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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN 

(2017/2026(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ίδρυση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 

(ASEAN) στις 8 Αυγούστου 1967, 

– έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN, δηλαδή τη 

συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ASEAN και ΕΟΚ που υπογράφηκε τον Μάρτιο 19801, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη του ASEAN, ο οποίος υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2007 και 

θεσπίζει νομική προσωπικότητα και νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τον ASEAN 

περιλαμβανομένης της δημιουργίας της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων 

(ΕΜΑ) για τη στήριξη και τον συντονισμό του έργου του ASEAN, 

– έχοντας υπόψη το Περιφερειακό Φόρουμ του ASEAN (ARF) που θεσπίστηκε το 1993 

για να προωθήσει τον διάλογο και τη διαβούλευση σχετικά με πολιτικά ζητήματα και 

ζητήματα ασφαλείας και να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την 

προληπτική διπλωματία στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, 

– έχοντας υπόψη τα διάφορα πλαίσια του ASEAN που επιδιώκουν την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης σε περιφερειακό επίπεδο: το Περιφερειακό Φόρουμ του ASEAN (ARF), 

τη Συνέλευση των Υπουργών Άμυνας του ASEAN (ADMM-Plus), τη διάσκεψη 

κορυφής Ανατολικής Ασίας (EAS), το ASEAN+3 (ASEAN συν Κίνα, Ιαπωνία και 

Νότια Κορέα) και το ASEAN+6 (ASEAN συν Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, 

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), 

– έχοντας υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ASEAN και Ιαπωνίας, 

Κίνας, Νότιας Κορέας, Ινδίας, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, 

– έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και/ή τη σύναψη επτά συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων 

κρατών μελών του ASEAN, συγκεκριμένα του Μπρουνέι, της Ινδονησίας, της 

Μαλαισίας, των Φιλιππινών, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ, 

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων 

συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, τις διαπραγματεύσεις για ΣΕΣ 

με τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, που έχουν επί του παρόντος αμφότερες ανασταλεί, 

την αναμενόμενη σύναψη ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ τους προσεχείς μήνες 

και τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη επενδυτικής συμφωνίας με τη Μιανμάρ, 

– έχοντας υπόψη τη συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου της ΕΕ για το Εμπόριο, Cecilia 

Malmström, και των υπουργών Οικονομικών του ASEAN στη Μανίλα στις 10 Μαρτίου 

2017, 

                                                 
1 ΕΕ C 85 της 8.4.1980, σ. 83. 
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– έχοντας υπόψη την 9η συνάντηση κοινοβουλευτικής σύμπραξης Ασίας-Ευρώπης 

(ASEP9) που πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, στις 21 και 22 

Απριλίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νυρεμβέργης σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση 

ΕΕ-ASEAN, του Μαρτίου 2007, και το σχέδιο δράσης αυτής της δήλωσης, του 

Νοεμβρίου 2007, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν υπέρ της ενισχυμένης 

εταιρικής σχέσης ASEAN-ΕΕ (2013-2017), που εγκρίθηκε στο Μπρουνέι στις 27 

Απριλίου 2012, 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 

18ης Μαΐου 2015 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Η ΕΕ 

και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό» (JOIN(2015)0022), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN, της 22ας Ιουνίου 2015, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Μπανγκόκ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την 

προώθηση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης ASEAN-ΕΕ για κοινούς στρατηγικούς 

στόχους, 

– έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και 

Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία (TAC) στην Πνομ Πενχ την 12η Ιουλίου 20121, 

– έχοντας υπόψη την 11η διάσκεψη κορυφής της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης 

(ASEM11) που πραγματοποιήθηκε στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, στις 15 και 16 

Ιουλίου 2016, 

– έχοντας υπόψη το Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης (ASEF), που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 1997 

με σκοπό να παρέχει ένα φόρουμ για μη κυβερνητικό διάλογο, 

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα στήριξης περιφερειακής ολοκλήρωσης του ASEAN και 

της ΕΕ (APRIS), το πρόγραμμα στήριξης περιφερειακής υποστήριξης του ASEAN 

(ARISE) και τον περιφερειακό μηχανισμό διαλόγου της ΕΕ και του ASEAN (READI) 

για τη στήριξη της εναρμόνισης πολιτικών και κανονισμών σε τομείς που δεν 

σχετίζονται με το εμπόριο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο στρατηγικής για την οικονομική κοινότητα ASEAN που 

συμφωνήθηκε το 2007, 

– έχοντας υπόψη τη 14η διάσκεψη κορυφής του ASEAN που πραγματοποιήθηκε το 2009 

και τη θέσπιση του χάρτη πορείας για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς του ASEAN 

