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B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της αφενός 
και του Τουρκμενιστάν αφετέρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα για την περιοχή, και ειδικότερα τα 
ψηφίσματά του της 20ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την 
Κεντρική Ασία1, της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με μια ενδιάμεση εμπορική συνεργασία 
με το Τουρκμενιστάν2, της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών 
μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου3, και της 23ης

Ιανουαρίου 2006 σχετικά με ρήτρα περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας
στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης4,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν, 
που υπεγράφη στις 25 Μαΐου 1998 και εξακολουθεί να τελεί εν αναμονή της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κύρωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(1997)693 τελικό), 

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1999 για εμπορικά και συναφή θέματα 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφενός και του Τουρκμενιστάν 
αφετέρου, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2010 (5144/1999),

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήψε η ΕΕ με το 
Ουζμπεκιστάν, το Κιργιζιστάν και το Καζακστάν, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από το 1999
και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τατζικιστάν που τέθηκε σε ισχύ 
από τον Αύγουστο του 2010,

– έχοντας υπόψη τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω συμφωνίες,

– έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Κατανόησης για την ενέργεια που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ 
και του Τουρκμενιστάν τον Μάιο του 2008,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ)
και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα 
(ΔΣΟΠΠΔ) στα οποία το Τουρκμενιστάν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο εισηγητής, τον Ιούνιο του 2010, στο 
Τουρκμενιστάν,

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



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

EL

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0007/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 
Δημοκρατίας του Τουρκμενιστάν (που εφεξής θα αναφέρεται ως Τουρκμενιστάν)
εξακολουθούν να διέπονται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ένωσης 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για εμπορική και οικονομική συνεργασία, που 
υπεγράφη τον Δεκέμβριο 1989· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή δεν 
περιλαμβάνει ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν προβλέπει στήριξη για την 
ανάπτυξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το 
Τουρκμενιστάν μονογραφήθηκε το 1997 και υπεγράφη το 1998· λαμβάνοντας υπόψη ότι,
έκτοτε, δεκατρία κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη ΣΕΣΣ (ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν το έχουν πράξει ακόμη) - και ότι τα 12 νέα κράτη μέλη το έχουν κυρώσει 
μέσω ενιαίου πρωτοκόλλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι και το Τουρκμενιστάν επικύρωσε 
την ΣΕΣΣ το 2004,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις κυρωθεί πλήρως, η ΣΕΣΣ θα συναφθεί για αρχική περίοδο 
δέκα ετών και, εν συνεχεία, θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εφόσον κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεν την καταγγείλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν να τροποποιήσουν την ΣΕΣΣ, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
σύμφωνη γνώμη για μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν διήλθε μια δεκαπενταετία περιόδο ντε φάκτο 
απομόνωσης από τη διεθνή κοινότητα και βρισκόταν υπό καθεστώς που ευρέως 
εθεωρείτο ως μη δημοκρατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή ηγεσίας που 
σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της 
συνεργασίας και των επαφών της χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία, το Τουρκμενιστάν σημείωσε σημαντική πρόοδο 
στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, με το σημαντικότερο τμήμα της νομοθεσίας να τελεί 
υπό αναθεώρηση και με την κατάρτιση νέου συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρυθμός προόδου για τον εκδημοκρατισμό πρέπει να παγιωθεί ακόμη περαιτέρω, με τη 
διατύπωση σαφούς πολιτικής βούλησης για βελτίωση της κατάστασης σε ορισμένους, 
κομβικούς τομείς, κυρίως των ατομικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
κράτους δικαίου και της λογοδοσίας των φορέων επιβολής της νομοθεσίας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ΣΕΣΣ προβλέπει, στο άρθρο 2, ότι ο σεβασμός 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
συνεργασία και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΣ αποτελεί σημαντικό βήμα για το 
άνοιγμα του Τουρκμενιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εσωτερική διαδικασία 
εκδημοκρατισμού της χώρας,

H. λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και τις 
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συνεχιζόμενες διαπεριφερειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κεντρική Ασία στον 
τομέα της ασφάλειας, οι οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα συμφέροντα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στο 
Τουρκμενιστάν αποτελούν παράγοντα που επηρεάζει τη σταθερότητα στο Αφγανιστάν,

