
 
Relationen EU-Turkiet: Mellan samarbete och
spänningar
 
Spänningarna i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och migration har lett till en
omprövning av relationen mellan EU och Turkiet. Hur ser samarbetet ut idag?
 

Den 7 juni 2022 varnade ledamöter för att parlamentet inte är beredda att återuppta
förhandlingar om Turkiets anslutning till EU. Motiveringen är den tydliga avsaknaden av
betydande framsteg när det gäller EU-relaterade reformer. Landet har konsekvent backat i sina
åtaganden i samband med anslutningsprocessen. Parlamentet välkomnade dock landets vilja
att agera som medlare i Rysslands krig mot Ukraina.
 
Även om detta är långt ifrån den enda gången som parlamentet uttrycker sin oro, har EU och
Turkiet nära band på många områden.
 
Från handel till Nato, under årtionden har EU och Turkiet haft en produktiv relation på många
områden. Men farhågorna kring rättsstatsprincipen och läget för demokratin i landet har ökat
under de senaste åren, vilket gjort relationerna frostiga. Begränsade medier och fängslade
journalister, såväl som Turkiets militära intervention i Syrien och dess inställning till migranter,
har bidragit till de försämrade relationerna. Turkiets illegala aktiviteter på Cypern samt dess
intrång på grekiskt territorium bekymrar ledamöterna. Inledningsvis hotade Turkiet att lägga in
sitt veto mot Sverige och Finland ansökan om att gå med i Nato innan de slutligen gick med på
det efter att ha undertecknat en gemensam säkerhetspakt med de två länderna.
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Framtiden för relationerna mellan EU och Turkiet
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-future-of-eu-turkey-relations_N01-AFPS-201125-EUTK_ev

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 4
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32136/turkey-persistently-further-from-eu-values-and-standards


Utvecklingen har gett ledamöterna anledning att ta en ny titt på hur samarbetet mellan EU och
Turkiet ser ut. Läs mer för att få en överblick överolika aspekter av relationerna mellan parterna.
 
EU-medlemskap: frysta anslutningsförhandlingar? 
Turkiet har varit en associerad medlem av den Europeiska ekonomiska gemenskapen sedan
1963 och ansökte om medlemskap 1987. Landet erkändes som en kandidat för fullt EU-
medlemskap 1999, men förhandlingarna startade inte förrän 2005. Därefter har få framsteg
gjorts. Bara 16 av 35 kapitel har ännu så länge öppnats och bara ett har kunnat slutas. Efter
den turkiska regeringens tillslag till följd av den misslyckade statskuppen den 15 juli 2016
stannade förhandlingarna av, och inga nya förhandlingskapitel har därefter öppnats.
 
I november 2016 godkände ledamöterna en resolution som krävde ett stopp för förhandlingarna
så länge det politiska förtrycket fortsätter i Turkiet. På grund av fortsatt oro för
människorättssituationen, återupprepade de sitt krav i en resolution i juli 2017. Även om
resolutionerna inte är bindande, skickar de ut en viktig signal.
 
Ledamöterna debatterar regelbundet läget i landet. I februari 2018 debatterade de exempelvis
mänskliga rättigheter och landets militära insatser i Afrin i Syrien. Den 8 februari 2018 antog
ledamöterna en resolution där de uppmanade Turkiet att häva undantagstillståndet.
 
Avtal om migration 
Sedan starten på inbördeskriget i Syrien 2011 har ungefär 3,6 miljoner flyktingar tagit sig till
Turkiet. Idag är landet fortfarande värd för flest flyktingar i världen.
 
I mars 2016 slöt EU och Turkiet ett avtal för att tackla migrationskrisen, vilket ledde till märkbart
färre migranter som tog sig till Europa illegalt.
 
Läs mer om EU:s svar på migrationskrisen.
 
Enligt avtalet ska alla migranter som irreguljärt tar sig till de grekiska öarna återföras till Turkiet.
I utbyte får landet humanitärt bistånd från EU på ungefär 6 miljarder euro inom EU:s mekanism
för flyktingar i Turkiet.
 
Men i sitt tal den 28 februari 2020 hotade Erdoğan med att han skulle öppna gränsen mot
Grekland igen, eftersom han inte ansåg att EU hållit sina löften. Efter beslutet utlyste Grekland
undantagstillstånd och EU:s ledare enades om att ge Grekland 700 miljoner euro i finansiellt
stöd, samt att rejält öka finanseringen till migration och gränskontroll i EU:s budget för 2021-
2027.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20161117IPR51549/stall-in-turkiets-eu-forhandlingar
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170629IPR78637/turkiet-parlamentet-oroat-over-samtalen-om-eu-anslutning
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180202IPR97035/meps-call-on-turkey-to-lift-state-of-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78629/the-eu-response-to-the-migrant-challenge


Spänningar mellan EU och Turkiet om Grekland och
Cypern 
Det finns en oro kring Turkiets olagliga energiutvinning och borrning av energi i östra
Medelhavet. Landet har kränkt grekiskt luftrum samt grekiskt och cypriotiskt territorialvatten vid
flera tillfällen. I en resolution som antogs den 17 september 2020, fördömde ledamöterna
Turkiets agerande i den grekiska och cypriotiska exklusiva ekonomiska zonen och uttryckte full
solidaritet med de båda länderna.
 
Turkiet invaderade Cypern 1974, vilket ledde till en uppdelning av ön. Det turkiska ockuperade
norra Cypern är endast erkänt av Turkiet själva.
 
Efter en ny upptäckt av naturgasreserver till havs i östra Medelhavet har Turkiet använt militären
för att kränka grannländernas territorialvatten och luftrum för att utföra borrningsverksamhet.
 
I en resolution som antogs den 26 november 2020, kritiserade ledamöterna situationen i
Turkiet-ockuperade norra Cypern. De krävde hårda sanktioner mot Turkiet som svar på landets
olagliga verksamhet.
 
 

Erdogan talar till supportrar i Istanbul 2017 ©Yasin Bulbul/AP Photos/European Union-EP
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey+cyprus+invasion
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions


Militärt ingripande i Syrien 
I oktober 2019 inledde Turkiet en militär insats i norra Syrien. Syftet var att skapa en buffertzon
mellan de två länderna dit syriska flyktingar bosatta i Turkiet kan flyttas. Ingripandet fördömdes
av ledamöterna i en debatt den 23 oktober 2019. Den 24 oktober sammar år antog de även en
resolution i vilken de krävde sanktioner mot Turkiet som svar på den militära insatsen.
 
Närmare ekonomiskt samarbete 
I december 2016 föreslog EU-kommissionen att uppdatera den befintliga tullunionen med
Turkiet och förlänga de bilaterala handelsrelationerna, men rådet har ännu inte enats om sin
ståndpunkt. När förhandlingarna väl avslutats måste avtalet godkännas av Europaparlamentet
innan det kan träda i kraft.
 
EU är Turkiets klart största exportmarknad (41,3 procent, 2020) medan Turkiet är EU:s sjätte
största import- och exportmarknad.
 
 
 
 
Artikeln publicerades ursprungligen den 27 april 2017 och uppdaterades regelbundent. Den
senaste uppdateringen skedde den 13 juni 2022.
 
Mer information
Parlamentets utredningstjänst: Turkey: Remodelling the eastern
Mediterranean, november 2020 (en)
Parlamentets utredningstjänst: Future EU-Turkey relations, oktober 2020 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee
crisis", mars 2020 (en)
Pressmeddelande: "Grek-turkiska gränsen: ledamöterna avfärdar Turkiets påtryckningar",
2020-03-11
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/syrienkonflikten
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20191018STO64606/debate-meps-call-for-action-following-turkey-s-military-operation-in-syria
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191017IPR64569/parlamentet-vill-se-sanktioner-mot-turkiet-efter-militaroperationen-i-syrien
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628290/EPRS_BRI(2018)628290_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74187/grek-turkiska-gransen-ledamoterna-avfardar-turkiets-patryckningar
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74187/grek-turkiska-gransen-ledamoterna-avfardar-turkiets-patryckningar

