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Europa-Parlamentets beslutning om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Turkmenistan

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om regionen, navnlig beslutningerne af 20. 
februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien1, af 22. april 2009 om interimsaftalen om 
handel med Turkmenistan2, af 9. september 2009 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og 
Republikken Tadsjikistan på den anden side3, og af 23. januar 2006 om 
menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler4,

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Turkmenistan, som blev 
undertegnet den 25. maj 1998 og stadig afventer gennemførelsen af EU's 
ratifikationsprocedure (KOM(1997)693 endelig), 

– der henviser til interimsaftalen fra 1999 om handel og handelsanliggender mellem Det 
Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side, som blev 
vedtaget af Rådet i juni 2010 (5144/1999),

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftaler indgået mellem EU og Usbekistan, 
Kirgisistan og Kasakhstan, der har været i kraft siden 1999, og til partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen med Tadsjikistan, der trådte i kraft i august 2010,

– der henviser til menneskerettighedsklausulerne i disse aftaler,

– der henviser til aftalememorandummet om energi, som blev indgået mellem Den 
Europæiske Union og Turkmenistan i maj 2008,

– der henviser til de internationale konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og 
om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som Turkmenistan har tilsluttet sig,

– der henviser til ordførerens besøg i Turkmenistan i juni 2010,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0007/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forbindelserne mellem De Europæiske Fællesskaber og Republikken 
Turkmenistan (i det følgende benævnt "Turkmenistan") stadig er reguleret af aftalen 

                                               
1 P6_TA(2008)0059
2 P6_TA(2009)0252
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056



RE\831384DA.doc 3/7 PE448.924v01-00

DA

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker om handel og 
handelsmæssigt og økonomisk samarbejde, undertegnet den 18. december 1989; der 
henviser til, at denne aftale ikke indeholder nogen menneskerettighedsklausuler og 
undlader at yde støtte til udviklingen af demokrati, retsstaten, respekt for de 
grundlæggende rettigheder og bæredygtig økonomisk og social udvikling i landet,

B. der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) med Turkmenistan blev 
paraferet i 1997 og undertegnet i 1998; der henviser til, at 13 medlemsstater siden da har
ratificeret denne aftale (Frankrig og Det Forenede Kongerige mangler stadig at ratificere 
den), og at de 12 nye medlemsstater har ratificeret den gennem en samlet protokol; der 
henviser til, at Turkmenistan ratificerede PSA'en i 2004,

C. der henviser til, at PSA'en, når den er fuldt ratificeret, vil blive indgået for en indledende 
periode på ti år, hvorefter den fornys årligt, medmindre en af parterne opsiger den; der 
henviser til, at parterne kan ændre aftalen for at tage højde for nye udviklinger,

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet i april 2009 afgav samstemmende udtalelse om en 
interimsaftale om handel med Turkmenistan,

E. der henviser til, at Turkmenistan er gået igennem en 15-årig periode med de facto 
isolation fra det internationale samfund under et styre, der er almindeligt kendt som 
udemokratisk; der henviser til, at ændringen i ledelsen i december 2006 har resulteret i en 
gradvis stigning i landets samarbejde og kontakter med resten af verden,

F. der henviser til, at Turkmenistan efterfølgende har gennemgået en betydelig reformproces 
med fornyet overvejelse af store love og en ny forfatning; der henviser til, at rytmen i 
fremskridtene hen imod demokratisering skal konsolideres yderligere med en klar politisk 
vilje til at forbedre en række centrale områder, navnlig de personlige frihedsrettigheder, 
menneskerettighederne, retsstaten og ordenshåndhæveres ansvarlighed, 

G. der henviser til, at den foreslåede PSA i artikel 2 fastsætter, at respekt for demokratiet og 
overholdelse af menneskerettighederne er en grundlæggende betingelse for samarbejdet; 
og der henviser til, at PSA'en er et vigtigt skridt i Turkmenistans åbning over for Den 
Europæiske Union og for sin egen interne demokratiseringsproces,

H. der henviser til, at den strategiske, politiske og økonomiske udvikling og de fortsatte 
tværregionale sikkerhedsmæssige udfordringer i Centralasien også har en direkte og 
indirekte virkning på Den Europæiske Unions egne interesser, og at udviklingen i 
Turkmenistan også er en faktor, der er relevant for stabilitet i Afghanistan,

Almindelige bestemmelser

1. erkender, at demokratiets tilstand, retsstaten og respekten for menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder fortsat er svage i Turkmenistan på trods af visse 
lovende fremskridt på det seneste; er imidlertid helt overbevist om, at forbindelserne 
mellem EU og Turkmenistan har nået et punkt, hvor en mere ambitiøs, formaliseret aftale 
er altafgørende for at udvide reformerne i landet og styrke samarbejdet;
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2. understreger, at ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten, oprettelsen af Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil og behovet for en stærkere og mere sammenhængende EU-
tilstedeværelse i Centralasien nødvendiggør et mere ambitiøst engagement fra EU's side, 
som ratificeringen af denne aftale vil bidrage til;

