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B7-0000/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Turkmenistanom

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o regiji, zlasti svojih resolucij z dni 20. februarja 
2008 o strategiji EU za srednjo Azijo1, 22. aprila 2009 o začasnem trgovinskem sporazum 
s Turkmenistanom2, 9. septembra 2009 o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko 
Tadžikistan na drugi3 ter 23. januarja 2006 o klavzuli o človekovih pravicah in 
demokraciji v sporazumih Evropske unije4,

– ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom, podpisanega 
25. maja 1998, katerega ratifikacija v Evropski uniji še vedno ni zaključena (KOM 
(1997)693 končno), 

– ob upoštevanju začasnega sporazuma iz leta 1999 o trgovini in trgovinskih zadevah med 
Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani, ki ga je Svet sprejel 
junija 2010 (5144/1999),

– ob upoštevanju sporazumov o partnerstvu in sodelovanju, sklenjenih med EU ter 
Uzbekistanom, Kirgizistanom in Kazahstanom, ki veljajo od leta 1999, ter sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju s Tadžikistanom, ki velja od avgusta 2010,

– ob upoštevanju klavzul o človekovih pravicah v teh sporazumih,

– ob upoštevanju memoranduma o sodelovanju na področju energetike, ki sta ga maja 2008 
podpisala Evropska unija in Turkmenistan,

– ob upoštevanju Mednarodnega dogovora o državljanskih in političnih pravicah ter 
Mednarodnega dogovora o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, katerih podpisnik 
je tudi Turkmenistan,

– ob upoštevanju obiska poročevalke v Turkmenistanu junija 2010,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0007/2009),

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker odnose med Evropskimi skupnostmi in Republiko Turkmenistan (v nadaljevanju: 

                                               
1 P6_TA(2008)0059
2 P6_TA(2009)0252
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056
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Turkmenistan) še vedno ureja sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in 
Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Zvezo sovjetskih socialističnih republik o 
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, ki je bil sklenjen decembra 1989; ker ta 
sporazum ne vsebuje klavzul o človekovih pravicah in ne podpira razvoja demokracije, 
pravne države, spoštovanja temeljnih pravic ter trajnostnega gospodarskega in družbenega 
razvoja v državi,

B. ker je bil sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom predložen leta 1997 in 
podpisan leta 1998; ker je ta sporazum odtlej ratificiralo 13 držav članic (Francija, Irska, 
Združeno kraljestvo in Grčija morajo to še storiti) in ker ga je 12 novih držav članic
ratificiralo v skupnem protokolu; ker je Turkmenistan ta sporazum sam ratificiral leta 
2004,

C. ker bo sporazum po popolni ratifikaciji prvotno sklenjen za obdobje desetih let in nato 
obnovljen vsako leto, če ga katera izmed strani ne razveljavi; ker se lahko stranki 
sporazum tudi spremenita, da bi upoštevali najnovejše spremembe,

D. ker je Evropski parlament aprila 2009 dal privolitev za začasni trgovinski sporazum s 
Turkmenistanom,

E. ker je Turkmenistan preživel 15-letno obdobje de facto izoliranosti od mednarodne 
skupnosti pod režimom, ki je na splošno veljal za nedemokratičnega; ker je po spremembi 
v vodstvu decembra 2006 prišlo do postopne krepitve sodelovanja in stikov s preostalim 
svetom,

F. ker je Turkmenistan nato sprožil obsežen proces reform, v katerem so bili pod 
drobnogledom pomembni zakoni, sprejeta pa je bila tudi nova ustava; ker je treba ritem 
napredka proti demokratizaciji nadalje krepiti z jasno politično voljo po izboljšanju na 
številnih poglavitnih področjih, predvsem osebnih svoboščin, človekovih pravic, pravne 
države in odgovornosti organov pregona,

G. ker člen 2 predlaganega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju določa, da je osnovni 
pogoj za sodelovanje spoštovanje demokracije in človekovih pravic; ker je sporazum o 
partnerstvu in sodelovanju pomemben korak pri odpiranju Turkmenistana proti Evropski 
uniji in pri utrjevanju procesa notranje demokratizacije te države,

H. ker strateški, politični in gospodarski dogodki ter nenehni varnostnih izzivi po vsej srednji 
Aziji neposredno in posredno vplivajo tudi na interese same Evropske unije, in ker je 
razvoj dogodkov v Turkmenistanu pomemben dejavnik za stabilnost v Afganistanu,

Splošne določbe

1. priznava, da kljub nedavnemu obetavnemu napredku stanje demokracije, pravne države 
ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Turkmenistanu še vedno ni 
zadovoljivo; vendar je trdno prepričan, da so odnosi med Evropsko unijo in 
Turkmenistanom dosegli trenutek, ko je ambicioznejši in uradni sporazum bistven za 
spodbujanje reform v državi in krepitev sodelovanja;