(Οικονομική Κοινότητα του ASEAN (AEC)), την Πολιτική Κοινότητα-Κοινότητα 

Ασφάλειας του ASEAN και την Κοινωνικοπολιτισμική Κοινότητα του ASEAN, 

                                                 
1 ΕΕ  L 154 της 15.6.2012, σ. 1. 
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– έχοντας υπόψη την 28η και την 29η διάσκεψη κορυφής του ASEAN οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στη Βιεντιάν του Λάος, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016 και της 

30ής διάσκεψης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Μανίλα των Φιλιππινών, στις 26-

29 Απριλίου 2017, 

– έχοντας υπόψη την 24η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας ASEAN-ΕΕ, 

που πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα στις 2 Μαρτίου 2017, 

– έχοντας υπόψη το Όραμα για την Κοινότητα του ASEAN με ορίζοντα το 2025, το 

οποίο εγκρίθηκε κατά την 27η διάσκεψη κορυφής του ASEAN που πραγματοποιήθηκε 

στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας στις 18-22 Νοεμβρίου 2015, και την αναγγελία 

της ίδρυσης, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, της Οικονομικής Κοινότητας του ASEAN, με 

στόχο τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για περισσότερους από 600 εκατομμύρια 

κατοίκους, 

– έχοντας υπόψη την 11η διάσκεψη κορυφής Ανατολικής Ασίας (EAS) που 

πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν του Λάος, την 8η Σεπτεμβρίου 2016, με τη συμμετοχή 

18 ηγετών χωρών: των κρατών μελών του ASEAN, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της 

Νότιας Κορέας (ASEAN+3), της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας 

(ASEAN+6), καθώς και της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, 

– έχοντας υπόψη την πρώτη διακήρυξη του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 

18 Νοεμβρίου 2012 και τη σύσταση της Διακυβερνητικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ASEAN (AICHR) το 2009, 

– έχοντας υπόψη την ένωση «ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)» 

(Κοινοβουλευτικοί του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), που ιδρύθηκε το 2013 

με σκοπό την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα 

κράτη μέλη του ASEAN, 

– έχοντας υπόψη το Ινστιτούτο του ASEAN για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση (AIPR), 

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών 

Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίες 

έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη του ASEAN, 

– έχοντας υπόψη τις «κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ "Προστασία, Σεβασμός και 

Αποκατάσταση"», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών την 16η Ιουνίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ASEAN για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, που υπεγράφη από όλα τα κράτη μέλη του 

ASEAN τον Νοέμβριο 2015, 

– έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες περιοδικές ανασκοπήσεις (UPR) του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις οποίες έχουν συμμετάσχει όλα τα κράτη 

μέλη του ASEAN,  
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– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με τον ASEAN, και ιδίως το 

ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN1, 

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα 

κράτη μέλη του ASEAN, ειδικότερα τα ψηφίσματα της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το 

Βιετνάμ2, της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής 

σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)3, της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη 

συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ 

(έγκριση)4, της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση)5 και της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη 

συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα)6, 

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες καταστάσεις που 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κράτη μέλη του ASEAN, ειδικότερα τα 

ψηφίσματα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Ταϊλάνδη, και ιδίως την 

κατάσταση του Andy Hall7, της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την Καμπότζη8, της 26ης 

Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη9, της 9ης Ιουλίου 

2015 σχετικά με τα νομοσχέδια της Καμπότζης για τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις10, της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη11, 

της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya 

συμπεριλαμβανομένων των μαζικών τάφων στην Ταϊλάνδη12, της 15ης Δεκεμβρίου 

2016 σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ13, της 

7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως την κατάσταση των Rohingya14, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη Μαλαισία15, της 19ης Ιανουαρίου 2017 

σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως την υπόθεση των Hosea Yeimo και Ismael Alua και 

του Κυβερνήτη της Τζακάρτα16, και της 15ης Σεπτεμβρίου 201617 και 15ης Μαρτίου 

201718 σχετικά με τις Φιλιππίνες, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0243/2017), 

                                                 
1 ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 75. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0276. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0468. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0467. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0262. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0263. 
7  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0380. 
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0274. 
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0413. 
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0277. 
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0343. 
12 ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 52. 
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0506. 
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0316. 
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0465. 
16 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0002. 
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0349. 
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0088. 
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τον εορτασμό των 50 ετών του 

ASEAN, των 60 ετών των Συνθηκών της Ρώμης και των 40 ετών επίσημων σχέσεων 

ΕΕ-ASEAN· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ASEAN αντιπροσωπεύει μία από τις πιο δυναμικές και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες, ιδίως σε οικονομικό, τεχνολογικό και 

ερευνητικό επίπεδο, ότι η γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση του είναι στρατηγικής 

σημασίας, ότι έχει αφθονία φυσικών πόρων, ότι προσβλέπει σε μεγαλύτερη οικονομική 