Γενικές διατάξεις

1. αναγνωρίζει ότι η κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών εξακολουθεί να παραμένει 
αδύναμη στο Τουρκμενιστάν, παρά κάποιες ελπιδοφόρες εξελίξεις που σημειώθηκαν 
πρόσφατα· ωστόσο, πιστεύει ακλόνητα ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Τουρκμενιστάν έχουν φθάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχει τεράστια σημασία η 
σύναψη μιας πιο φιλόδοξης, τυποποιημένες συμφωνίας, προκειμένου να προωθηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις στη χώρα και να ενισχυθεί η συνεργασία·

2. επισημαίνει ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και η ανάγκη για ισχυρότερη και 
συνεκτικότερη παρουσία της ΕΕ στην κεντρική Ασία, προϋποθέτουν μια πιο φιλόδοξη
δέσμευση από πλευράς ΕΕ, κατεύθυνση στην οποία θα συμβάλει η κύρωση της παρούσας 
συμφωνίας·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Ύπατο Εκπρόσωπο, μετά την κύρωση της ΣΕΣΣ, να 
κινηθούν, το ταχύτερο δυνατόν, προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης μόνιμης 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ashgabat, σε συμφωνία με την κυβέρνηση του 
Τουρκμενιστάν·

4. πιστεύει, συνεπώς, ότι η ΣΕΣΣ πρέπει να κυρωθεί και καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης, να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό·

Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα

5. επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί κάποια, έστω και περιορισμένη, πρόοδος στο 
Τουρκμενιστάν όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που 
εξακολουθεί όμως να αποτελεί μια ευαίσθητη διαδικασία και εξακολουθεί να υπάρχει 
κίνδυνος υπαναχωρήσεων· ζητεί, συνεπώς, την ανά διετία αναθεώρηση της ΣΕΣΣ από 
πλευράς Συμβουλίου, Επιτροπής του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την αρχή που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της συμφωνίας· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση συνεχών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναστολή εφαρμογής της ΣΕΣΣ αποτελεί 
εφικτή επιλογή·

6. επισημαίνει ότι το Τουρκμενιστάν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις περισσότερες 
σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένο να σέβεται και να 
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό οιεσδήποτε συνθήκες· εκφράζει την πρόθεσή 
του για αύξηση της στήριξης της ΕΕ στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ιδιαίτερα με την πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα μέσα για τη στήριξη της 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συνοχής στην τοποθέτηση και τις δράσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκε 
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κατά το παρελθόν και πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία η εφαρμογή ενός συστήματος
για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο 
για όλες τις εξελίξεις στο Τουρκμενιστάν μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανά διετία αναθεώρηση της ΣΕΣΣ θα διενεργείται με 
συνεκτικότητα από κάθε επόμενη νομοθετική θητεία·

8. επισημαίνει ότι η ΣΕΣΣ θα προαγάγει σημαντικά τον συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο, 
όχι μόνο μεταξύ ΕΕ και της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν, αλλά και μεταξύ όλων των 
φορέων της κοινωνίας της χώρας· χαιρετίζει τη σύσταση, στο πλαίσιο του άρθρου 82 της 
ΣΕΣΣ, Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν, το Meijlis, και επισημαίνει την ανάγκη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρακολουθεί και να ελέγχει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο 
Τουρκμενιστάν και την εφαρμογή της ΣΕΣΣ τα επόμενα χρόνια·

9. επιμένει ότι η σύσταση πολιτικών κομμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα 
συμφέροντα του σημερινού κόμματος εξουσίας, του Δημοκρατικού Κόμματος του 
Τουρκμενιστάν, και χαιρετίζει τη σύσταση ενός νέου πολιτικού κόμματος, του Αγροτικού 
Κόμματος· καλεί τις τουρκμενικές αρχές να διασφαλίσουν ότι όλα τα πολιτικά κόμματα 
θα μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές·

10. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν και άλλων 
οργανισμών και υπηρεσιών, όπως τα ΗΕ, η ΕΕ, η ΟΑΣΕ, ή το ZTG για τη μεταρρύθμιση 
των κρατικών δομών και των δημοκρατικών διαδικασιών· επισημαίνει ότι η αποκόμιση
εμπειρίας από τις βέλτιστες πρακτικές, η παρακολούθηση των εκλογών σε ευρωπαϊκές
χώρες και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αξιωματούχους κρατών μελών της 
ΕΕ, αποτελούν θετικά βήματα στην πορεία μεταρρύθμισης της πολιτικής ζωής στο 
Τουρκμενιστάν και καλεί την κυβέρνηση της χώρας αφενός μεν να επεκτείνει τα 
προγράμματα αυτά και, αφετέρου, να αξιοποιήσει προσφορές για παροχή βοήθειας στον 
τομέα αυτό· επισημαίνει τη θετική επίδραση που είχε στην Ashgabat το έργο για το Σπίτι
της Ευρώπης·

11. χαιρετίζει τη βελτιωμένη συνεργασία με τα ΗΕ όσον αφορά τη μεταχείριση κρατουμένων 
άλλα επισημαίνει ότι πολλά υπολείπονται ακόμη να γίνουν· προς τούτο, καλεί την 
κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του σωφρονιστικού 
συστήματος με βάση τις διεθνείς της υποχρεώσεις· καλεί τις αρχές της Ashgabat να 
υποβάλουν διαφανείς και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τους κρατούμενους που 
βρίσκονται σήμερα στις φυλακές της χώρας·

12. λαμβάνει υπό σημείωση ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης 
και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και του γεγονότος ότι πολύ περιορισμοί που είχαν 
τεθεί σε ισχύ από το 2006 έχουν πλέον αρθεί· ζητεί, ωστόσο, από το Τουρκμενιστάν να 
απελευθερώσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην πληροφόρηση και να επιτρέψει 
μια πιο διαφοροποιημένη ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης, τόσο των εντύπων όσο και 
των ραδιοτηλεοπτικών·

13. χαιρετίζει την πρόσφατη μείωση των ορίων συμμετοχής για την καταχώριση των 
θρησκευτικών δογμάτων, καθώς επίσης τις συνολικές αλλαγές που αποσκοπούν στην 
προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών ή άλλων μειονοτήτων·
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14. επισημαίνει ότι διατυπώνεται επίμονη αμφισβήτηση όσον αφορά την προσήλωση του 
Τουρκμενιστάν στη διεύρυνση της ελευθερίας των πολιτών να ταξιδεύουν στο εξωτερικό· 
καλεί τις αρχές του Τουρκμενιστάν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις στις 
οποίες σημειώθηκε άρνηση χορήγησης θεώρησης εξόδου· καλεί την τουρκμενική 
κυβέρνηση να καταργήσει το σύστημα θεωρήσεων εξόδου·

15. καλεί τις τουρκμενικές αρχές να άρουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να προωθήσει την ανάπτυξη περισσότερων 
οργανώσεων των πολιτών·

16. σημειώνει με ανησυχία ότι το Τουρκμενιστάν δεν έχει ακόμη κυρώσει το προαιρετικό 
πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και υπενθυμίζει ότι αυτό καθώς και 
άλλα διεθνή πλαίσια έχουν ζωτική σημασία για τη βελτίωση της μεταχείρισης των 
κρατουμένων, η οποία ήταν προβληματική κατά το παρελθόν στο Τουρκμενιστάν·

Ανάπτυξη

17. καλεί τις τουρκμενικές αρχές να αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα της αχαλίνωτης 
διαφθοράς προχωρώντας σε πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών, εγγυώμενες την 
ασφάλεια αυτών που κοινοποιούν τις δυσλειτουργίες και διερευνώντας με διαφάνεια όλες 
τις υποθέσεις, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες καταχρήσεις· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει πλήρη στήριξη στις τουρκμενικές αρχές όσον αφορά 
την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς·

18. σημειώνει με ανησυχία πληροφορίες που επιβεβαιώνουν σοβαρά συστημικά προβλήματα 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, και ιδίως τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα πανεπιστημιακά διπλώματα του Τουρκμενιστάν 
δεν αναγνωρίζονται στην ΕΕ και πέρα από αυτή, και αντιστρόφως· καλεί την κυβέρνηση 
του Τουρκμενιστάν να θέσει τον εκπαιδευτικό τομέα στην προμετωπίδα των 
προτεραιοτήτων της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στο 
Τουρκμενιστάν συγκεκριμένη βοήθεια στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του 
εκπαιδευτικού τομέα·

