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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning 
Türkmenistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone kõnealuse piirkonna kohta, eelkõige 20. 
veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta1, 22. aprilli 2009. 
aasta resolutsiooni vahepealse kaubanduslepingu kohta Türkmenistaniga2, 9. septembri 
2009. aasta resolutsiooni partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta, millega seatakse 
sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt 
Tadžikistani Vabariigi vahel3, ning 23. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste- ja 
demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes4;

– võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut Türkmenistaniga, millele kirjutati alla 25. 
mail 1998. aastal ja mille ratifitseerimist Euroopa Liidus ei ole siiani veel lõpule viidud 
(KOM(1997)693 lõplik); 

– võttes arvesse 1999. aasta kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitlevat 
vahelepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Türkmenistani vahel, mille nõukogu kiitis heaks 
2010. aasta juunis (5144/1999);

– võttes arvesse ELi ning Usbekistani, Kõrgõzstani ja Kasahstani vahel sõlmitud partnerlus-
ja koostöölepinguid, mis kehtivad alates 1999. aastast, ning partnerlus- ja koostöölepingut 
Tadžikistaniga, mis kehtib alates 2010. aasta augustist;

– võttes arvesse inimõigusteklausleid nimetatud lepingutes;

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahel 2008. aasta mais allkirjastatud 
vastastikuse mõistmise memorandumit energeetika alal;

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Türkmenistan on 
ühinenud;

– võttes arvesse raportööri visiiti Türkmenistani juunis 2010;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0007/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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A. arvestades, et Euroopa ühenduste ja Türkmenistani Vabariigi (edaspidi: Türkmenistan) 
suhteid reguleerib ikka veel Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergia 
Ühenduse ning Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vahel 1989. aasta detsembris 
sõlmitud kaubandust ning kaubandus- ja majanduskoostööd käsitlev leping; arvestades, et 
see leping ei sisalda inimõigusklausleid, ei toeta demokraatia arengut, õigusriiki, 
põhiõiguste austamist ega riigi säästvat majandus- ja sotsiaalarengut;

B. arvestades, et partnerlus- ja koostööleping Türkmenistaniga parafeeriti 1997. aastal ning 
allkirjastati 1998. aastal; arvestades, et sestsaadik on kõnealuse partnerlus- ja 
koostöölepingu ratifitseerinud 13 liikmesriiki (Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ei ole seda 
veel teinud) ja arvestades, et 12 liikmesriiki on lepingu ratifitseerinud ühtse protokolliga; 
arvestades, et Türkmenistan ratifitseeris partnerlus- ja koostöölepingu 2004. aastal;

C. arvestades, et täielikult ratifitseeritud partnerlus- ja koostööleping sõlmitakse esialgu 
kümneks aastaks ning seejärel uuendatakse seda igal aastal, kui kumbki pool lepingut ei 
lõpeta; arvestades, et pooled võivad lepingut muuta, et võtta arvesse uusi arengusuundi;

D. arvestades, et Euroopa Parlament andis 2009. aasta aprillis nõusoleku Türkmenistaniga 
vahepealse kaubanduslepingu sõlmimiseks;

E. arvestades, et Türkmenistan oli 15 aastat välismaailmast praktiliselt isoleeritud, kuna 
rahvusvaheline üldsus pidas riigis valitsevat režiimi ebademokraatlikuks; arvestades, et 
pärast 2006. aasta detsembris toimunud juhtkonnavahetust hakkasid riigi koostöösidemed 
ja kontaktid välismaailmaga vähehaaval tihenema;

F. arvestades, et Türkmenistanis on sestsaadik toimunud märkimisväärsed reformid, 
läbivaatamisel on olulised seadused ja vastu on võetud uus põhiseadus; arvestades, et 
demokratiseerumisprotsessi tuleks veelgi kindlustada, ilmutades selget poliitilist tahet
mitmes tähtsas valdkonnas, eelkõige isikuvabaduste, inimõiguste, õigusriigi ja 
õiguskaitseorganite vastutuse alal;

