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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN

(2013/2148(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με τον ASEAN, δηλαδή 
τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ASEAN και ΕΟΚ που υπογράφηκε τον Μάρτιο 19801,

– έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και/ή τη σύναψη επτά συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών του ASEAN, δηλαδή Μπρουνέι, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, 
Ταϊλάνδη και Βιετνάμ,

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με 
τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ και τη σύναψη της ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και 
Σιγκαπούρης,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ «Νέα εταιρική σχέση με τη Νοτιοανατολική Ασία» 
του Ιουλίου 2003, (COM(2003)0399), που προσδιορίζει την ενίσχυση των σε 
περιφερειακή κλίμακα σχέσεων σε θέματα εμπορίου και επενδύσεων με τον ASEAN, 
καθώς και τον διάλογο σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ως βασικές προτεραιότητες,

– έχοντας υπόψη την 7η κοινοβουλευτική εταιρική σχέση Ασίας-Ευρώπης (ASEP) και την 
22η διάσκεψη κορυφής του ASEAN,

– 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 προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και 
Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία (TAC) στην Πνομ Πενχ την 12η Ιουλίου 20122,

– έχοντας υπόψη την 9η διάσκεψη κορυφής της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης (ASEM) που 
διεξήχθη στη Βιεντιάν του Λάος τον Νοέμβριο 2012,

– 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 ASEAN-ΕΕ 

1 ΕΕ C 85 της 8.4.1980, σ. 83. 
2 ΕΕ L 154 της 15.6.2012, σ. 1. 
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(APRIS), το πρόγραμμα στήριξης περιφερειακής υποστήριξης ASEAN (ARISE) και τον 
περιφερειακό μηχανισμό διαλόγου ΕΕ-ASEAN (READI) για τη στήριξη της εναρμόνισης 
πολιτικών και κανονισμών σε τομείς που δεν σχετίζονται με το εμπόριο,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού της 12ης 
Ιουλίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ίδρυση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
(ASEAN), στις 8 Αυγούστου 1967,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο στρατηγικής για την οικονομική κοινότητα ASEAN που 
συμφωνήθηκε το 2006 και τον Χάρτη του ASEAN που εγκρίθηκε το 2008,

– έχοντας υπόψη την πρώτη Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ASEAN της 18ης 
Νοεμβρίου 2012, τη συγκρότηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του ASEAN (AICHR) και τον πρώτο διάλογο μεταξύ του AICHR και του 
πρόσφατα διορισμένου Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Σταύρου Λαμπρινίδη, της 8ης Μαΐου 2013,

– έχοντας υπόψη την 14η διάσκεψη κορυφής του ASEAN που πραγματοποιήθηκε το 2009 
και τη θέσπιση του χάρτη πορείας για μια ενιαία αγορά της (Οικονομικής) Κοινότητας 
του ASEAN, της Πολιτικής Κοινότητας/Κοινότητας Ασφάλειας του ASEAN και της 
Κοινωνικοπολιτισμικής Κοινότητας του ASEAN,

– έχοντας υπόψη την 22η διάσκεψη κορυφής του ASEAN που πραγματοποιήθηκε στο 
Μπρουνέι στις 24-25 Απριλίου 2013,

– έχοντας υπόψη την 7η διάσκεψη κορυφής Ανατολικής Ασίας (EAS) που 
πραγματοποιήθηκε στην Πνομ Πενχ την 20ή Νοεμβρίου 2012 από τους ηγέτες των 17 
χωρών του ASEAN, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας (ASEAN+3), της 
Ινδίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (ASEAN+6), καθώς και των Ηνωμένων 
Πολιτειών,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τη Διαχείριση Καταστροφών και την Αντιμετώπιση 
Έκτακτων Καταστάσεων του ASEAN (AADMER),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εκδόθηκε από την όγδοη διάσκεψη των Υπουργών 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης του ASEAN, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου 2013 στην Πνομ Πενχ ενόψει της προγραμματιζόμενης για τον Οκτώβριο 
του 2013 διάσκεψης κορυφής του ASEAN, σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα,