ολοκλήρωση και έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο όσον αφορά τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, και ότι είναι ένθερμος 

υποστηρικτής της πολυμερούς προσέγγισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του 

αναπτυξιακού χάσματος εντός του ASEAN θα έχει ζωτική σημασία για την επιδίωξη 

περαιτέρω ολοκλήρωσης και την κατοχύρωση ασφάλειας, σταθερότητας και 

προστασίας των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· 

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της ΕΕ και της ASEAN είναι 

διαφορετικές, καθώς προκύπτουν από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και αποστολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθεμιά 

ακολουθεί τη δική της λογική, αλλά είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, καθώς και οι δύο 

είναι οργανισμοί βασισμένοι σε κανόνες, ενισχύουν την ειρηνική συνύπαρξη, την 

περιφερειακή ολοκλήρωση, και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και αποσκοπούν 

στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών τους για πολλές δεκαετίες· ως εκ 

τούτου η ΕΕ είναι ένα μοναδικό είδος εταίρου για τον ASEAN· 

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο περιφέρειες έχουν επιτύχει σημαντικό βαθμό διάδρασης 

και ότι οι σχέσεις ΕΕ-ASEAN είναι ολοκληρωμένες και καλύπτουν ευρύ φάσμα 

τομέων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της 

οικονομίας και των πολιτικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ASEAN είναι ο 

τρίτος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο δεύτερος της ASEAN, με ετήσιες διμερείς 

εμπορευματικές συναλλαγές αξίας άνω των 200 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΕ είναι ο πρώτος 

πάροχος των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην περιοχή της ASEAN· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ASEAN αντιπροσωπεύει μια 

πύλη προς την ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο από το 

2014 έως το 2020 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο κορυφαίος πάροχος 

αναπτυξιακής βοήθειας στην περιοχή και ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την παροχή άνω 

των 3 δισ. ευρώ για τη μείωση της φτώχειας και την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 

χασμάτων σε χώρες του ASEAN με χαμηλό εισόδημα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία της ΕΕ λειτούργησε στο παρελθόν ως πηγή 

έμπνευσης για άλλες διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει με συνέπεια το έργο του ASEAN και κυρίως 

της Γραμματείας του ASEAN, και, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ASEAN, έχει 

διορίσει ειδικό προϊστάμενο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ASEAN, ο οποίος 

ανέλαβε καθήκοντα το 2015· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και στις δύο 

περιοχές αμφισβητούνται, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν νέες ευκαιρίες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει αρκετές κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ASEAN, 
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παρά τον στόχο της ενθάρρυνσης του ενδοσυναλλακτικού χαρακτήρα του, κατέγραψε 

πτώση του εμπορίου στο εσωτερικό του το 2016 και καλείται αυτή τη στιγμή να 

αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των αποκλίσεων ως προς 

τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών του, δευτερογενών 

επιπτώσεων από εσωτερικά προβλήματα που σχετίζονται με απειλές προς τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τις σχέσεις μεταξύ των θρησκευμάτων, τις εθνοτικές 

μειονότητες, τις κοινωνικές ανισότητες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οι οποίες ενέχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αποφασίσει ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στο επίκεντρο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χορήγησε τον Δεκέμβριο 2014 το καθεστώς ΣΓΠ + στις 

Φιλιππίνες, καθιστώντας τις την πρώτη χώρα του ASEAN με τέτοιες εμπορικές 

προτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιτρέπει στις Φιλιππίνες να εξάγουν το 

66 % των προϊόντων τους χωρίς δασμούς στην ΕΕ· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Διειρηνική Εταιρική Σχέση 

(Trans-Pacific Partnership) μπορεί να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για μια 

Περιφερειακή Συνολική Εταιρική Σχέση (RCEP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διεκδικητικότερη Κίνα δρομολογεί πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, 

Μία Οδός», η οποία θέτει προκλήσεις για όλες τις γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας αποτελούν απειλή 

για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο 

ανησυχητική τάση είναι η στρατιωτικοποίηση της Νότιας Θάλασσας της Κίνας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ ASEAN και Κίνας για έναν κώδικα 

συμπεριφοράς παραμένει ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας του ASEAN με την Κίνα 

σχετικά με τη Νότια Θάλασσα της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές 

δραστηριότητες, από τις στρατιωτικές περιπολίες και ασκήσεις έως τις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες αψηφούν τις αρχές που περιγράφονται στη 

Δήλωση για τον κώδικα συμπεριφοράς των μερών για τα προβλήματα της Νότιας 

Θάλασσας της Κίνας (2002), εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας· 

1. συγχαίρει τα κράτη μέλη του ASEAN για τα 50 έτη του ASEAN και εκφράζει την 

πλήρη στήριξή του σε όλες τις προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης· εκφράζει 