G. arvestades, et partnerlus- ja koostöölepingu artikli 2 kohaselt on koostöö põhitingimuseks 
demokraatia ja inimõiguste austamine ja arvestades, et partnerlus- ja koostööleping on 
oluline samm Türkmenistani ja Euroopa Liidu suhete tihendamisel ning riigi sisemises 
demokratiseerumisprotsessis;

H. arvestades, et Kesk-Aasia strateegilised, poliitilised ja majanduslikud sündmused ning 
jätkuvad piirkonnaülesed julgeolekuprobleemid mõjutavad nii otseselt kui kaudselt ka 
Euroopa Liitu, ja arvestades, et Türkmenistani sündmused on ühtlasi üks Afganistani 
stabiilsust mõjutavatest teguritest,

Üldsätted

1. möönab, et hoolimata hiljutistest lootustandvatest edusammudest on demokraatia ja 
õigusriigi seis ning inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamine Türkmenistanis 
endiselt ebakindel; on samas kindlalt veendunud, et Euroopa Liidu ja Türkmenistani 
suhted on jõudnud etappi, kus on hädavajalik saavutada ulatuslikum ametlik kokkulepe 
reformide toetamiseks ja koostöö tugevdamiseks;
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2. rõhutab, et Lissaboni lepingu jõustumine, Euroopa välisteenistuse loomine ja vajadus ELi 
tugevama ning ühtsema kohalolu järele Kesk-Aasias eeldab ELilt sihiteadlikumat 
tegevust, millele kõnealune lepe kaasa aitab;

3. palub nõukogul ja kõrgel esindajal asuda võimalikult kiiresti pärast partnerlus- ja 
koostöölepingu ratifitseerimist ja Türkmenistani valitsuse nõusoleku saamist ELi alalise 
esinduse moodustamisele Ašgabatis;

4. peab seega vajalikuks partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerimist ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid, kes ei ole veel ratifitseerimisprotsessi lõpule viinud, seda võimalikult 
kiiresti teeksid;

Demokraatia ja inimõigused

5. märgib, et Türkmenistan on saavutanud demokraatia ja inimõiguste tugevdamisel 
mõningat, kuigi piiratud edu, kuid see on siiski veel ebakindel ja tagasilangus on 
võimalik; nõuab seetõttu, et nõukogu, komisjon ja parlament partnerlus- ja koostöölepingu 
artiklis 2 sätestatud põhimõtte kohaselt lepingu iga kahe aasta järel läbi vaataksid; 
rõhutab, et pideva inimõiguste rikkumise korral on endiselt võimalik partnerlus- ja 
koostööleping peatada;

6. rõhutab, et Türkmenistan on ühinenud enamiku tähtsamate rahvusvaheliste lepingutega 
ning seetõttu kohustatud igas olukorras inimõigusi austama ja kaitsma; avaldab 
valmisolekut suurendada ELi toetust demokraatia ja inimõiguste valdkonnas, eelkõige 
rakendades täielikult demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit ning 
kasutades ka muid võimalusi Türkmenistani reformiprotsessi toetuseks;

7. peab kahetsusväärseks Euroopa Liidu senist ühtsusepuudust inimõigusi käsitlevas 
dialoogis ja inimõiguste kaitsel ning loeb esmatähtsaks resolutsioonide ja otsuste 
järelmeetmete süsteemi rakendamist; kutsub seetõttu komisjoni ja nõukogu üles pärast 
käesoleva resolutsiooni vastuvõtmist parlamenti kõigi Türkmenistani puudutavate 
sündmustega kursis hoidma, tagamaks, et iga uus parlamendi koosseis saab järjekindlalt 
tegutseda vastavalt partnerlus- ja koostöölepingu iga kahe aasta järel toimuva 
läbivaatamise tulemustele;

8. rõhutab, et partnerlus- ja koostööleping edendab oluliselt püsivat ja edasiviivat dialoogi 
nii ELi ja Türkmenistani valitsuse kui ka kõigi Türkmenistani ühiskonnarühmade vahel; 
tunneb heameelt, et vastavalt partnerlus- ja koostöölepingu artiklile 82 on moodustatud 
Euroopa Parlamendi ning Türkmenistani parlamendi Majlisi parlamentaarne 
koostöökomitee, ning rõhutab, et Euroopa Parlament peab eelseisvatel aastatel hoolikalt 
jälgima Türkmenistani sündmusi ja partnerluslepingu rakendamist;

