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La Parlamentul European, pentru raport a fost desemnată Comisia pentru afaceri externe (AFET). S-a 

solicitat aviz de la Comisia pentru comerț internațional (INTA), Comisia pentru afaceri economice și 

monetare (ECON), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). A se vedea și fișa 

OEIL. 

 

1. CONTEXT 

Turcia a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE ca urmare a reuniunii Consiliului 

European desfășurat la Helsinki, în decembrie 1999. În cadrul reuniunii din 16-17 decembrie 2004, 

Consiliul European a decis că Turcia îndeplinește, în mod suficient, criteriile politice de la 

Conpenhaga pentru deschiderea negocierilor de aderare. De asemenea, Consiliul a salutat decizia 

Turciei de a semna Protocolul privind adaptarea Acordului de la Ankara. Totodată, Consiliul a invitat 

Comisia Europeană (CE) să prezinte o propunere pentru un cadru de negocieri cu Turcia în vederea 

deschiderii negocierilor de aderare. Acestea au fost lansate la 3 octombrie 2005, în cadrul unei 

Conferințe interguvernamentale (CIG), în cadrul căreia s-a convenit asupra unui cadru de negocieri. 

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat parteneriatul de aderare  revizuit pentru Turcia.  

În concluziile Consiliului UE, din 26 iunie 2018, s-a afirmat că Turcia s-a distanțat tot mai mult de 

politica UE și că negocierile de aderare au ajuns într-un moment de impas. La 15 martie 2019, a avut 

loc la Bruxelles, cea de a 54-a reuniune a Consiliului de asociere dintre UE-Turcia, care a revizuit 

stadiul relațiilor bilaterale și a stabilit domeniile de interes comun care urmau să facă obiectul 

negocierilor viitoare: migrația, combaterea terorismului, energia, transporturile, economia și 

comerțul. Cu această ocazie, UE a apreciat eforturile Turciei de a găzdui aproximativ patru milioane 

de refugiați și de a se ocupa de nevoile acestora. Totuși, UE și-a exprimat profunda îngrijorare cu 

privire la declarațiile făcute de oficialii din Turcia în legătură cu activitățile  de foraj în zona 

economică exclusivă a Ciprului. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/JOIN_2021_8_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2021)0008&l=en
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://www.ab.gov.tr/_300_en.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:21996D0213(01)&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12514-2005-REV-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:051:0004:0018:EN:PDF
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/15/press-statement-following-the-54th-meeting-of-the-association-council-between-the-european-union-and-turkey-brussels-15-march-2019/
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Relațiile dintre UE și Turcia au continuat să se deterioreze1, iar UE a luat act în cadrul Consiliului 

European din decembrie 2020 de faptul că Turcia și-a intensificat discursul împotriva instituțiilor și 

statelor membre ale Uniunii. Cu toate acestea, UE și-a reafirmat interesul strategic pe care îl are în 

dezvoltarea unei relații de cooperare reciproc avantajoase. În acest sens, Consiliul European a invitat 

Înaltul Reprezentant și Comisia să prezinte un raport referitor la situația actuală privind relațiile 

politice, economice și comerciale dintre UE și Turcia, prezenta comunicare fiind un răspuns la această 

invitație.  

2. PREZENTAREA PROPUNERII  

Obiectivul general vizează evaluarea situației actuale privind relațiile politice, economice și 

comerciale dintre UE și Turcia, precum și instrumentele și opțiunile viitoare, în contextul deteriorării 

contiune a relațiilor, dintre cele două părți, cauzele principale fiind:  

- acțiunile Turciei din estul Mării Mediterane, care contestă, în mod direct, drepturile 

Republicii Cipru în zonele sale maritime; 

- acțiunilor provocatoare ale Turciei împotriva Greciei; 

- intervențiile asertive ale Turciei în majoritatea conflictelor regionale din vecinătate; 

- deteriorarea continuă a situației interne din Turcia, în special în domeniul drepturilor 

fundamentale și al guvernanței economice. 