3. opfordrer Rådet og den højtstående repræsentant til efter ratifikationen af PSA'en at 
arbejde hen imod oprettelsen af en permanent EU-delegation i Ashgabat snarest muligt, 
efter aftale med Turkmenistans regering;

4. mener derfor, at PSA'en bør ratificeres, og opfordrer indtrængende de medlemsstater, der 
endnu mangler at fuldføre ratifikationsprocessen, til at gøre det så hurtigt som muligt;

Demokrati og menneskerettigheder

5. konstaterer, at der har været nogle, om end begrænsede, fremskridt i Turkmenistan, hvad 
angår demokrati og menneskerettigheder, men at dette stadig er en skrøbelig proces med 
risiko for tilbageslag; opfordrer derfor til en undersøgelse af PSA foretaget hvert andet år 
af Rådet, Kommissionen og Parlamentet i overensstemmelse med princippet i artikel 2 i 
aftalen; understreger, at suspension af PSA'en stadig er en farbar vej i forbindelse med 
vedvarende overtrædelser af menneskerettighederne;

6. understreger, at Turkmenistan er part i de fleste større internationale aftaler og dermed 
forpligtet til at respektere og beskytte menneskerettighederne under alle omstændigheder; 
udtrykker sin vilje til at øge EU's støtte til demokrati og menneskerettigheder, især ved at 
gøre fuld brug af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder og 
andre midler til at støtte reformprocessen i landet;

7. beklager manglen på sammenhæng i Europa-Parlamentets udtalelser om og aktioner for 
menneskerettigheder hidtil og finder det afgørende, at der indføres et system til opfølgning 
på beslutninger og afgørelser; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at holde 
Parlamentet orienteret om enhver udvikling i Turkmenistan efter vedtagelsen af denne 
beslutning, så det sikres, at den undersøgelse af PSA'en, der skal foretages hvert andet år, 
kan følges op konsekvent i hver på hinanden følgende valgperiode;

8. understreger, at PSA'en i betragtelig grad vil fremme en vedvarende og konstruktiv dialog, 
ikke blot mellem EU og Turkmenistans regering, men med alle aktører i det turkmenske 
samfund; glæder sig over oprettelsen i henhold til artikel 82 i PSA'en, af et parlamentarisk 
samarbejdsudvalg mellem Europa-Parlamentet og det turkmenske parlament, Meijlis, og 
understreger behovet for, at Europa-Parlamentet nøje følger og overvåger udviklingen i 
Turkmenistan og gennemførelsen af PSA'en i de kommende år;

9. insisterer på, at oprettelsen af politiske partier bør være uafhængig af interesser i det 
nuværende regerende parti, Turkmenistans Demokratiske Parti, og glæder sig over, at der 
er stiftet et nyt politisk parti, Landbrugspartiet; opfordrer Turkmenistans myndigheder til 
at sikre, at alle politiske partier kan deltage fuldt ud i frie og retfærdige valg;

10. bifalder samarbejdet mellem Turkmenistans regering og andre organisationer og organer 
såsom FN, EU, OSCE eller ZTG om reformen af statslige strukturer og demokratiske 
procedurer; påpeger, at det at lære af bedste praksis, overvågning af valgene i de 
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europæiske medlemsstater og afholdelse af seminarer med tjenestemænd fra EU's 
medlemsstater er velkomne skridt i reformen af det politiske liv i Turkmenistan, og 
opfordrer Turkmenistans regering til både at udvide disse programmer og tage imod tilbud 
om støtte på dette område; bemærker det gode arbejde, som blev udført i Ashgabat af 
Europa House-projektet;

11. glæder sig over det forbedrede samarbejde med FN om behandling af fanger, men 
bemærker, at der er lang vej igen; opfordrer derfor den turkmenske regering til at fortsætte 
sine reformer af fængselssystemet på grundlag af sine internationale forpligtelser; 
opfordrer myndighederne i Ashgabat at stille gennemsigtige og detaljerede rapporter om 
de fanger, der i øjeblikket opholder sig i turkmenske fængsler, til rådighed;

12. noterer sig visse forbedringer med hensyn til ytringsfrihed og medierne, samt den 
kendsgerning, at mange begrænsninger, der var i kraft indtil 2006, er ophævet; opfordrer 
imidlertid turkmenerne til yderligere liberalisering af adgangen til information og til at 
give mulighed for en mere forskelligartet udvikling af medierne, herunder både 
udgivelses- og radio- og tv-selskaber;

13. glæder sig over den nylige nedsættelse af medlemskabstærsklen for registrering af 
religiøse trossamfund, samt de generelle ændringer, der tager sigte på at beskytte 
rettighederne for religiøse eller andre minoriteter;