επίσης την ευαρέσκειά του για τα 40 έτη σχέσεων ΕΕ-ASEAN και επαναλαμβάνει τη 

σύστασή του για αναβάθμιση των σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση βάσει 

συγκεκριμένων δράσεων, απτών αποτελεσμάτων και ισχυρότερης ουσιαστικής 

συνεργασίας· υπογραμμίζει το συμφέρον της ΕΕ στην ενίσχυση της συνεργασίας της με 

τον εν λόγω καταλυτικό παράγοντα σε μια περιφέρεια στρατηγικής σημασίας· τονίζει 

ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΕ να ενισχύσει την 

συνεισφορά στην υλοποίηση κοινών στόχων στο χώρο του Ινδικού-Ειρηνικού· 

 

2. υπογραμμίζει την πολιτική αξία των ισχυρών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 

μεταξύ του ASEAN και της ΕΕ και προτρέπει τους δύο εταίρους να ενισχύσουν τις 

οικονομικές και πολιτικές σχέσεις τους· τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 

για ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ASEAN· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ αποτελεί 

τον κορυφαίο ξένο επενδυτή στον ASEAN· υπογραμμίζει επίσης τις ευκαιρίες για 
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συνεργασία κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία για να 

κλείσει το αναπτυξιακό χάσμα που υπάρχει εντός του ASEAN· πιστεύει ότι η 

συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί και να ανταλλάσσονται ορθές πρακτικές σε 

διάφορους τομείς, όπως η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, περιλαμβανομένης 

της κλιματικής αλλαγής, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας, της διαχείρισης των συνόρων, της ασφάλειας στη θάλασσα, της 

ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, της διαφάνειας και των μακροοικονομικών 

πολιτικών· δίνει έμφαση στην επιδίωξη συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ-

ASEAN σε πολυμερείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ αλλά και ο ΠΟΕ όσον αφορά τη 

διατήρηση, την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της πολυμερούς διεθνούς 

εμπορικής αρχιτεκτονικής και των δίκαιων εμπορικών σχέσεων· 

3. επιδοκιμάζει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή για την έκδοση 

κοινής ανακοίνωσης, με την έγκριση των κρατών μελών, στην οποία ορίζεται ο χάρτης 

πορείας για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης σε πολιτικά και οικονομικά θέματα 

και σε θέματα ασφάλειας, καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης, το 

περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και άλλους τομείς, όπως η προώθηση και 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης του 

πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN· υπενθυμίζει ότι η ενεργός στήριξη 

της ΕΕ στην εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ASEAN συμβάλλει στην ανθεκτικότητα 

και στη σταθερότητα της περιοχής· τονίζει ότι η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια και 

ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς· 

4. επικροτεί τον διορισμό ενός επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ASEAN και τη 

σύσταση αποστολής της ΕΕ στον ASEAN το 2015 ως εξέλιξη μέσω της οποίας 

αναγνωρίζεται η σημασία των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN· 

5. επισημαίνει ότι, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαδραματίσει σημαντικό και 

πολύτιμο ρόλο στο πέρασμα των χρόνων ως προς την ενίσχυση των δεσμών ΕΕ-

ASEAN, είναι πλέον ανάγκη αλλά και ευκαιρία ο ASEAN αφενός και η ΕΕ και τα μέλη 

της αφετέρου να συσφίξουν τις σχέσεις τους με ενεργό τρόπο ενόψει της νέας 

πραγματικότητας του Brexit· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να συνεργάζεται 

στενά με τη σύμπραξη ΕΕ-ASEAN· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με 

τα υφιστάμενα φόρουμ των οποίων ηγείται ο ASEAN· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

αναβαθμίσει και να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες με τον ASEAN 

προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε 

περιοχές συγκρούσεων με νέες εντάσεις, συνεργαζόμενη στενά με τους εταίρους της 

περιοχής και στηρίζοντας την τήρηση του διεθνούς δικαίου· 

 

6. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη και συγκρατημένη αντίδραση της ΕΕ 

έναντι της απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (UNCLOS) σε σχέση με τη διαφορά που έχει ανακύψει στη Νότια Σινική 

Θάλασσα, ζητεί δε από την ΕΕ να προωθεί τον σεβασμό και τη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της σύμβασης UNCLOS· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ στηρίζει τις ειρηνικές, 

κατόπιν διαπραγματεύσεων λύσεις σε διεθνείς διαφορές· παραμένει προσηλωμένη στην 

ελευθερία της ναυσιπλοΐας· καλεί την Κίνα να αποδεχθεί την απόφαση του διαιτητικού 

δικαστηρίου· ενθαρρύνει τους διαδίκους να επιδιώξουν την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο της UNCLOS· στηρίζει 