Obiective specifice au în vedere: 

- domenii de cooperare cu Turcia, cum ar fi: o mai bună gestionare a crizei migrației în UE; 

accelerarea relocărilor din Turcia în Uniune; consolidarea legăturilor economice și extinderea 

domeniului de aplicare al actualei uniuni vamale UE-Turcia; relansarea dialogurilor la nivel înalt, 

suspendate anterior, privind: economia, energia, transporturile, politica externă și de securitate, 

Pactul verde/clima, securitatea internă; sporirea contactelor interpersonale prin participarea Turciei 

la următoarea generație de programe ale UE, cum ar fi Erasmus +, Orizont Europa;  

- măsuri restrictive (în cazul în care Turcia revine la acțiuni care încalcă dreptul internațional), 

cum ar fi: adoptarea listelor suplimentare  convenite în cadrul Consiliului European din decembrie; 

consolidarea măsurilor restrictive prevăzute de cadrele de sancțiuni existente; restricții suplimentare 

privind cooperarea economică UE-Turcia (interzicerea furnizării de servicii turistice, recomandări de 

călătorie negative din partea statelor membre etc.); restricții în sectorul energetic (de exemplu 

interdicțiile de import/export pentru anumite bunuri și tehnologii). 

 

Relațiile politice 

 Estul Mării Mediterane: litigiul maritim dintre Grecia și Turcia există de mult timp, pentru 

soluționarea acestuia fiind inițiat un dialog care a fost însă întrerupt în 2016. Tensiunile au atins 

punctul culminant, la sfârșitul lunii februarie 2020, când UE a reiterat că Turcia trebuie să respecte 

pe deplin Declarația UE-Turcia (martie 2016), ținând cont că actori interni au încurajat migranții să 

forțeze intrarea în UE. În cursul anului 2020, autoritățile turce au continuat forajul în zonele maritime 

ale Republicii Cipru. 

 Problema cipriotă: acest conflict reprezintă elementul central al dezacordurilor dintre Turcia 

și UE în estul Mării Mediterane. Părțile și-au transmis o serie de propuneri de măsuri de consolidare 

                                                           
1 Conform Rezoluției Parlamentului European (PE) din 19 mai 2021, referitoare la rapoartele Comisiei Europene din 

2019 si 2020 privind Turcia. 

https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2021-05-19_RO.html
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a încrederii, inclusiv în ceea ce privește partajarea veniturilor obținute din exploatarea 

hidrocarburilor. Rezultatele pozitive legate de aspecte practice pentru comunitatea cipriotă turcă (cum 

ar fi facilitarea exportului de brânză Haloumi/Helim și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-

19) ar putea să conducă la un mediu propice pentru sporirea încrederii. 

 Regiunea în sens larg: politica externă a Turciei a intrat în conflict cu prioritățile UE din 

cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC). Turcia a continuat să nu se alinieze la 

majoritatea deciziilor Consiliului (măsuri restrictive) - referitoare la Rusia, Venezuela, Siria și Libia, 

precum și la declarațiile UE-  cum ar fi cea privind Nagorno-Karabah.  

 Turcia este un actor-cheie în privința cooperării UE cu alți actori regionali și internaționali în 

domeniul securității și al apărării comune, precum și în combaterea terorismului.  

 

Relațiile bilaterale UE – Turcia 

 Acordul de asociere - Cadrul juridic general care structurează relațiile UETurcia este 

reprezentat de Acordul de asociere, semnat în 1963, cu scopul de a consolida relațiile comerciale și 

economice și de a institui treptat o uniune vamală. Ca urmare a preocupărilor legate de „problema 

cipriotă” și a activităților neautorizate de foraj desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane, 

Consiliul a decis, în iulie 2019, ca deocamdată, să nu mai organizeze reuniuni ale Consiliului de 

asociere UE-Turcia. 

 Negocierile de aderare, criteriile și ajutorul de preaderare. Turcia este țară candidată din 

1999. Negocierile de aderare au început în iunie 2005. Până în prezent, s-au deschis 16 capitole din 35 

(ultimul în 2016), dintre care unul este închis. Deoarece au fost semnalate regrese în domeniile-cheie 

ale procesului de aderare, mai ales în ceea ce privește nerespectarea statului de drept și al reformei 

administrației publice, programul pentru Turcia din cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare a fost diminuat, urmând ca în actualul cadru financiar multianual asistența să fie 

„recalibrată” de Comisia Europeană. 