9. toonitab, et parteide moodustamine ei tohiks sõltuda praegu võimul oleva Türkmenistani 
Demokraatliku Partei huvidest, ning peab kiiduväärseks uue partei, Põllumajanduspartei 
moodustamist; palub Türkmenistani võimudel tagada kõigile parteidele vabadel ja ausatel 
valimistel osalemise võimalus;

10. avaldab rahulolu selle üle, et Türkmenistani valitsus teeb rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja ametitega, nagu ÜRO, EL, OSCE ja ZTG, koostööd valitsusstruktuuri 
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reformimise ning demokraatlike menetluste valdkonnas; juhib tähelepanu sellele, et 
parimatest tavadest õppimine, Euroopa riikide valimiste vaatlemine ja koolitusseminaride 
korraldamine ELi liikmesriikide ametnikega on teretulnud sammud Türkmenistani 
poliitilise elu reformimisel, ning kutsub Türkmenistani valitsust üles neid programme 
pikendama ja asjakohaseid abipakkumisi vastu võtma; tõstab esile Ašgabatis Euroopa 
Maja projekti raames tehtud head tööd;

11. tunneb heameelt selle üle, et Türkmenistani koostöö ÜROga vangide kohtlemise 
küsimuses on paranenud, kuid märgib, et ees on veel palju tööd; sellega seoses nõuab 
tungivalt, et Türkmenistani valitsus jätkaks vanglasüsteemi reformimist kooskõlas oma 
rahvusvaheliste kohustustega; palub Ašgabati võimudel esitada selged ja üksikasjalikud 
aruanded praegu Türkmenistani vanglates kinnipeetavate vangide üle;

12. võtab teadmiseks, et sõna- ja meediavabadus on mõnevõrra paranenud, samuti on 
tühistatud paljud alates 2006. aastast kehtinud piirangud; kutsub samas Türkmenistani 
veelgi parandama teabe juurdepääsetavust ning võimaldama massiteabevahendite 
mitmekesisemat arengut nii trükimeedia kui raadio- ja telelevi valdkonnas;

13. peab kiiduväärseks usuühenduste registreerimiseks nõutava liikmetearvu hiljutist 
vähendamist, samuti üldisi muudatusi nii usu- kui muude vähemuste õiguste kaitseks;

14. juhib tähelepanu sellele, et endiselt on kaheldav, kuidas Türkmenistan täidab kohustust 
tagada oma kodanike õigus vabalt välisriikidesse reisida; palub Türkmenistani 
ametivõimudel jagada teavet juhtude kohta, mil väljasõiduviisa andmisest on keeldutud; 
nõuab tungivalt, et Türkmenistani valitsus kaotaks väljasõiduviisade süsteemi;

15. palub Türkmenistani võimudel tühistada kodanikuühiskonna organisatsioone puudutavad 
piirangud ning edendada kodanikuühenduste arengut;

16. märgib murega, et Türkmenistan ei ole veel ratifitseerinud piinamise ning muu julma, 
ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni 
vabatahtlikku protokolli, ning tuletab meelde, et see ja muud taolised rahvusvahelised 
raamistikud on otsustavalt tähtsad, et parandada vangide kohtlemist, millega 
Türkmenistanis on minevikus probleeme olnud;

Areng

17. palub Türkmenistani võimudel asuda kiiresti tegevusse üldlevinud korruptsiooni vastu, 
uurides täielikult kõiki süüdistusi, tagades korruptsioonist teatanud isikute turvalisuse ning 
käsitledes kõiki juhtumeid avalikkuse teadmisel, et vältida võimalikke kuritarvitusi; 
kutsub Euroopa Komisjoni üles Türkmenistani ametiasutusi nende korruptsioonivastase 
tegevuskava täitmisel täielikult toetama;