2. poudarja, da je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ustanovitvijo Evropske službe 
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za zunanje delovanje ter zaradi potrebe po večji in bolj usklajeni prisotnosti EU v srednji 
Aziji nujna večja vključenost EU, k čemur bo prispevala ratifikacija tega sporazuma;

3. poziva Svet in visoko predstavnico, naj po ratifikaciji sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju sprejmeta ukrepe za čimprejšnjo vzpostavitev stalne delegacije EU v 
Ašgabatu v dogovoru s turkmensko vlado;

4. zato meni, da je treba ratificirati sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ter poziva tiste 
države članice, ki še niso zaključile postopka ratifikacije, naj to storijo čim prej;

Demokracija in človekove pravice

5. ugotavlja, da je Turkmenistan dosegel (sicer omejen) napredek na področju demokracije 
in človekovih pravic, vendar je proces še vedno na trhlih tleh in obstaja možnost 
nazadovanja; zato poziva, naj Svet, Komisija in Parlament v skladu z načelom iz člena 2 
sporazuma vsaki dve leti pregledajo sporazum o partnerstvu in sodelovanju; poudarja, da 
zamrznitev sporazuma ostaja realna možnost, če pride do trajnih kršitev človekovih 
pravic;

6. poudarja, da je Turkmenistan podpisnik večine najpomembnejših mednarodnih 
sporazumov in je zato dolžan v vseh okoliščinah spoštovati in varovati človekove pravice; 
izraža svojo pripravljenost za povečanje podpore EU na področju demokracije in 
človekovih pravic, zlasti z učinkovito uporabo evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice ter drugih sredstev za podporo procesu reform v državi;

7. obžaluje pomanjkanje doslednosti pri besedah in dejanjih Evropskega parlamenta na 
področju človekovih pravic v preteklosti, in meni, da je izjemno pomembno vzpostaviti 
sistem za izvajanje resolucij in sklepov; zato poziva Komisijo in Svet, naj po sprejetju te 
resolucije Parlament obveščata o vseh dogodkih v Turkmenistanu, da se zagotovi skladen 
dveletni pregled sporazuma o partnerstvu in sodelovanju tudi v naslednjih zakonodajnih 
obdobjih;

8. poudarja, da bo sporazum o partnerstvu in sodelovanju znatno spodbujal trajnostni in 
konstruktivni dialog, ne le med EU in vlado Turkmenistana, temveč tudi z vsemi 
bistvenimi dejavniki v turkmenski družbi; pozdravlja vzpostavitev, v skladu s členom 82 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, odbora za parlamentarno sodelovanje med 
Evropskim in turkmenskim parlamentom (medžlisom), ter poudarja, da mora Evropski 
parlament v prihodnjih letih pozorno spremljati in nadzorovati razvoj dogodkov v 
Turkmenistanu ter izvajanje sporazuma;

9. vztraja, da ustanavljanje političnih strank ne sme biti odvisno od interesov trenutno 
vladajoče demokratske stranke Turkmenistana, ter pozdravlja ustanovitev nove politične 
stranke z imenom Agrarna stranka; poziva turkmenske oblasti, naj zagotovijo, da bodo 
lahko vse politične stranke v celoti sodelovale na svobodnih in poštenih volitvah;

10. pozdravlja sodelovanje turkmenske vlade z drugimi organizacijami in agencijami, kot so 
OZN, EU, OVSE in ZTG, pri reformi struktur upravljanja in demokratičnih postopkov; 
poudarja, da so učenje iz najboljših praks, spremljanje volitev v evropskih državah in 
seminarji usposabljanja z uradniki iz držav članic EU dobrodošli ukrepi za reformo 
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političnega življenja v Turkmenistanu, in poziva turkmensko vlado, naj te programe 
razširi in sprejme ponudbe za pomoč na tem področju; je seznanjen z dobrim delom 
projekta Europa House v Ašgabatu;

11. pozdravlja boljše sodelovanje z OZN na področju ravnanja z zaporniki, vendar ugotavlja, 
da je treba še veliko storiti; zato poziva turkmensko vlado, naj na podlagi svojih 
mednarodnih obveznosti nadaljuje reformo kazenskega sistema; poziva oblasti v 
Ašgabatu, naj objavijo pregledna in podrobna poročila o trenutnih zapornikih v 
Turkmenistanu;

12. je seznanjen z določenim izboljšanjem glede svobode izražanja in medijev ter z dejstvom, 
da je bilo odpravljenih veliko omejitev, ki so veljale do leta 2006; vendar poziva 
Turkmenistan, naj še bolj liberalizira dostop do informacij ter omogoči večjo raznolikost 
medijev v založništvu in na radioteleviziji;

13. pozdravlja nedavno znižanje obveznega števila pripadnikov za registracijo verskih 
skupnosti, kot tudi druge spremembe za boljše varovanje pravic verskih ali drugih 
manjšin;

14. poudarja, da še vedno obstaja dvom o zavezanosti Turkmenistana k spoštovanju pravice 
svojih državljanov do potovanja zunaj države; poziva turkmenske oblasti, naj zagotovijo 
informacije o zavrnitvah izhodnih vizumov; poziva jih tudi, naj odpravijo izhodne 
vizume;