τις προσπάθειες των κρατών μελών του ASEAN να εργαστούν για την έγκαιρη 
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ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού κώδικα δεοντολογίας στη Νότια Θάλασσα της 

Κίνας·  

7. εκφράζει τη λύπη του για ενέργειες όπως οι εκτεταμένες εκχερσώσεις και η τοποθέτηση 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων και οπλοστασίων σε εκχερσωμένες εκτάσεις, οι οποίες 

ενέχουν τον κίνδυνο στρατιωτικοποίησης της σύγκρουσης· εκφράζει σοβαρές 

ανησυχίες για τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες στην περιφέρεια και στη γειτονία της 

και για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των συγκρούσεων, ιδίως στη Νότια και την 

Ανατολική Θάλασσα της Κίνας· επισημαίνει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να στηρίζει 

την ανάπτυξη των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών της χωρών 

γύρω από τη Νότια Θάλασσα της Κίνας μέσω πολυμερών μηχανισμών χωρίς 

αποκλεισμούς· στηρίζει όλες τις δράσεις που παρέχουν στην Νότια Σινική Θάλασσα τη 

δυνατότητα να καταστεί «Θάλασσα Ειρήνης και Συνεργασίας»· καλεί τα κράτη μέλη να 

τηρούν αυστηρά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για την εξαγωγή όπλων· εμμένει 

στη σημασία της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, ιδίως λόγω των τελευταίων 

εξελίξεων στη ΛΚ της Κορέας· 

8. υποστηρίζει την εταιρική σχέση για την ασφάλεια μεταξύ ΕΕ και ASEAN και την 

ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε πολλά ως επί το πλείστον μη 

συμβατικά ζητήματα ασφάλειας, με προοπτική την ενίσχυση των περιφερειακών 

ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας στους 

τομείς της θαλάσσιας ασφάλειας, της πειρατείας, της καταπολέμησης του οργανωμένου 

εγκλήματος και της υποστήριξης για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και της 

Αστυνομίας του ASEAN (Aseanapol), της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της κλιματικής ασφάλειας, των μέτρων οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης, της προληπτικής διπλωματίας και μεσολάβησης, της διαχείρισης 

κρίσεων, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών και των συνεπειών τους, 

καθώς και της ανθρωπιστικής βοήθειας· υποστηρίζει την ενίσχυση της συμβολής και 

της συμμετοχής της ΕΕ στο περιφερειακό φόρουμ για την Ασία· 

9. επικροτεί τη διεξαγωγή του 3ου Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ASEAN-EΕ για τη 

συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε στην 

Ταϊλάνδη στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2016 και στο πλαίσιο του οποίου καθορίστηκαν 

και προτάθηκαν συγκεκριμένοι τομείς μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του ASEAN 

και της ΕΕ σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας και προληπτικής διπλωματίας· περιμένει 

με ανυπομονησία τη σύγκληση του 4ου διαλόγου υψηλού επιπέδου ASEAN-EΕ για τη 

συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, που θα πραγματοποιηθεί το 2017 

στις Φιλιππίνες· 

10. επαναλαμβάνει την υποστήριξη της ΕΕ στον ενδοσυναλλακτικό χαρακτήρα του 

ASEAN και στον σημαντικό του ρόλο στην προώθηση του διαλόγου και της 

συνεργασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία, στην 

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και πέραν αυτής· ζητεί τη θέσπιση λειτουργικών 

και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, όπως προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 8 του Χάρτη του ASEAN και στο πρωτόκολλο του 2010 του Χάρτη, καθώς 

και νομικά δεσμευτικών μέτρων και κανονισμών· επισημαίνει τις εμπειρίες που έχουν 

αποκτηθεί εδώ και 40 χρόνια στην ευρωπαϊκή ήπειρο ως προς την κατανόηση της 

ασφάλειας, που εκτός της πολιτικής και στρατιωτικής διάστασης περιλαμβάνει επίσης 

μια οικονομική και περιβαλλοντική, καθώς και μια ανθρώπινη διάσταση· είναι 
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πεπεισμένο ότι η πείρα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στις προσπάθειες του ASEAN για 

την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής· υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της ΕΕ για 

εντονότερη παρουσία στην περιοχή μέσω όλων των διαδικασιών που διεξάγει ο 

ASEAN · 

11. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη πείρα της ΕΕ σε τομείς όπως η δημιουργία θεσμικών 

δομών, η ενιαία αγορά, η κανονιστική σύγκλιση, η διαχείριση συγκρούσεων και 

κρίσεων, η ασφάλεια στη θάλασσα, η διαμεσολάβηση, η ανθρωπιστική βοήθεια και η 

αρωγή πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και την πρόσφατη πρόοδό της στην αμυντική 

ολοκλήρωση και τη θετική πείρα της όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων σε περιφερειακό 

