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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας
(2012/2137(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας τον 
Μάιο του 1975,

– έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ειδικότερα 
δε τη συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας1, η 
οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1985 και καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις, καθώς και το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας,

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2007,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

– έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και Κίνας, ο οποίος 
θεσπίστηκε επίσημα το 1994, καθώς και τον στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου επί 
στρατηγικών θεμάτων και θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος ξεκίνησε το 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «ΕΕ-Κίνα: στενότεροι εταίροι, 
μεγαλύτερες ευθύνες» (COM(2006) 632 τελικό),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής με τίτλο «Η ωρίμανση μιας εταιρικής 
σχέσης – κοινά συμφέροντα και προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας», (COM(2003)0533), 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης-12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για την Κίνα 2007-2013, το 
ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα 2011-2013, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση (2010) 
του εγγράφου στρατηγικής και την αναθεώρηση του ενδεικτικού πολυετούς 
προγράμματος 2011-2013,

– έχοντας υπόψη το πρώτο στην ιστορία έγγραφο πολιτικής που εκπόνησε η Κίνα σχετικά 
με την ΕΕ και το οποίο δημοσιεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
δρομολογήθηκε το 1995, καθώς και τους δύο τελευταίους γύρους του εν λόγω διαλόγου, 
ήτοι τον 30ο γύρο που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 16 Ιουνίου 2011 και τον 31ο γύρο που 
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Μαΐου 2012,

                                               
1 ΕΕ L 250 της 19.9.1985, σ. 2.
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– έχοντας υπόψη τους σχεδόν 60 υπό εξέλιξη τομεακούς διαλόγους μεταξύ της Κίνας και 
της Ένωσης, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, την περιφερειακή 
πολιτική, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την κοινωνία των 
πολιτών,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ 
και της Κίνας, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1998, τέθηκε σε ισχύ το 20001 και 
ανανεώθηκε το 2004 και το 2009, τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της 
επιστήμης και της τεχνολογίας που υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2009, καθώς και την 
κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας της 8ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ενεργειακή 
συνεργασία,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας με την Κίνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος πλοήγησης μέσω δορυφόρου Galileo που υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 
2003,

– έχοντας υπόψη τη 14η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο 
τον Φεβρουάριο του 2012 και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε κατά τη λήξη της, 

– έχοντας υπόψη τη σύναψη της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας για την αλλαγή του κλίματος 
και την έκδοση της σχετικής κοινής δήλωσης στο πλαίσιο της 8ης διάσκεψης κορυφής 
ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Κίνας για την ενεργειακή ασφάλεια που 
καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 2012, καθώς και την 5η σύνοδο του 
ενεργειακού διαλόγου μεταξύ της ΕΚ και της Κίνας που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 
2011,

– έχοντας υπόψη το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το 
οποίο έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2012, καθώς και τις αλλαγές ηγεσίας 
στη Μόνιμη Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου που πρόκειται να αποφασισθούν στο 
πλαίσιο του συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη την τελευταία διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με την Κίνα, η οποία 
διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 11-12 Ιουλίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για την Κίνα, και ιδίως το ψήφισμά του της 
23ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;»2, το 
ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ 
έναντι των χωρών BRIC και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές3, 
καθώς και το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κύριες πτυχές και τις βασικές 
επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2009, 
που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ εφαρμογή του μέρους ΙΙ, τμήμα Ζ, 

                                               
1 ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 40.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0218.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0017.
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παράγραφος 43, της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 20061, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-
Κίνας2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 21ης Ιανουαρίου 
2010 σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και ιδίως την 
υπόθεση του Liu Xiaobo3, της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την 
πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων, 
Κίνα)4, της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την υπόθεση του Ai Weiwei5, της 5ης Ιουλίου 
2012 σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα6, της 26ης Νοεμβρίου 
2011 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής 
ποινής7, καθώς και της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009 για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
αυτόν τον τομέα8, 

– έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά την πάταξη της εξέγερσης 
στην πλατεία Tiananmen τον Ιούνιο του 1989, όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 όσον αφορά τις κύριες πτυχές 
και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ, 
Κίνας και Ταϊβάν και την ασφάλεια στην Άπω Ανατολή10,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Θιβέτ και την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 
2010 σχετικά με το Θιβέτ και τα σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η 
κινεζική11, το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ιδίως 
σχετικά με την αυτοπυρπόληση των μοναχών12 και το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 
2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ13,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι εξαιρετικά 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0227.
2 ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 219.
3 ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 9.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0100.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0157.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0301.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0105.
8 ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 81.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0037.
10 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 471.
11 ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 118.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0474.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0257.
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σημαντική για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας και ότι η σχέση αυτή είναι 
κεντρικής σημασίας για την ανεύρεση λύσεων σε προβληματισμούς παγκόσμιας 
κλίμακας, όπως είναι η διεθνής ασφάλεια, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η 
αλλαγή του κλίματος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα τελεί επί του παρόντος υπό διαδικασία 
κοινωνικοοικονομικής μετάβασης από ένα εκτατικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης προς 
ένα μοντέλο που αποσκοπεί στην περιφερειακή και κοινωνική ισότητα και, προπαντός, 
στη διατήρηση της σταθερότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ) 
προετοιμάζεται για διαδοχή πολιτικής ηγεσίας μείζονος σημασίας στο πλαίσιο του 18ου 
Εθνικού Συνεδρίου του το φθινόπωρο του 2012·

Δ. υπενθυμίζοντας ότι, το 2007, ο πρόεδρος Hu Jintao είχε ήδη υποδείξει στις υψηλότερες 
βαθμίδες του δικαστικού συστήματος ότι οι δικαστές θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τρεις «κυρίαρχες εξουσίες»: το Κόμμα, τον λαό και τον νόμο, με αυτήν την ιεραρχική 
σειρά, και υπενθυμίζοντας ότι, εν ευθέτω χρόνω, ο κινέζος υπουργός Δικαιοσύνης 
εξέδωσε τον Μάρτιο του 2012 διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όλοι οι δικηγόροι θα 
πρέπει να δίνουν όρκο πίστης στο ΚΚΚ προκειμένου να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν 
την οικεία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκανδαλώδης είδηση στα μέσα Ιουλίου του 2012 σχετικά με 
την εξαιρετικά βάναυση αναγκαστική άμβλωση στην κόρη της της επτά μηνών εγκύου 
Feng Jianmei πυροδότησε τη δημόσια συζήτηση για την κατάργηση της επίσημης 
πολιτικής του ενός παιδιού·

ΣΤ.υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ εμμένει στην πολιτική για μια ενιαία Κίνα όσον αφορά τις 
σχέσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ταϊβάν στα στενά της Ταϊβάν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποδίδει έμφαση στα κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα 
(π.χ. επισιτισμός, ιματισμός, οικονομική ανάπτυξη), ενώ η ΕΕ υπογραμμίζει τα ατομικά 
ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. ελευθερία του λόγου, θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι)·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι μια χώρα που παρουσιάζει έντονη ενασχόληση με το 
Διαδίκτυο, απαριθμώντας περισσότερους από 500 εκατομμύρια χρήστες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αχανείς αυτόνομες επαρχίες του Θιβέτ και της Σινγιάνγκ είναι 
ζωτικής σημασίας για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τόσο από πλευράς «ενότητας της 
χώρας» όσο και λόγω της μείζονος στρατηγικής, στρατιωτικής και οικονομικής τους 
βαρύτητας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινεζικό κράτος αναγνωρίζει πέντε θρησκείες, τον βουδισμό, 
τον ταοϊσμό, τον ισλαμισμό και τον χριστιανισμό (τον καθολικισμό και τον 
προτεσταντισμό)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προαναφερόμενες θρησκείες διαθέτουν 
κεντρικά διοικητικά όργανα με έδρα το Πεκίνο και ότι στελεχώνονται από υπαλλήλους 
που δηλώνουν αφοσίωση στο ΚΚΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΚΚ διορίζει τους 
ανώτερους θρησκευτικούς ηγέτες και απαγορεύει μη εγκεκριμένες αιρέσεις όπως την 
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Falun Gong·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 21ος αιώνας σηματοδοτείται από την εντυπωσιακή επαναφορά 
της Κίνας στο διεθνές προσκήνιο ως υπερδύναμης, λόγω της ταχέως επί του παρόντος 
αναπτυσσόμενης οικονομικής και στρατιωτικής της ισχύος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θετικός ρόλος που διαδραματίζει η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας στη νοτιοανατολική Ασία σε επίπεδο οικονομικής περιφερειοποίησης και 
δυναμικής επισκιάζεται ολοένα περισσότερο από τις εδαφικές διαμάχες στη Θάλασσα της 
Νοτίου Κίνας με το Βιετνάμ (νήσοι Paracel/Xisha), καθώς και με το Βιετνάμ, τη 
Μαλαισία, την Ινδονησία, το Μπρουνέι, τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν (νήσοι 
Spratly/Nansha) – περιοχές οι οποίες είναι όλες πλούσιες σε ιχθυαποθέματα, αλλά και σε 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες 
είναι, κατά τη γλαφυρή περιγραφή του Mao Zedong, «τόσο στενές όσο τα χείλη με τα 
δόντια»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ αποτελούν τους 
σημαντικότερους παγκοσμίως διμερείς δεσμούς, ιδίως λόγω του φαινομένου της 
«Κιναμερικής» ή των ισχυρότατων χρηματοοικονομικών δεσμών μεταξύ του Πεκίνου και 
της Ουάσινγκτον·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία άλλη περιοχή του πλανήτη η εκρηκτική οικονομική 
ανάπτυξη της Κίνας δεν είναι τόσο ορατή όσο στην Αφρική, όπως καταδεικνύεται, 
σύμφωνα με κινεζικά στατιστικά στοιχεία, από την εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των 
αμοιβαίων εμπορικών συναλλαγών της Κίνας κατά 80%, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 
166,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κατά την περίοδο 2009-2011·