 Migrația și Declarația UE-Turcia din 2016 - cadrul general pentru cooperare în materie de 

migrație este asigurat de Declarația UE-Turcia din martie 2016 care are ca obiectiv stabilirea unui 

sistem de admisie legal și ordonat cu scopul de a pune capăt migrației neregulamentare. În urma 

aplicării Declarației s-a înregistrat o scădere substanțială a numărului de treceri neregulamentare din 

Turcia în Grecia2. 

- Probleme apărute în ultimul timp: 

- la 14 ianuarie 2021, Grecia a adresat o cerere oficială de readmisie a unui număr de 1 

450 de persoane returnate, pe care Turcia nu a acceptat-o; 

- la sfârșitul lunii februarie 2020, unii politicieni din Turcia au încurajat migranții să 

aleagă ruta terestră către Europa, prin Grecia, fapt care a determinat crearea unei 

tabere informale la frontiera greco-turcă; 

- În martie 2020, autoritățile turce au suspendat returnările în temeiul declarației, 

invocând restricțiile legate de COVID-19; 

- relocarea în UE continuă să depășească numărul returnărilor în Turcia; au fost 

returnați în Turcia doar 2 140 de migranți în situație neregulamentară și solicitanți de 

azil, cărora li s-au declarat inadmisibile cererile, în timp ce 28 300 de refugiați sirieni 

au fost relocați din Turcia în UE. 

 Summiturile și dialogurile la nivel înalt au fost suspendate temporar.  

                                                           
2 În cele cinci luni care au precedat punerea în aplicare a declarației, în medie, 3 262 de migranți și de solicitanți de azil 

traversau zilnic Marea Egee către insulele grecești. În schimb, în 2019, numărul mediu zilnic de sosiri pe mare a fost de 

165, iar în 2020, inclusiv ca urmare a restricțiilor legate de COVID-19, a scăzut la 25. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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 Liberalizarea vizelor - la 16 decembrie 2013 a fost lansat dialogul privind liberalizarea 

vizelor, în paralel cu semnarea Acordului de readmisie UE-Turcia. Pentru a beneficia de un regim 

de călătorii fără vizem Turcia trebuia să îndeplinească 72 de criterii (unele au fost îndeplinite 

provizoriu, iar 6 obiective au rămas neîndeplinte3). Comisia oferă, în continuare, asistență tehnică 

Turciei pentru atingerea obiectivului de liberalizare a vizelor. 

 

Economie și comerț 

Cadrul comercial UE-Turcia: relațiile comerciale dintre UE și Turcia sunt reglementate prin trei 

acorduri comerciale preferențiale4: Uniunea vamală UE-Turcia (UV), creată în 1995, Acordul de liber 

schimb pentru produsele agricole semnat în 1998 și Acord de liber schimb separat privind cărbunele, 

fierul și oțelul semnat în 1996. Aproximativ 41 % din totalul exporturilor de mărfuri din Turcia sunt 

destinate UE, în timp ce importurile din UE reprezintă aproape o treime din totalul importurilor 

Turciei. Comisia a constatat însă, după o tendință inițială pozitivă de aliniere, că Turcia s-a abătut 

sistemic de la normele convenite în ultimii ani. și Evaluările programele de reformă economică 

realizate de Comisie în cadrul dialogului economic și financiar anual, la solicitarea Consiliului, au 

fost suspendate în 2019. Băncile europene conlucrează, în prezent, doar cu sectorul privat din Turcia.5 

 Alte sectoare-cheie prioritare: sectorul energiei – de importanță geostrategică, transporturilor 

– urmărind continuarea negocierilor pentru promovarea măsurilor de siguranță în toate tipurile de 

transport (rutier, maritim ecologic sau aerian), extinderea rețelei centrale TEN-T, cooperare în 

materie civilă și comercială, în domeniul justiției penale și al protecției civile.   

 

Concluziile deprinse se referă la: 

 

 Continuarea procesului de detensionare a relațiilor.  

 Consolidarea legăturilor economice – UE este partenerul numărul 1 la importul și exportul 

Turciei. Reluarea dialogului pentru modernizarea cadrului Uniunii vamale UE-Turcia.  

 Reluarea dialogului la nivel înalt pentru agenda privind lupta împotriva schimbărilor 

climatice, refugiații, certificatul verde digital ș.a.   