επίπεδο και τη δόμηση σταθερών περιφερειακών θεσμών στους τομείς των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και την προθυμία της ΕΕ να μοιραστεί την 

εμπειρία της όπου είναι χρήσιμο· τονίζει τη σημασία των διαπραγματεύσεων για τη 

συνολική συμφωνία αερομεταφορών (CATA) μεταξύ ΕΕ-ASEAN και το ευρύτερο 

θεματολόγιο για τις δυνατότητες διασύνδεσης· επισημαίνει ότι για την περίοδο 2014-

2020 η ΕΕ διαθέτει το ήμισυ της χρηματοδοτικής συνδρομής της στον ASEAN για τη 

στήριξη των δυνατοτήτων διασύνδεσης του ASEAN· 

12. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο με άλλες δικαιοδοσίες στην 

περιφέρεια, όπως με την Παπούα Νέα Γουινέα και το Ανατολικό Τιμόρ, χώρες που 

έχουν καθεστώς παρατηρητή στον ASEAN, καθώς και με την Κίνα, την Ιαπωνία και 

την Ταϊβάν· 

13. πιστεύει ότι από γεωπολιτική άποψη υπάρχει βάσιμος λόγος να προωθηθεί η 

επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μια περιφερειακή συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών ΕΕ-ASEΑΝ και επικροτεί τα συμπεράσματα της πρόσφατης συνάντησης 

μεταξύ της Επιτρόπου της ΕΕ για το Εμπόριο, Cecilia Malmström, και των Υπουργών 

Οικονομικών του ASEAN σχετικά με την έναρξη διερευνητικής διαδικασίας στον 

τομέα αυτό, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του τελικού στόχου 

μίας συμφωνίας περιφέρειας προς περιφέρεια· ενθαρρύνει από στρατηγική άποψη κάθε 

προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιλογές για τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων 

συναλλαγών με όλες τις χώρες του ASEAN· υπενθυμίζει ότι ο ASEAN αποτελεί τον 

τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ εκτός Ευρώπης και ότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ASEAN· 

14. τονίζει ότι οι εθνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες 

ASEAN πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· 

προτρέπει τις χώρες του ASEAN να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα· ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική 

εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ και τον σεβασμό των θεμελιωδών προτύπων 

εργασίας· καλεί τον ASEAN και τα κράτη μέλη του να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 

τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, να προωθήσουν την ενδεδειγμένη εργασιακή προστασία και την πρόσβαση 

σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον 

περισσότερο ευνοϊκό προς την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί την 

Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση 

της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω· επισημαίνει επιπλέον την ανάγκη να διασφαλιστεί η 

εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και η κατάργηση της 

παιδικής εργασίας·  
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15. καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν στην περιφέρεια του ASEAN να 

σταθούν στο ύψος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, να τηρήσουν τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα σχετικά με τα καταναλωτικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και 

να φροντίζουν για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διεξαγωγή ενός 

θεσμοθετημένου κοινωνικού διάλογου μεταξύ του Φόρουμ των λαών Ασίας-Ευρώπης 

(AEPF) και αντίστοιχων δομών της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ· 

17. επισημαίνει ότι ο ASEAN έχει δηλώσει ότι δρα με γνώμονα και με επίκεντρο τον 

άνθρωπο και ότι η νομιμότητα και η συνάφεια των διαδικασιών περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ASEAN, εξαρτώνται από την εμπλοκή όσο 

το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία και από την προβολή 

των επιτευγμάτων αυτής· θεωρεί ότι οι διά ζώσης ανθρώπινες επαφές αποτελούν ένα 

πολύ σημαντικό μέσο πολιτιστικών ανταλλαγών, ιδίως για τους νέους, και ζητεί 

ουσιαστική επέκταση του προγράμματος Erasmus+ για τον ASEAN· υπογραμμίζει ότι 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο στις χώρες του ASEAN για επαγγελματική κατάρτιση και 

επισημαίνει τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του διττού συστήματος 

εκπαίδευσης που εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· προτρέπει επίσης να 

αναπτυχθούν δραστηριότητες πολιτιστικής διπλωματίας σύμφωνα με την ανακοίνωση 

του Ιουνίου 2016 σχετικά με τη χάραξη στρατηγικής της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές 

σχέσεις και την πρόσφατη σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τονίζει 

πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF) και πιστεύει 

ότι το έργο του πρέπει να επεκταθεί· 

18. υπογραμμίζει ότι οι δομημένες ανταλλαγές και η συνεργασία σε επίπεδο περιφερειών 

και κοινοτήτων (αδελφοποιήσεις πόλεων) προσφέρουν ένα ενδιαφέρον μέσο για την 

ενίσχυση της αμοιβαίας πρακτικής εμπειρίας και επισημαίνει συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και το μνημόνιο συμφωνίας ««Under 

