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B7-.../2010

Europaparlamentets resolution om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal 
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Turkmenistan, å andra sidan 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om regionen, särskilt resolutionen av den 
20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien1, av den 22 april 2009 om 
interimsavtalet om handel med Turkmenistan2, av den 17 september 2009 om ingående av 
ett partnerskaps- och samarbetsavtal om upprättande av ett partnerskap mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Tadzjikistan, å andra sidan3, samt av den 23 januari 2006 om klausulen om 
mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal4,

– med beaktande av det partnerskaps- och samarbetsavtal med Turkmenistan som 
undertecknades den 25 maj 1998 och som fortfarande väntar på att slutföras genom 
Europeiska unionens ratificeringsförfarande (KOM(1997)0693),  

– med beaktande av 1999 års interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan 
Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan som 
antogs av rådet i juni 2010 (5144/1999),

– med beaktande av de partnerskaps- och samarbetsavtal som ingåtts mellan EU och 
Uzbekistan, Kirgizistan och Kazakstan och som trädde i kraft 1999, samt till partnerskaps-
och samarbetsavtalet med Tadzjikistan som trädde i kraft i augusti 2010,

– med beaktande av människorättsklausulerna i de sistnämnda avtalen,

– med beaktande av samförståndsavtalet om energisamarbete som undertecknades av 
Europeiska unionen och Turkmenistan i maj 2008, 

– med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter (ICCPR) och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (ICESCR), som Turkmenistan har undertecknat,

– med beaktande av föredragandens besök i Turkmenistan i juni 2010,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0007/2009),

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

                                               
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. Förbindelserna mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Turkmenistan (nedan 
kallad Turkmenistan) regleras fortfarande genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska 
gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Socialistiska Rådsrepublikernas union, å andra sidan, om handel och kommersiellt och 
ekonomiskt samarbete, vilket ingicks i december 1989. Detta avtal omfattar inte några 
människorättsklausuler och ger inget stöd för demokratiutveckling, rättstatliga principer, 
respekten för mänskliga rättigheter och hållbar ekonomisk och social utveckling i landet.

B. Ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Turkmenistan paraferades 1997 och 
undertecknades 1998. Tretton medlemsstater har sedan dess ratificerat avtalet (Frankrike 
och Storbritannien har ännu inte ratificerat det). De tolv nya medlemsstaterna ratificerade 
det genom ett enda protokoll och Turkmenistan ratificerade det 2004. 

C. Efter ratificeringen kommer partnerskaps- och samarbetsavtalet att ingås för en inledande 
period på tio år och därefter kommer det att förnyas årligen, förutsatt att ingendera parten 
säger upp avtalet. Parterna kan ändra avtalet i syfte att beakta nya element.

D. Europaparlamentet samtyckte till ett interimsavtal om handel med Turkmenistan i 
april 2009.

E. Turkmenistan var under en femtonårsperiod i praktiken isolerat från det internationella 
samfundet, under ett styre som allmänt betraktades som odemokratiskt. Efter maktskiftet i 
december 2006 har landets samarbete och kontakter med omvärlden gradvis ökat.

F. Turkmenistan har därefter genomgått en betydande reformprocess med översyn av viktiga 
lagar och en ny författning. Demokratiseringsprocessen måste befästas ytterligare genom 
en tydlig politisk vilja att förbättra centrala områden, däribland individuella friheter, 
mänskliga rättigheter, rättsstatliga principer och brottsbekämpande myndigheters 
ansvarskyldighet. 

G. I artikel 2 i förslaget till partnerskaps- och samarbetsavtal slås det fast att respekt för 
demokrati och mänskliga rättigheter är ett grundläggande villkor för samarbete. Avtalet är 
ett viktigt steg i Turkmenistans öppning mot Europeiska unionen och för dess egna, 
interna demokratiseringsprocess.

H. Den strategiska, politiska och ekonomiska utvecklingen och fortsatta regionövergripande 
säkerhetsproblem i Centralasien påverkar också direkt och indirekt Europeiska unionens 
egna intressen. Händelseutvecklingen i Turkmenistan är dessutom betydelsefull för 
stabiliteten i Afghanistan. 

Allmänna bestämmelser

1. Europaparlamentet erkänner att demokratin och de rättsstatliga principerna samt respekten 
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltjämt har en svag ställning i 
Turkmenistan även om man den senaste tiden gjort lovande framsteg. Parlamentet är dock 
fast övertygat om att förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkmenistan nått 
en punkt där det behövs ett mer långtgående, formaliserat avtal för att stärka reformerna i 
landet och förstärka samarbetet. 
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2. Europaparlamentet understryker att Lissabonfördragets ikraftträdande, inrättandet av 
Europeiska utrikestjänsten och behovet av en starkare och konsekventare EU-närvaro i 
Centralasien kräver ett mer långtgående engagemang från unionens sida och ratificeringen 
av avtalet kommer att bidra till detta.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet och den höga representanten att följa upp 
ratificeringen av partnerskaps- och samarbetsavtalet med att inrätta en permanent 
EU-delegation i Asjchabad så snart detta är möjligt och genom överenskommelse med 
Turkmenistans regering.