Στρατηγική εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Κίνας

1. ασπάζεται τη δημόσια δέσμευση που ανέλαβαν η ΕΕ και η Κίνα στο πλαίσιο του σχετικού 
στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου της 9ης-10ης Ιουλίου 2012, θέτοντας ως στόχο 
να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση διεθνούς συνεργασίας στον 21ο αιώνα μέσω 
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους· στηρίζει και ενθαρρύνει τους σχεδόν εξήντα 
τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, με την πεποίθηση ότι η διασφάλιση 
ενισχυμένης και εξόχως αναβαθμισμένης εταιρικής σχέσης θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη 
και για την ΕΕ και για την Κίνα·

Εσωτερική κατάσταση

2. επικροτεί το 12ο πενταετές πρόγραμμα (2011-2015), το οποίο εγκρίθηκε από το Εθνικό 
Λαϊκό Συνέδριο τον Μάρτιο του 2012 και επιδιώκει σθεναρά την καταπολέμηση των 
δυσμενών παράπλευρων επιπτώσεων μιας απαράβλητης περιόδου σταθερά υψηλού 
ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι σοβαρές περιβαλλοντικές απειλές, οι 
περιφερειακές ανισορροπίες, η εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα και οι εμμένουσες 
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συλλογικές διαμαρτυρίες που επικεντρώνονται σε κοινωνικές, οικονομικές και νομικές 
αδικίες· διατρανώνει ότι οι ευρωπαϊκές ικανότητες και εμπειρίες μπορούν να αποβούν 
εξαιρετικά χρήσιμες για τη διατήρηση και ενίσχυση της καινοτομίας στην οικονομία της 
Κίνας·

3. αναγνωρίζει τη λαϊκή νομιμότητα του ΚΚΚ, δεδομένης ειδικότερα της επιτυχούς 
οικονομικής πολιτικής του, αλλά συμμερίζεται την κριτική που ασκούν ανεξάρτητοι 
κινέζοι ακαδημαϊκοί και παρατηρητές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η νομιμότητα αυτή 
εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από μια «κόκκινη αριστοκρατία» στενών συγγενικών 
προσώπων πρώην και νυν κομματικών ηγετών που έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες 
χάρη στις πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις τους, μια σοβαρότατη κατάσταση που 
αποκαλύφθηκε πρόσφατα από την υπόθεση Bo Xilai· 

4. προσβλέπει στην ταχεία υλοποίηση των επανειλημμένων εκκλήσεων για την εφαρμογή 
μέτρων εκδημοκρατισμού και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό του ΚΚΚ από 
μια απροκατάληπτη νέα ηγεσία· φρονεί ότι μόνο η επιβολή αποτελεσματικών πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων θα κάμψει την ημιανεξαρτησία των δεσποτικών, επαρχιακών, 
περιφερειακών και τοπικών υψηλά ιστάμενων στελεχών του κόμματος, τα οποία 
αμαυρώνουν σε μεγάλο βαθμό τη φήμη της εθνικής ηγεσίας της Κίνας, τόσο εντός όσο 
και εκτός των συνόρων της χώρας, λόγω της κατάχρησης εξουσίας που ασκούν, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δαπανηρότατες και ενδημικές υποθέσεις διαφθοράς·

5. συμμερίζεται την κατηγορηματική απόρριψη του υποχρεωτικού όρκου πίστης στο ΚΚΚ 
από κινέζους δικηγόρους με την αιτιολογία ότι πρόκειται για επίθεση κατά του νομικού 
συστήματος, διότι οι δικηγόροι πρέπει να ορκίζονται στο Σύνταγμα και όχι σε κάποιο 
πολιτικό κόμμα ή πολιτική οργάνωση· 

6. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που οι αναγκαστικές αμβλώσεις είναι αυστηρά παράνομες στην 
Κίνα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οικογενειακού προγραμματισμού εξαναγκάζουν 
συστηματικά τις γυναίκες σε άμβλωση ή σε στείρωση· καταδικάζει το αποκαλούμενο 
«τέλος κοινωνικής συντήρησης», ένα υπέρογκο συχνά χρηματικό πρόστιμο που 
υποχρεούνται να καταβάλουν οι γονείς σε περίπτωση επιπλέον γεννήσεων, όπως συνέβη 
στην τραγική περίπτωση της Feng Jianmei· συντάσσεται ολόθυμα με τις εκκλήσεις 
κινέζων πολιτών να τεθεί τέρμα στην πολιτική του ενός παιδιού·

7. επικροτεί τις εντεινόμενες επαφές μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της 
Ταϊβάν· επισημαίνει την έντονη επιθυμία της Κίνας για την επανένωση με την Ταϊβάν· 
τονίζει ότι ο εν λόγω πολιτικός στόχος εξακολουθεί να υπονομεύεται σε σημαντικό βαθμό 
από τους κινεζικούς πυραύλους που σκοπεύουν κατά της Ταϊβάν και από τις ενέργειες της 
Κίνας για τη διεθνή απομόνωση της Ταιβάν· αναμένει από την Κίνα, την Ταϊβάν και την 
ΕΕ να σεβαστούν την ελεύθερη επιλογή των ταϊβανών πολιτών ως προς το διεθνές 
καθεστώς της χώρας τους·

Ανθρώπινα δικαιώματα

8. εκφράζει τον θαυμασμό του για το σθένος και την κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύουν 
πολυάριθμοι κινέζοι πολίτες στο πλαίσιο της υπεράσπισης πολύτιμων κοινωνικών 
δικαιωμάτων στη χώρα τους, αλλά καταγγέλλει την τραγική κατάσταση αρκετών εξ 
αυτών, οι οποίοι διώκονται και τιμωρούνται επίσημα για τις προσπάθειές τους να 
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διορθώσουν ευρέως γνωστές κοινωνικές απειλές/εγκληματικές πράξεις, όπως είναι η 
διαφθορά, η παράβαση καθήκοντος, η περιβαλλοντική ζημία, η μόλυνση από τον ιό του 
AIDS, η τροφική δηλητηρίαση, οι κατασκευαστικές ατασθαλίες σε σχολικές υποδομές ή 
η παράνομη απαλλοτρίωση γης και περιουσίας, που διαπράττονται συχνά από τοπικές 
κομματικές αρχές· παροτρύνει την κινεζική ηγεσία να προαγάγει την ευθύνη των πολιτών 
όσον αφορά τον σεβασμό των κοινωνικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει 
την αποκατάσταση των υπερασπιστών των εν λόγω δικαιωμάτων που διώκονται και 
τιμωρούνται επίσημα· αναμένει επίσης την πλήρη συμμόρφωση της κινεζικής ηγεσίας 
προς τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα·

9. σημειώνει ότι η κινεζική κυβέρνηση εντείνει επί του παρόντος το καθεστώς διαδικτυακής 
επιτήρησης μέσω μιας νέας νομοθεσίας που απαγορεύει την αποκάλυψη κρατικών 
μυστικών, την προσβολή της εθνικής υπερηφάνειας, την έκθεση της εθνικής ενότητας της 
χώρας σε κίνδυνο ή τις εκκλήσεις για τη διοργάνωση «παράνομων διαδηλώσεων» ή 
«μαζικών συγκεντρώσεων»· επικρίνει το γεγονός ότι οι ανωτέρω απαγορεύσεις 
διατυπώνονται με αρκετά ασαφή τρόπο και ανοίγουν συνεπώς τον δρόμο για την επιβολή 
ανεξέλεγκτης λογοκρισίας·

10. αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει η κινεζική κυβέρνηση για την 
οικονομική ανάπτυξη του Θιβέτ και της Σινγιάνγκ· προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να 
ενεργεί με πολιτικά υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας τον σεβασμό και την προστασία του 
παραδοσιακού πολιτισμού και του τρόπου ζωής των Θιβετιανών και των Ουιγούρων· 
εκτιμά ότι το Πεκίνο δεν μπορεί να κερδίσει ψυχή τε και σώματι τους Θιβετιανούς και 
τους Ουιγούρους εάν καταφεύγει στη χρήση εκατομμυρίων καμερών επιτήρησης ή 
αστυνομικών μεθόδων καταστολής·

11. τονίζει ότι, παρά τη σκληρή πολιτική καταστολής, διαπιστώνεται επί του παρόντος στην 
Κίνα μια θρησκευτική αναβίωση, η οποία εκδηλώνεται με την επαναλειτουργία ή την 
ανέγερση αναρίθμητων χώρων θρησκευτικής λατρείας· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να 
αντικαταστήσουν την ατελέσφορη πολιτική θρησκευτικού ελέγχου που ασκούν με μια 
πολιτική που προσφέρει πραγματική θρησκευτική ελευθερία·

12. εκφράζει την επιθυμία να αναγνωριστούν και επίσημα από το κινεζικό κράτος οι 
αυξανόμενες προτεσταντικές κατ’ οίκον εκκλησίες και οι εκτός νόμου καθολικές 
εκκλησίες· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις απόπειρες των αρχών να στερήσουν από τις 
εν λόγω μη εγγεγραμμένες εκκλησίες το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη θρησκευτική 
ελευθερία·

Εξωτερική κατάσταση

13. παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να αξιοποιήσει την ανακτηθείσα διεθνή θέση 
της με υπεύθυνο τρόπο, ενεργώντας σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια περί «ειρηνικής 
ανάπτυξης» και «αρμονικών σχέσεων στον πλανήτη»·

14. ζητεί από την Κίνα να διαψεύσει τις εντεινόμενες διεθνείς ανησυχίες σχετικά με την 
έλλειψη διαφάνειας στον προϋπολογισμό της για την άμυνα, ο οποίος αυξήθηκε επισήμως 
το 2012 κατά 11,2% στο ποσό των 80,6 δισεκατομμυρίων ευρώ·

15. υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία της Θάλασσας της Νοτίου Κίνας, από την οποία 
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διέρχεται το ένα τρίτο της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας, και απευθύνει, 
συνεπώς, ένθερμη έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διευθετήσουν τις 
αντικρουόμενες εδαφικές απαιτήσεις τους στη Θάλασσα της Νοτίου Κίνας διά της οδού 
της διεθνούς διαιτησίας και να αποφύγουν τη λήψη πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων·

16. διαπιστώνει ότι η επιβίωση του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας εξαρτάται ουσιαστικά 
από την Κίνα· ευελπιστεί ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο, για την άμεση επανέναρξη των εξαμερών 
διαβουλεύσεων σχετικά με την πυρηνική απειλή της Βόρειας Κορέας και, προπαντός, για 
τη δραστική βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της Βόρειας 
Κορέας μέσω της παροχής κινεζικών κινήτρων·

17. παρατηρεί ότι η νέα αμερικανική στρατηγική «αναπροσανατολισμού» ή «μεταστροφής» 
προς την Ασία εκλαμβάνεται ως απειλή από την κινεζική ηγεσία· ενθαρρύνει την Κίνα και 
τις ΗΠΑ να αποφύγουν τις εντάσεις και το ενδεχόμενο ανταγωνισμού των εξοπλισμών 
στον Ειρηνικό· προτρέπει την Κίνα να σεβαστεί το ζωτικό συμφέρον της Αμερικής στη 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στα θαλάσσια ύδατα·

18. εκτιμά την αναγνώριση εκ μέρους της κινεζικής ηγεσίας της δριμείας κριτικής εις βάρος 
της ασύμμετρης, επικεντρωμένης στις πρώτες ύλες αφρικανικής πολιτικής της κατά τη 
διάρκεια του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής (FOCAC) που πραγματοποιήθηκε στο 
Πεκίνο στις 20 Ιουλίου 2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει και η υφιστάμενη στάση της 
υπέρ της ανοικτής προώθησης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της στην 
αφρικανική ήπειρο· αποδίδει έμφαση στα προφανή δεοντολογικά και στρατηγικά μελανά 
σημεία της αρχής της μη παρέμβασης της Κίνας στις εσωτερικές πολιτικές της Αφρικής 
σε περιπτώσεις λαϊκής αντίστασης κατά αυταρχικών καθεστώτων (π.χ. Σουδάν) ή σε 
περιπτώσεις αλλαγής καθεστώτος (π.χ. Λιβύη)· επισημαίνει ότι η εντεινόμενη παρουσία 
της Κίνας στην Αφρική έχει οδηγήσει σε μείζονες κοινωνικές εντάσεις, αλλά επιδοκιμάζει 
το γεγονός ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να δώσουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική ευθύνη των δραστηριοτήτων τους στην Αφρική·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας και στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, καθώς και στην κυβέρνηση και το 
νομοθετικό σώμα Yuan της Ταϊβάν.