2», οι οποίες πρέπει να προωθούνται ενεργά· 

19. προτείνει ο εορτασμός της εφετινής επετείου ASEAN-ΕΕ με την πρωτοβουλία της ΕΕ 

για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νεαρών ηγετών ΕΕ-ASEAN να πραγματοποιηθεί το 

2018, όταν αναλάβει την προεδρία του ASEAN η Σιγκαπούρη· προτείνει, αν σημειώσει 

επιτυχία, να δημιουργηθεί ένα ετήσιο φόρουμ στο οποίο θα μπορούν νεαροί ηγέτες από 

την ΕΕ και τον ASEAN να ανταλλάσσουν ιδέες και να οικοδομούν σχέσεις 

προκειμένου να στηριχθούν οι σχέσεις ΕΕ-ASEAN στο μέλλον· συνιστά επίσης να 

εξεταστεί με εταίρους του ASEAN το πρακτικό πεδίο εφαρμογής για την αμοιβαία 

χρηματοδότηση ερευνητικών ιδρυμάτων ή ακαδημαϊκών προγραμμάτων, σκοπός της 

οποίας είναι να μελετήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και τις εμπειρίες των εν λόγω 

διαδικασιών, στην αντίστοιχη περιφέρεια εταίρο· 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη να προαχθούν η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση της 

θέσης των γυναικών και η βελτίωση της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών· τονίζει 

συνεπώς ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να 

οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό· 

21. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εντείνει τους πολιτικούς διαλόγους και τη 

συνεργασία για ζητήματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και θεμάτων κοινού 
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ενδιαφέροντος που άπτονται του κράτους δικαίου και της ασφάλειας, την προστασία 

της ελευθερίας έκφρασης και της ελεύθερης ροής πληροφοριών, την καταπολέμηση του 

διασυνοριακού εγκλήματος, τη διαφθορά, τη φοροαποφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τον 

αφοπλισμό, την ασφάλεια στη θάλασσα και την κυβερνασφάλεια· 

22. επικροτεί τη διεξαγωγή του πρώτου διαλόγου ΕΕ-ASEAN περί πολιτικής για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο 2015 και 

προσδοκά τη συνέχεια των διαλόγων αυτού του είδους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία 

του για την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων και 

μειονοτικών δικαιωμάτων καθώς και για τη συνεχή καταπίεση και άσκηση διακρίσεων 

σε χώρες της εν λόγω περιφέρειας, για την ανυπαρξία επαρκούς ζωτικού χώρου για 

τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς ή για την κοινωνία των πολιτών, ιδίως για τους 

ακτιβιστές των περιβαλλοντικών, γαιοκτησιακών και εργατικών δικαιωμάτων, τους 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους εργαζομένους στα μέσα 

ενημέρωσης· προειδοποιεί ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με 

την περιθωριοποίηση των μειονοτήτων, θα τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η 

μακράς πνοής επιτυχία του ASEAN· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

κατασταλτική αντίληψη απέναντι στους χρήστες ναρκωτικών έχει οδηγήσει σε πολλές 

απώλειες ανθρώπινων ζωών και σε εξωδικαστικές εκτελέσεις· τονίζει την ανάγκη 

ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες του ASEAN μέσω της 

διασφάλισης ουσιαστικών διαβουλεύσεων με ΜΚΟ και κινήματα από τη βάση στο 

πλαίσιο της χάραξης περιφερειακής πολιτικής· 

23. εκφράζει ανησυχία για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται ως προς την κατάργηση 

της θανατικής ποινής στην εν λόγω περιφέρεια και καλεί όλες τις χώρες του ASEAN να 

μην επαναφέρουν τη θανατική ποινή και να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους 

υποχρεώσεις· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και της καταναγκαστικής εργασίας και καλεί όλες τις κυβερνήσεις 

να εντείνουν την προστασία των θυμάτων και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών·  

24. καλεί τον ASEAN να διαθέσει επαρκείς πόρους στη Διακυβερνητική Επιτροπή του για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AICHR)· εκφράζει την προσδοκία ότι συγκεκριμένοι και 

ελέγξιμοι στόχοι και μέτρα θα συμπεριληφθούν στο πενταετές πρόγραμμα εργασιών 

της AICHR και ότι η εντολή της θα ενισχυθεί, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί, 

να διερευνά, να διώκει και να αποτρέπει ενεργά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την AICHR να μελετήσει και να συζητήσει τη θέσπιση ενός 

συμπληρωματικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ASEAN κατά τα 

πρότυπα παρόμοιων δικαστηρίων σε άλλες περιοχές του κόσμου· 

25. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν κάθε ευκαιρία συνεργασίας με 