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με τα κράτη μέλη του ASEAN, 
ειδικότερα εκείνα της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια 
συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Μαλαισίας1, της 13ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya2, της 11ης Ιουνίου 2013 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0367.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0286.
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σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες1, της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με το Βιετνάμ, 
ειδικότερα της ελευθερία της έκφρασης2 και της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το 

Λάος: η υπόθεση του Sombath Somphone3,

– έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με τα κράτη μέλη του ASEAN, 
ειδικότερα το ψήφισμά της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις μεθοριακές συμπλοκές 
μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης4, το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων5, το ψήφισμά 
του 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη Βιρμανία και ειδικότερα με τη διεξαγωγή των 
εκλογών και την απελευθέρωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Κι6, 
της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση στην Βιρμανία/Μιανμάρ7, το ψήφισμά 
του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη8, το ψήφισμά του της 
26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Λάος και το Βιετνάμ9 και το 
ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των βιρμανών 
προσφύγων στην Ταϋλάνδη10,

– έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές σχετικά με τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα: Υλοποίηση του Πλαισίου «Προστασία, Σεβασμός και Επανόρθωση» των 
Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ 
στις 16 Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0441/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ASEAN συγκαταλέγεται επί του παρόντος στους πλέον 
σημαντικούς αναδυόμενους περιφερειακούς οργανισμούς παγκοσμίως, τόσο από άποψη 
οικονομικής ανάπτυξης όσο και από άποψη γεωπολιτικής δυναμικής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης του ASEAN που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2007 
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· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικονομική Κοινότητα του ASEAN αποσκοπεί στη δημιουργία 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0245.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0189.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0058.
4 ΕΕ C 188 E, 28.6.2012, σ. 57. 
5 ΕΕ C 33 E, 05.02.2013, σ. 201.
6 ΕΕ C 99 E, 03.04.2012, σ. 120. 
7 ΕΕ C 161 E, 31.05.2011, σ. 154. 
8 ΕΕ C 161 E, 31.05.2011, σ. 152. 
9 ΕΕ C 285 E, 21.10.2010, σ. 76. 
10 ΕΕ C 67 E, 18.03.2010, σ. 144.
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εσωτερικής αγοράς για 600 εκατομμύρια άτομα έως το 2015, το οποίο θα καταστήσει τον 
ASEAN με τους ανταγωνιστικούς οικονομικούς φορείς του και την ταχέως αυξανόμενη 
εσωτερική ζήτηση συγκρίσιμο με άλλες μεγάλες αγορές στον κόσμο, όπως είναι η ΕΕ, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία, και κατά συνέπεια ισχυρό οικονομικό 
εταίρο στην περιφερειακή και διεθνή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά κράτη μέλη 
του ASEAN θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις στη διεργασία αυτή όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική σταθερότητα και την ενίσχυση και ανάπτυξη των 
κοινωνικών συνιστωσών της διεργασίας ολοκλήρωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες οικονομικής αναδιάρθρωσης των κρατών μελών 
του ASEAN μετά την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση του 1997 τα βοήθησαν να 
δείξουν γενικότερα καλή αντοχή απέναντι στην παρούσα παγκόσμια οικονομική κρίση·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1993 θεσπίστηκε το Περιφερειακό Φόρουμ του ASEAN 
(ARF) 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 περιοχή Ασίας-Ειρηνικού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ην πλέον πρόσφατη διάσκεψη κορυφής του ASEAN ζήτησε την 
αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου και ενθάρρυνε τα κράτη με πυρηνικά 
όπλα να προσχωρήσουν στο πρωτόκολλο της Συνθήκης για την Ελεύθερη από Πυρηνικά 
Όπλα Ζώνη της Νοτιοανατολικής Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάσκεψη 
κορυφής συζητήθηκε επίσης η δυνατή μελλοντική συμμετοχή του Ανατολικού Τιμόρ 
στον ASEAN·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αυξάνει τους οικονομικούς δεσμούς της με τις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά κράτη μέλη ASEAN έχουν 
ενισχύσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία θεωρεί την Ασία ως σημαντικό μέρος της παγκόσμιας 
στρατηγικής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ASEAN συνεχίζουν να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην 
περιοχή λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ASEAN συμμερίζονται μία κοινή ανησυχία 
από τις ανεπίλυτες διενέξεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας 
και έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας, τον 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ιδίως του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ και του 
Δικαίου της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών του 1982· υποστηρίζει τις Αρχές Έξι 
Σημείων σχετικά με την Θάλασσα της Νότια Κίνας του Ιουλίου 2012 και τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Υλοποίηση της Δήλωσης περί Συμπεριφοράς των 
Μερών στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας του 2011, που ενθαρρύνουν μία διευθέτηση με 
ειρηνικά μέσα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ASEAN διατηρεί 
την αυτονομία των διαφόρων κρατών να θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο τα νομικά μέσα που 
απαιτούνται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μολονότι θεσπίζει ένα 
κοινό γενικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν λόγω 
περιοχή ως σύνολο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Νοεμβρίου 2013 ο τυφώνας Haiyan έπληξε τις Φιλιππίνες, 
καταστρέφοντας ολόκληρες πόλεις, αφήνοντας στο πέρασμά του έναν ακόμη άγνωστο 
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αριθμό ανθρώπων – ενδεχομένως χιλιάδες – νεκρούς και εκατομμύρια άστεγους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η θύελλα, η ισχυρότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, θα 
μπορούσε να αποτελεί απόδειξη του σοβαρού κινδύνου από διαρκώς συχνότερες ακραίες 
καιρικές συνθήκες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης από τον καπνό που οφείλεται στις 
μείζονες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στο 
περιβάλλον και θα μπορούσαν να συνιστούν μη παραδοσιακή απειλή για την ασφάλεια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ASEAN συμμερίζονται τον πολιτικό στόχο της 
προαγωγής της ευημερίας, της συνεργασίας και της ειρήνης στις αντίστοιχες περιοχές του 
έκαστος αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης του Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν του 2012 
μεταξύ ΕΕ και ASEAN επιδιώκει μια πιο στρατηγική εστίαση στη συνεργασία όσον 
αφορά τους τρεις πυλώνες του ASEAN, καθώς και στην πολιτιστική και αναπτυξιακή 
συνεργασία, και ότι στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου πραγματοποιούνται τακτικές 
συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών και ανώτατων αξιωματούχων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένες τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τις 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Μαλαισίας, της 
Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ, καθώς και τη σύναψη της ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης 
και τον μακροπρόθεσμο στόχο για ΣΕΣ μεταξύ των δύο περιοχών, καθίσταται ολοένα πιο 
επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός περισσότερο περιεκτικού πλαισίου πολιτικής 
με τους εταίρους του ASEAN·