4. Europaparlamentet anser därför att partnerskaps- och samarbetsavtalet bör ratificeras och 
uppmanar de medlemsstater som ännu inte har slutfört ratificeringen att göra detta snarast 
möjligt. 

Demokrati och mänskliga rättigheter

5. Europaparlamentet konstaterar att det har skett vissa, om än begränsade, framsteg vad 
beträffar demokrati och mänskliga rättigheter i Turkmenistan men utvecklingen är skör 
och risken för bakslag kvarstår. Parlamentet begär därför att rådet, kommissionen och 
parlamentet ska se över partnerskaps- och samarbetsavtalet vartannat år i enlighet med 
den princip som fastställs i artikel 2 i avtalet. Parlamentet understryker att ett tillfälligt 
upphävande av avtalet kan komma i fråga vid upprepade brott mot de mänskliga 
rättigheterna. 

6. Europaparlamentet understryker att Turkmenistan är part i de flesta viktiga internationella 
avtal och därför är skyldigt att respektera och trygga de mänskliga rättigheterna under alla 
omständigheter. Parlamentet förklarar sig berett att öka EU:s stöd på området demokrati 
och mänskliga rättigheter, särskilt genom att till fullo utnyttja det europeiska instrumentet 
för demokrati och mänskliga rättigheter och andra instrument för att stödja 
reformprocessen i landet.

7. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på konsekvens i Europaparlamentets tal och 
handling i det förgångna och menar att det är ytterst viktigt att det inrättas ett system för 
att följa upp resolutioner och beslut. Kommissionen och rådet uppmanas därför att hålla 
parlamentet à jour med händelseutvecklingen i Turkmenistan efter antagandet av denna 
resolution så att översynen av partnerskaps- och samarbetsavtalet vartannat år kan följas 
upp på ett konsekvent sätt under varje lagstiftningsperiod.

8. Europaparlamentet framhåller att partnerskaps- och samarbetsavtalet avsevärt kommer att 
främja en hållbar och konstruktiv dialog, inte bara mellan EU och Turkmenistans regering 
utan med alla aktörer i det turkmenistanska samhället. Parlamentet gläds åt att 
en parlamentarisk samarbetskommitté mellan Europaparlamentet och det turkmenistanska 
parlamentet, Mejlis, kommer att inrättas i enlighet med artikel 82 i avtalet, och 
understryker att Europaparlamentet noggrant måste följa och övervaka 
händelseutvecklingen i Turkmenistan och genomförandet av avtalet de kommande åren.

9. Europaparlamentet insisterar på att etableringen av politiska partier bör ske utan att det 
parti som för närvarande innehar makten, Turkmenistans demokratiska parti, låter sina 
intressen styra. Parlamentet välkomnar att ett nytt politiskt parti, Agrarpartiet, har bildats 
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och uppmanar de turkmenistanska myndigheterna att se till att alla politiska partier kan 
delta fullt ut i fria och rättvisa val.

10. Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan Turkmenistans regering och andra 
organisationer och organ som FN, EU, OSSE eller ZTG för att reformera 
förvaltningsstrukturer och demokratiska förfaranden. Positiva åtgärder för att reformera 
det politiska livet i Turkmenistan har vidtagits, såsom utnyttjande av bästa metoder, 
valövervakning i europeiska länder och utbildningsseminarier tillsammans med 
företrädare från EU:s medlemsstater. Turkmenistans regering uppmanas att både utvidga 
dessa program och att anta erbjudanden om hjälp på området. Parlamentet noterar det 
framgångsrika arbete som utförts av Europahuset i Asjchabad.

11. Europaparlamentet gläds åt det förbättrade samarbetet med FN om behandlingen av fångar 
men konstaterar att det ännu återstår mycket att göra. Parlamentet uppmanar därför med 
kraft den turkmenistanska regeringen att fullfölja sina reformer av kriminalvårdssystemet i 
enlighet med sina internationella skyldigheter, och myndigheterna i Asjchabad att 
tillhandahålla öppna och utförliga rapporter om de fångar som för närvarande befinner sig 
i turkmenistanska fängelser. 

12. Europaparlamentet uppmärksammar att det skett vissa förbättringar beträffande 
yttrandefriheten och mediefriheten liksom att många av de restriktioner som gällde fram 
till 2006 har hävts. Parlamentet uppmanar dock Turkmenistan att liberalisera tillgången 
till information ännu mer och att tillåta en mer diversifierad utveckling av medierna, 
tryckta medier såväl som etermedier. 

13. Europaparlamentet välkomnar att tröskeln för det antal medlemmar som ett religiöst 
samfund måste ha för att få registrera sig nyligen sänks samt att övergripande förändringar 
gjorts för att skydda såväl religiösa som andra minoriteters rättigheter.

14. Europaparlamentet påpekar att det kvarstår tvivel kring Turkmenistans åtagande att tillåta 
sina medborgare att resa utanför det egna landet. Parlamentet uppmanar de 
turkmenistanska myndigheterna att ge upplysningar om fall där utresevisum förvägrats 
och uppmanar med kraft regeringen att avskaffa systemet med utresevisum.