τις χώρες του ASEAN για την ενίσχυση της δημοκρατίας· στηρίζει το έργο του 

γραφείου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του περιφερειακού μηχανισμού διαλόγου ΕΕ-

ASEAN, που σκοπό έχει τη δημοσιοποίηση των ζητημάτων και των δράσεων στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ASEAN να 

συνεχίσουν να κυρώνουν τις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τα 

προαιρετικά πρωτοκόλλά τους, καθώς και να κυρώσουν το καταστατικό του Διεθνούς 
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Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και να στηρίξουν πρωτοβουλίες για τη μεταβατική 

δικαιοσύνη, τη συμφιλίωση και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε όλη την 

περιφέρεια· 

26. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα εκατομμύριο ανιθαγενείς διαμένουν 

στα κράτη μέλη του ASEAN· σημειώνει ότι οι Rohingya στη Μιανμάρ είναι η 

μεγαλύτερη ενιαία ομάδα ανιθαγενών στον κόσμο, με πάνω από 1 εκατομμύρια άτομα 

να εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της UNHCR για την ανιθαγένεια, ωστόσο 

μεγάλες κοινότητες ανιθαγενών βρίσκονται επίσης στο Μπρουνέι, στο Βιετνάμ, στις 

Φιλιππίνες, στην Ταϊλάνδη και αλλού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ASEAN να 

εργαστούν από κοινού και να ανταλλάσσουν παραδείγματα και προσπάθειες για την 

εξάλειψη της ανιθαγένειας σε ολόκληρη την περιοχή· 

27. αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου της ΕΕ στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 

σήμερα από τις χώρες του ASEAN και καλεί την ΕΕ να διατηρεί πάντοτε ανοιχτό 

διάλογο, προκειμένου να στηρίξει την πορεία της περιφέρειας προς τον 

εκδημοκρατισμό, την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση· 

28. εκφράζει την ανησυχία ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στον 

ASEAN· υπενθυμίζει ότι η περιφέρεια του ASEAN εξακολουθεί να αποτελεί μία από 

τις πλέον ευάλωτες περιφέρειες σε αυτό το φαινόμενο· προτρέπει τα κράτη μέλη του 

ASEAN να επιταχύνουν τη μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 

τη μείωση της αποψίλωσης των δασών, να περιορίσουν ουσιαστικά τις δασικές 

πυρκαγιές και να εφαρμόσουν τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον για τις 

μεταφορές και τα κτήρια· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για έναρξη νέου 

διαλόγου ειδικού σκοπού ΕΕ-ASEAN σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει 

στο πλαίσιο αυτό τη στήριξη της ΕΕ στο έργο της απομάκρυνσης μη εκραγέντων 

εκρηκτικών μηχανισμών σε ορισμένες χώρες της περιφέρειας· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη 

συνεργασία μεταξύ ΕΕ-ASEAN για τον βιώσιμο τουρισμό, την επισιτιστική ασφάλεια, 

την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, ιδίως των κοραλλιογενών υφάλων και των 

μαγκρόβιων δασών, και την ανάληψη δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της υπεραλίευσης στην περιοχή· επισημαίνει την ανάγκη παροχής βοήθειας στις χώρες 

του ASEAN με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης της 

βιοποικιλότητας και τη συστηματική αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων· 

παροτρύνει τα κράτη μέλη του ASEAN να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να 

ενισχύσουν την ικανότητά τους για ταχεία αντίδραση στις φυσικές καταστροφές βάσει 

της συμφωνίας για τη διαχείριση καταστροφών και την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών του ASEAN (AADMER)· 

29. καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν επαρκή προτεραιότητα 

στις συχνές πολιτικές επαφές, κυρίως σε υπουργικό επίπεδο, και να αξιοποιήσουν 

πλήρως το κράτος μέλος του ASEAN που είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό των 

σχέσεων διαλόγου του ASEAN με την ΕΕ και την Προεδρία του ASEAN· υπενθυμίζει 

τα αιτήματα για μια κατά περιφέρειες κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕ-ASEAN και 

προτρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο η κοινοβουλευτική δημόσια διπλωματία σε 

διάφορους τομείς πολιτικής· παραμένει έως τότε προσηλωμένο στην ενίσχυση της 

συνεργασίας με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ASEAN (AIPA) μέσω 

τακτικών και δομημένων ανταλλαγών· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να αξιοποιήσουν μεταξύ άλλων τις ευκαιρίες για εντατικές ανταλλαγές σε 



 

RR\1129542EL.docx 15/17 PE602.807v02-00 

 EL 

περιφερειακά ζητήματα που προσφέρει το ετήσιο φόρουμ διαλόγου του Σάνγκρι-Λα· 

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στη Διακοινοβουλευτική 

Συνέλευση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στη 

Γραμματεία του ASEAN και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 

του ASEAN. 
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