18. võtab murega teadmiseks teated tõsistest puudustest haridussüsteemis, eelkõige suure 
õpetajatepuuduse, samuti asjaolu, et suuremat osa Türkmenistani ülikoolidiplomitest ei 
tunnistata ELis ega mujal välisriikides ja vastupidi; kutsub Türkmenistani valitsust võtma 
haridusvaldkonna arengut oma tähtsaimate eesmärkide hulka; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike pakkuma Türkmenistanile haridussektori reformimisel konkreetset abi;
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19. nõuab tungivalt, et Türkmenistani võimud jätkaksid tervishoiusüsteemi reformimist, 
keskendudes eriti personali koolitamisele ja eetikaprobleemidele; palub Euroopa 
Komisjonil ja Türkmenistani valitsusel neis küsimustes koostööd teha, et Türkmenistani 
rahvas võiks Euroopa eksperditeadmistest ning parimatest tavadest kasu saada; avaldab 
siinjuures heameelt selle üle, et Türkmenistani valitsus on kutsunud oma riiki tööle Norra 
Punase Risti;

Kaubandus ja energeetika

20. möönab Türkmenistani energiaressursside olulist väärtust ja potentsiaali nii ELi kui Kesk-
Aasia jaoks; juhib tähelepanu sellele, et ELi on ainult üks Türkmenistani suurte 
maagaasivarude võimalikest ostjatest; võtab teadmiseks Türkmenistani valitsuse avatud 
hoiaku selles küsimuses, samuti asjaolu, et suured Euroopa gaasijuhtmeprojektid, nagu 
Nabucco, sõltuvad tulevikus Türkmenistani gaasiekspordist, mistõttu koostöö tihendamine 
on mõlema poole huvides;

21. märgib samas, et energeetikatehnoloogia viimase aja areng, nagu kildagaasi, veeldatud 
maagaasi ja taastuvenergia kasutamine, samuti mitmesugused transpordiprobleemid, 
võivad Türkmenistani gaasi konkurentsivõime rahvusvahelisel turul keskmises ja 
kaugemas perspektiivis küsitavaks muuta; rõhutab seetõttu, et Türkmenistanil on vaja oma 
majandust mitmekesistada, et vältida järgmisel kümnendil tõsiseid finantsprobleeme;

22. peab läbipaistvuse ja vastutuse põhimõtteid energeetikavaldkonna tehingutes otsustavalt 
tähtsaks, et Türkmenistan suudaks selle valdkonna potentsiaali ELi suhtes täielikult 
kasutada; palub Türkmenistani valitsusel teha lähemas tulevikus tihedat koostööd 
mäetööstuse läbipaistvuse algatuse raames, et kindlustada vajalikud tingimused 
eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks;

23. rõhutab, et nafta- ja gaasilitsentside väljastamine peab olema avatud ning läbipaistev, selle 
juurde peab kuuluma nõuetekohane pakkumismenetlus ja tulu kasutamine tuleb täielikult 
avalikustada; tuletab meelde, et Ašgabati võimude vastu on esitatud tõsiseid süüdistusi 
seoses gaasitulu eraviisilise kasutamise ja laialt levinud korruptsiooniga;

24. märgib, et partnerlus- ja koostöölepingu oluliseks osaks on paremate kaubandussuhete 
kujundamine, ning peab Türkmenistani ELi ja selle liikmesriikide peamiseks 
potentsiaalseks kaubanduspartneriks Kesk-Aasia piirkonnas; juhib tähelepanu sellele, et 
Türkmenistan asub ida-lääne ja põhja-lõuna suunaliste kaubandusteede sõlmpunktis ning 
leiab seetõttu, et kaubandussidemete tihendamisest saaksid kasu nii Türkmenistan kui EL;

25. palub Türkmenistan valitsust võtta vastu üleriigiline konkurentsivõimelise majanduse 
edendamise strateegia, võttes arvesse, kui ohtlik on sõltuda ainult ühest olulisest 
sissetulekuallikast, ning arvestades kohaliku omanikkonna ja investeeringute edendamise 
tähtsusega;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türkmenistani valitsusele ja 
parlamendile.