15. Europaparlamentet uppmanar de turkmenistanska myndigheterna att avskaffa restriktioner 
för det civila samhällets organisationer och att främja utvecklingen av fler civila 
organisationer.

16. Europaparlamentet noterar med oro att Turkmenistan ännu inte har ratificerat det 
fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning och påminner om att detta och liknande 
internationella ramverk är viktiga för att förbättra behandlingen av fångar, vilket tidigare 
har varit ett problem för Turkmenistan.

Utveckling

17. Europaparlamentet uppmanar de turkmenistanska myndigheterna att omgående ta itu med 
den otyglade korruptionen genom att utreda alla anklagelser, trygga säkerheten för 
personer som rapporterar om missförhållanden och behandla alla ärenden på ett öppet och 
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insynsvänligt sätt för att undvika eventuellt missbruk. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ge sitt fulla stöd till de turkmenistanska myndigheternas genomförande 
av sin åtgärdsplan mot korruption.

18. Europaparlamentet oroas över rapporterna om indikationer på allvarliga strukturella 
problem inom utbildningssystemet, särskilt bristen på lärare samt att de flesta 
turkmenistanska universitetsexamina inte erkänns i EU eller i andra länder och tvärtom. 
Parlamentet uppmanar Turkmenistans regering att göra utvecklingen av 
utbildningssektorn till en topprioritering och kommissionen och medlemsstaterna att 
erbjuda Turkmenistan konkret stöd i reformerna av utbildningssektorn. 

19. Europaparlamentet uppmanar de turkmenistanska myndigheterna att fortsätta reformerna 
av sjukvårdssystemet, och därvid särskilt fokusera på utbildningen av personal samt etiska 
frågor. Parlamentet uppmanar kommissionen och Turkmenistans regering att samarbeta 
kring dessa frågor så att Turkmenistans befolkning kan dra nytta av europeisk sakkunskap 
och bästa praxis. Parlamentet välkomnar i anslutning till detta att Turkmenistans regering 
nyligen bjudit in norska Röda korset att arbeta i landet. 

Handel och energi

20. Europaparlamentet uppmärksammar att Turkmenistan har värdefulla energitillgångar som 
rymmer en stor potential för EU och hela Centralasien. Parlamentet påpekar att EU bara är 
en bland många potentiella köpare av de enorma mängder naturgas som Turkmenistan 
besitter. Parlamentet noterar att Turkmenistans regering har en öppen hållning i frågan och 
att viktiga europeiska gasledningsprojekt som Nabucco kommer att vara beroende av 
gasimporter från Turkmenistan, och ett förstärkt samarbete utgör därför ett gemensamt 
mål. 

21. Europaparlamentet påpekar dock att den senaste energitekniska utvecklingen med bl.a. 
skiffergas, flytande naturgas och förnybara energikällor samt olika transportfrågor kan 
komma att hota den turkmenistanska gasens konkurrenskraft på den internationella 
marknaden på medellång till lång sikt. Det är därför viktigt att Turkmenistan diversifierar 
sin ekonomi så att man undviker allvarliga ekonomiska problem under den kommande 
tioårsperioden.

22. Europaparlamentet menar att principer om transparens och ansvarskyldighet i samband 
med transaktioner på detta område är viktigt om Turkmenistan ska kunna utnyttja de 
möjligheter på energiområdet som landet kan erbjuda EU. Turkmenistans regering 
uppmanas att inom en snar framtid inleda ett nära samarbete inom ramen för initiativet för 
öppenhet inom utvinningsindustrin (EITI), så att man utvecklar nödvändiga verktyg för att 
genomföra denna uppgift. 

23. Europaparlamentet betonar att förfarandena för tilldelning av olje- och gastillstånd måste 
bli mer öppna och insynsvänliga och omfatta en riktig budgivningsprocess och fullständig 
öppenhet kring hur intäkterna används. Parlamentet påminner om att allvarliga anklagelser 
om privat användning av gasintäkter och om omfattande korruption har framförts mot 
myndigheterna i Asjchabad.
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24. Europaparlamentet konstaterar att en viktig del av partnerskaps- och samarbetsavtalet är 
stärkta handelsförbindelser, och betraktar Turkmenistan som en viktig potentiell 
handelspartner i Centralasien för EU och dess medlemsstater. Parlamentet påpekar att 
Turkmenistan genom sitt läge är en knutpunkt mellan öst-väst och nord-syd och att såväl 
Turkmenistans som EU:s medborgare därför kommer att dra nytta av stärkta 
handelsförbindelser.

25. Europaparlamentet uppmanar Turkmenistans regering att anta en landsomfattande strategi 
för att främja en konkurrenskraftig ekonomi och därvid hålla i åtanke att det kan vara 
mycket riskfyllt att förlita sig till endast en viktig resurs och att lokalt ägande och lokala 
investeringar måste främjas.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Turkmenistans 
regering och parlament.