14. påpeger, at der er vedvarende tvivl om Turkmenistans vilje til at opretholde borgernes 
frihed til at rejse uden for landet; opfordrer Turkmenistans myndigheder til at orientere om 
tilfælde, hvor udrejsevisa er blevet nægtet; opfordrer indtrængende den turkmenske 
regering til at afskaffe systemet med udrejsevisa;

15. opfordrer Turkmenistans myndigheder til at fjerne begrænsninger for civilsamfundets 
organisationer og fremme udviklingen af flere civile organisationer;

16. noterer sig med bekymring, at Turkmenistan endnu ikke har ratificeret den valgfri 
protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf, og minder om, at denne og andre lignende internationale rammer er 
afgørende for forbedringer i behandlingen af fanger, som hidtil har været problematisk for 
Turkmenistan;

Udvikling

17. opfordrer Turkmenistans myndigheder til hurtigst muligt at løse problemet med tiltagende 
korruption gennem fuld efterforskning af alle anklager, sikkerhed for whistle-blowers og 
behandling af alle sager på en gennemskuelig måde for at undgå potentielt misbrug; 
opfordrer Kommissionen til at give fuld støtte til de turkmenske myndigheder i 
gennemførelsen af deres handlingsplan mod korruption;

18. noterer sig med bekymring beretninger om alvorlige systemiske problemer i 
uddannelsessystemet, især stor mangel på lærere, samt det faktum, at de fleste turkmenske 
universitetseksamensbeviser har tendens til ikke at blive anerkendt i og uden for EU, og 
vice versa; opfordrer den turkmenske regering til at gøre udviklingen af 
uddannelsessektoren til en af sine topprioriteter; opfordrer Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at tilbyde Turkmenistan konkret bistand i sin reform af 
uddannelsessektoren;

19. opfordrer de turkmenske myndigheder til at fortsætte deres reform af sundhedssystemet, 
og især fokusere på uddannelse af personale og på etiske spørgsmål; opfordrer 
Kommissionen og den turkmenske regering til at samarbejde om disse spørgsmål, således 
at den europæiske ekspertise og bedste praksis kan gavne det turkmenske folk; glæder sig 
i denne forbindelse over, at Turkmenistans regering for nylig inviterede norsk Røde Kors 
til at arbejde i landet;

Handel og energi

20. anerkender den betydelige værdi og det store potentiale, som Turkmenistans 
energiressourcer har for EU og hele Centralasien; påpeger, at EU blot er en af mange 
potentielle købere af Turkmenistans enorme naturgasreserver; anerkender den turkmenske 
regerings åbne tilgang til dette emne, samt det faktum, at store europæiske 
rørledningsprojekter, som f.eks. Nabucco, vil være baseret på import af gas fra 
Turkmenistan, hvilket gør forstærket samarbejde til et fælles mål;

21. påpeger imidlertid, at den seneste udvikling inden for energiteknologi, herunder skifergas, 
LNG, vedvarende energi samt forskellige transportspørgsmål, kan drage tvivl om 
turkmenske gaskilders konkurrenceevne på det internationale marked på mellemlang og 
lang sigt; understreger derfor Turkmenistans behov for at diversificere sin økonomi med 
henblik på at undgå alvorlige økonomiske problemer i det næste årti;

22. betragter principperne om gennemsigtighed og ansvarlighed i tilknyttede transaktioner 
som afgørende for, at Turkmenistan kan opfylde sit energipotentiale for EU; opfordrer den 
turkmenske regering til i den nærmeste fremtid at iværksætte et tæt samarbejde inden for 
rammerne af gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) for at sikre 
udviklingen af de nødvendige værktøjer til at udføre denne opgave;

23. understreger behovet for åbne og gennemsigtige procedurer for tildeling af olie- og 
gaslicenser, herunder en ordentlig udbudsproces og fuld offentliggørelse af den måde, 
indtægterne er anvendt på; minder om, at der er rejst alvorlige beskyldninger imod 
myndighederne i Ashgabat om privat brug af gasindtægter og udbredt korruption;

24. bemærker, at en vigtig bestanddel af PSA'en er den videre udvikling af bedre 
handelsforbindelser, og betragter Turkmenistan som en vigtig potentiel handelspartner i 
den centralasiatiske region for EU og dens medlemsstater; henleder opmærksomheden på 
Turkmenistans placering som en øst-vest-/nord-syd-korsvej, og mener derfor, at både 
borgerne i Turkmenistan og EU står til at vinde ved sådanne handelsforbedringer;

25. opfordrer Turkmenistans regering til at vedtage en landsdækkende strategi for fremme af 
en konkurrencedygtig økonomi under hensyn til de store risici ved at gøre sig afhængig af 
kun én vigtig ressource, samt behovet for at fremme lokalt ejerskab og investeringer;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Turkmenistans regering og 
parlament.
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