 Necesitatea cooperării pentru evitarea/rezolvarea unor provocări globale – pandemia COVID-

19, vaccinarea, asistența medicală în beneficiul milioanelor de refugiați.  

 Participarea Turciei la programele UE – Erasmus+, Orizont Europa.  

 Menținerea dialogului și a cooperării politice în cadrul organizațiilor internaționale (ONU, 

NATO ș.a.).  

  

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII 

                                                           
3 Cele șase criterii de referință restante sunt: 1) încheierea unui acord de cooperare operațională cu Europol, 2) alinierea 

legislației privind protecția datelor cu caracter personal la standardele UE, 3) adoptarea de măsuri de prevenire a corupției, 

4) punerea în practică a unei cooperări judiciare eficace în materie penală cu toate statele membre ale UE, 5) revizuirea 

legislației  și  a  practicilor  privind  terorismul  în  conformitate  cu  standardele  europene,  6)  punerea  în  aplicare a 

tuturor dispozițiilor din acordul de readmisie UE-Turcia, inclusiv a celor referitoare la readmisia resortisanților țărilor 

terțe. 
4 Detalii se pot vedea în rapoartele individuale și fișele informative din 2020 privind punerea în aplicare a acordurilor de 

liber schimb ale UE. A se vedea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei. 
5 La sfârșitul anului 2019 Banca Europeană de Investiții (BEI) avea o expunere totală plătită în Turcia de 12,3 miliarde 

EUR. Împrumuturile acordate de BEI Turciei au scăzut substanțial începând cu 2016 și, ca urmare a măsurilor restrictive 

ale UE din 2019, în 2020 nu au fost semnate acorduri de împrumut cu Turcia. BERD a continuat să sprijine operațiunile 

din sectorul  privat  din  Turcia  în  2020  și,  în  plus,  a  acordat  împrumuturi  foarte  selective  sectorului  public  pentru  

a  finanța achiziționarea de echipamente critice necesare spitalelor publice din Turcia în lupta împotriva pandemiei de 

COVID-19. Volumul total al investițiilor BERD în Turcia în 2020 a fost de 1,8 miliarde EUR. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159048.pdf
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 Comisia Europeană, în decembrie 2016, a propus actualizarea uniunii vamale existente cu 

Turcia și extinderea relațiilor comerciale bilaterale. 

 Parlamentul European  

- în noiembrie 2016: rezoluție privind suspendarea negocierilor cu Turcia; 

- iulie 2017: rezoluție privind suspendarea negocierilor cu Turcia datorită încălcării drepturilor 

omului; 

- februarie 2018: adoptarea  rezoluție în care se cere Turciei să ridice starea de urgență din 

Afrin (Siria); 

- octombrie 2019: Turcia a lansat o operație militară în nordul Siriei, pentru a crea o zonă-

tampon între cele două țări în care să poată fi mutați refugiații sirieni care locuiesc în Turcia. Acest 

demers a fost condamnat de deputații europeni într-o dezbatere care a avut loc la 23 octombrie 2019. 

La 24 octombrie, au adoptat și o rezoluție  în care cer sancțiuni împotriva Turciei, ca urmare a 

operațiunilor sale militare; 

- 17 septembrie 2020: rezoluție prin care PE condamnă acțiunile Turciei în zona economică 

exclusivă a Greciei și a Ciprului; 

- 26 noiembrie 2020: rezoluție  privind situația din nordul Ciprului ocupat de Turcia; 

- 19 mai 2021: raport privind reevaluarea relațiilor UE-Turcia. 

 

4. LINK-URI UTILE: 

 

 Comunicarea “Situația actuală privind relațiile politice, economice și comerciale dintre UE 

și Turcia” 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/JOIN_2021_8_RO_ACTE_f.pdf 

 Concluziile Consiliului din 01.02.2005 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16238-2004-REV-1/en/pdf 

 EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.

pdf 

 Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la Rapoartele Comisiei pe 

2019 și 2020 privind Turcia  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_RO.html 

 Turkey: Remodelling the eastern Mediterranean 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.

pdf 

 

 

Anina Goia 

11 iunie 2021   
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649327/EPRS_BRI(2020)649327_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf

