ja Türgi valitsuse sellele järgnenud repressioone. Uusi läbirääkimispeatükke ei
ole sestsaadik avatud.
 
 
2016. aasta novembris vastu võetud resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament läbirääkimiste
peatamist seniks, kuni poliitilised repressioonid Türgis jätkuvad. Seoses püsivalt murettekitava
inimõiguste olukorraga Türgis korrati seda nõudmist 2017. aasta juulis vastu võetud
resolutsioonis. Kuigi need resolutsioonid ei ole siduvad, on tegemist oluliste märguannetega.
 
 
Parlamendiliikmed arutavad olukorda Türgis regulaarselt. Nii olid 2018. aasta veebruaris
arutusel inimõiguste küsimused ja Türgi sõjaline operatsioon Süürias Afrinis. Samal kuul võttis
parlament vastu resolutsiooni, milles kutsuti Türgit üles erakorralist seisukorda lõpetama.
 

Türgi sõjaline sekkumine Süürias ja selle
hukkamõistmine 
 
 
2016. aasta oktoobris alustas Türgi Süüria põhjaosas sõjalist operatsiooni eesmärgiga luua
kahe riigi vahel puhvervöönd, kuhu saaks paigutada Türgis elavaid Süüria pagulasi. 23.
oktoobril 2019 toimunud arutelul mõistsid Euroopa Parlamendi liikmed Türgi operatsiooni hukka.
24. oktoobril võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nõuti selle sõjalise operatsiooni eest
Türgi suhtes sanktsioonide kehtestamist.
 

Türgi soov liituda ELiga enneolematu surve all
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/turkey-s-bid-to-join-the-eu-under-unprecedented-strain
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20161117IPR51549/saadikud-liitumislabiraakimised-turgiga-tuleks-ajutiselt-kulmutada
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170629IPR78637/turgi-saadikud-loovad-eli-liitumislabiraakimiste-osas-hairekella
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20180202IPR97035/meps-call-on-turkey-to-lift-state-of-emergency
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/turkey-s-bid-to-join-the-eu-under-unprecedented-strain
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/suuria
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20191018STO64606/ei-ole-uhtegi-vabandust-oeldi-parlamendis-turgi-sojalise-operatsiooni-kohta
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191017IPR64569/ep-nouab-suuria-sojalise-operatsiooni-eest-sanktsioonide-kehtestamist-turgile


Tihedam majanduskoostöö 
 
 
2016. aasta detsembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku ajakohastada tolliliitu Türgiga ja
laiendada kahepoolseid kaubandussuhteid, kuid nõukogu ei ole sellekohaseid volitusi veel
kinnitanud. Kui läbirääkimised on lõpule viidud, peab kokkuleppe enne selle jõustumist heaks
kiitma ka Euroopa Parlament.
 
EL on ülekaalukalt Türgi suurim eksporditurg (2019. aastal 42,4%), Türgi on aga ELi suuruselt
viies kaubanduspartner nii impordis kui ka ekspordis.
 
See artikkel avaldati kõigepealt 27. aprillil 2017 ning seda ajakohastati 11. novembril 2019, 13.
märtsil 2020, 30. novembril 2020 ja 25. mail 2021.
 

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan rahva ees pärast referendumit ©Yasin Bulbul/AP Photos/European Union-EP
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https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/


EU-Turkey: Getting out of the deadlock

Lisainfo
Euroopa Liit ja Türgi: suhted on jõudnud keerulisse seisu (22. märts 2017)
 Euroopa Parlament ei nõustu Türgi survega, vaid nõuab ühiseid varjupaigareegleid (11. märts
2020)
Parlamendiliikmed soovivad pingete leevendust rändeolukorras Kreeka-Türgi piiril (11. märts
2020)
Saadikud soovivad EL-Türgi suhete läbivaatamist ja liitumisläbirääkimiste peatamist (26. aprill
2017)

Briefingud (Ülevaated)
EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis (ELi ja Türgi suhted Süüria
konflikti ja pagulaskriisi taustal) (2020)
Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean: Conflicting exploration of natural gas reserves
(Konflikt maagaasivarude uurimise ümber Vahemere idaosas) (september 2020)
Future EU-UK relations (ELI ja Ühendkuningriigi tulevased suhted) (oktoober 2018)
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