15. poziva turkmenske oblasti, naj odpravijo omejitve za organizacije civilne družbe in 
spodbujajo razvoj več civilnih organizacij;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Turkmenistan še ni ratificiral izbirnega protokola h 
konvenciji proti mučenju in drugim oblikam krutega, nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja, ter opozarja, da so ta in drugi podobni mednarodni okviri 
poglavitnega pomena za izboljšanje ravnanja z zaporniki, pri čemer je imel Turkmenistan 
v preteklosti težave;

Razvoj

17. poziva turkmenske oblasti, naj se nujno posvetijo reševanju problema globoko 
zakoreninjene korupcije s popolno preiskavo vseh obtožb in zagotovijo varnost za priče 
ter naj vse primere obravnavajo pregledno, da bi preprečili morebitne zlorabe; poziva 
Evropsko komisijo, naj turkmenskim oblastem v celoti pomaga pri izvajanju akcijskega 
načrta za boj proti korupciji;

18. je zaskrbljen nad poročili o hudih sistemskih težavah v izobraževalnem sistemu, zlasti o 
velikem pomanjkanju učiteljev, kakor tudi nad dejstvom, da večina turkmenskih 
univerzitetnih diplom ponavadi ni priznanih v EU in zunaj nje ali obratno; poziva 
turkmensko vlado, naj si za eno izmed prednostnih nalog zada razvoj izobraževalnega 
sektorja; poziva Komisijo in države članice, naj Turkmenistanu ponudijo konkretno 
pomoč pri reformi izobraževalnega sektorja;

19. poziva turkmenske oblasti, naj nadaljujejo reformo zdravstvenega sistema, s posebnim 



PE448.924v01-00 6/6 RE\831384SL.doc

SL

poudarkom na usposabljanju osebja in etičnih vprašanjih; poziva Evropsko komisijo in 
turkmensko vlado, naj pri teh vprašanjih sodelujeta, da bi lahko državljani Turkmenistana 
imeli koristi od evropskega strokovnega znanja in dobre prakse; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno povabilo turkmenske vlade norveškemu Rdečemu križu, naj prične delovati v 
državi;

Trgovina in energija 

20. priznava veliko vrednost in potencial energetskih virov Turkmenistana za EU in vso 
srednjo Azijo; poudarja, da EU je le eden izmed mnogih potencialnih kupcev velikih 
zalog zemeljskega plina, ki jih ima Turkmenistan; pozdravlja odprti pristop turkmenske 
vlade k temu vprašanju, pa tudi dejstvo, da bodo veliki evropski projekti plinovoda, kot je 
Nabucco, odvisni od uvoza plina iz Turkmenistana, zato je okrepljeno sodelovanje v 
skupnem interesu obeh strani;

21. vendar opozarja, da lahko nedavni razvoj v energetske tehnologije, kot so plin iz 
skrilavca, utekočinjeni zemeljski plin, obnovljivi viri energije, pa tudi različne prometne 
težave, postavijo pod vprašaj srednje-in dolgoročno konkurenčnost turkmenskega plina na 
mednarodnem trgu; zato poudarja, da mora Turkmenistan diverzificirati svoje 
gospodarstvo, da bi se izognil resnim finančnim težavam v naslednjem desetletju;

22. meni, da so načela preglednosti in odgovornosti pri povezanih transakcijah poglavitna, če 
želi Turkmenistan izpolniti svoj energetski potencial za EU; poziva turkmensko vlado, naj 
v bližnji prihodnosti prične tesno sodelovati v pobudi za preglednost v ekstraktivni 
industriji (EITI), da se zagotovi razvoj potrebnih mehanizmov za izpolnitev te naloge;

23. poudarja, da morajo obstajati odprti in pregledni postopki za dodelitev dovoljenj za nafto 
in plin, vključno z ustreznim postopkom zbiranja ponudb in popolnim razkritjem načina 
porabe prihodkov; opozarja, da so bili organi v Ašgabatu tarča hudih obtožb o zasebni 
porabi prihodkov od plina in vsesplošni korupciji;

24. ugotavlja, da je pomemben del sporazuma o partnerstvu in sodelovanju nadaljnji razvoj 
boljših trgovinskih odnosov, in meni, da je Turkmenistan potencialni pomembni 
srednjeazijski trgovinski partner za EU in njene države članice; poudarja položaj 
Turkmenistana na križišču poti vzhod–zahod in sever–jug ter zato meni, da bodo imeli 
državljani Turkmenistana in EU koristi od tega razvoja trgovine;

25. poziva turkmensko vlado, naj na nacionalni ravni sprejme strategijo za spodbujanje 
konkurenčnega gospodarstva, ob upoštevanju večjih tveganj pri opiranju na samo en velik 
vir, kot tudi potrebo po spodbujanju lokalnega lastništva in naložb;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Turkmenistana.