19. καλεί τις τουρκμενικές αρχές να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης, εστιάζοντας κυρίως στην εκπαίδευση του προσωπικού καθώς 
και σε ζητήματα δεοντολογίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση του 
Τουρκμενιστάν να συνεργαστούν στα θέματα αυτά, ούτως ώστε ο λαός του
Τουρκμενιστάν να επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και τις βέλτιστες 
πρακτικές· χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την πρόσφατη πρόσκληση που απηύθυνε η 
κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν στον νορβηγικό Ερυθρό Σταύρο να δραστηριοποιηθεί στη 
χώρα·

Εμπόριο και ενέργεια

20. αναγνωρίζει την ουσιαστική αξία και το δυναμικό των ενεργειακών πόρων του 
Τουρκμενιστάν για την ΕΕ και ολόκληρη την Κεντρική Ασία· επισημαίνει ότι η ΕΕ 
αποτελεί απλώς έναν από τους πολλούς εν δυνάμει αγοραστές των τεράστιων 
αποθεματικών φυσικού αερίου που διαθέτει το Τουρκμενιστάν· αναγνωρίζει την ανοιχτή 
προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν για το θέμα αυτό, καθώς και το 
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γεγονός ότι σημαντικά ευρωπαϊκά έργα αγωγών φυσικού αερίου, όπως το Nabucco, θα
βασίζονται σε εισαγωγές φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν, καθιστώντας έτσι την 
ενισχυμένη συνεργασία αμοιβαίο στόχο·

21. επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ενεργειακών 
τεχνολογιών, όπως το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το υγροποιημένου φυσικό αέριο 
(LNG), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα διάφορα θέματα που άπτονται των 
μεταφορών, ενδέχεται να θέσουν εν αμφιβόλω τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα του τουρκμενικού φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά· επισημαίνει, ως 
εκ τούτου, ότι είναι απαραίτητο το Τουρκμενιστάν να διαφοροποιήσει την οικονομία του 
προκειμένου να αποφύγει σοβαρά οικονομικά προβλήματα την επόμενη δεκαετία·

22. πιστεύει ότι οι αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις σχετικές συναλλαγές έχουν 
ζωτική σημασία, προκειμένου το Τουρκμενιστάν να διοχετεύσει το ενεργειακό δυναμικό 
του στην ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν να προωθήσει, στο εγγύς μέλλον,
στενή συνεργασία με την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες 
(ΠΔΕΒ), προκειμένου να διασφαλίσει την ανάπτυξη των αναγκαίων εργαλείων για την 
επίτευξη του στόχου αυτού·

23. τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ανοικτών και διαφανών διαδικασιών για την έκδοση 
αδειών εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου περιλαμβάνεται και 
κανονική διαδικασία υποβολής προσφορών και η πλήρης κοινοποίηση του τρόπου με τον 
οποίον χρησιμοποιούνται τα έσοδα· υπενθυμίζει ότι έχουν διατυπωθεί σοβαρότατες 
καταγγελίες σε βάρος υπηρεσιών στην Ashgabat όσον αφορά την ιδιοποίηση των εσόδων 
από φυσικό αέριο και ευρείας έκτασης διαφθορά·

24. επισημαίνει ότι σημαντική συνιστώσα της ΣΕΣΣ είναι η περαιτέρω βελτίωση των 
εμπορικών σχέσεων και θεωρεί το Τουρκμενιστάν ως σημαντικό εν δυνάμει εμπορικό 
εταίρο στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· επισύρει την 
προσοχή στη θέση του Τουρκμενιστάν ως σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης/Βορρά-Νότου
και, κατά συνέπεια, εκτιμά ότι από την εν λόγω ενίσχυση του εμπορίου θα επωφεληθούν 
τόσο οι πολίτες του Τουρκμενιστάν όσο και της ΕΕ·

25. καλεί την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν να υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική για την 
προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, έχοντας υπόψη τους σοβαρούς κινδύνους
που ενέχει η πρακτική που βασίζεται αποκλειστικά σε μια μόνο σημαντική πηγή 
ενέργειας, καθώς και την ανάγκη προώθησης της τοπικής ιδιοκτησίας και των 
επενδύσεων·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και 
το κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν.