1. έχει την άποψη ότι ο ASEAN, ως μείζων περιφερειακός και παγκόσμιος οικονομικός 
παράγοντας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας ειρηνικής, 
πολυμερούς παγκόσμιας τάξης· επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη των θεσμικών, 
οικονομικών και πολιτικών ικανοτήτων του ASEAN·

2. ενθαρρύνει έντονα τον ASEAN να συνεχίσει τη διαδρομή πολιτικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσής του, ιδίως το φιλόδοξο σχέδιό του για μια Οικονομική Κοινότητα έως το 
2015, περιλαμβανομένης της ελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς εργασίας του, 
στοιχείου που θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως προς όφελος όλων των εμπλεκομένων 
κρατών · 

3. συγχαίρει τους ηγέτες του ASEAN για τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται στη 
διεργασία περιφερειακής ολοκλήρωσης, που θα καταστεί ιδιαιτέρως ορατή με την 
επικείμενη ίδρυση της Οικονομικής Κοινότητας του ASEAN· πιστεύει ότι αυτές οι 
θετικές εξελίξεις θα πρέπει να συνοδευτούν από την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του 
διάστασης και καλεί τους ηγέτες του ASEAN να εξετάσουν το ενδεχόμενο επίσημης 
αναγνώρισης στο πλαίσιο του Χάρτη του ρόλου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του ASEAN (AIPA) ως αναπόσπαστου μέρους του ίδιου του ASEAN·

4. υπογραμμίζει το μεγάλο οικονομικό δυναμικό που έχει η περιοχή του ASEAN κα 
ενθαρρύνει τα κράτη του ASEAN και τις εθνικές και ξένες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις χώρες ASEAN να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, να τηρούν ενεργά τα βασικά προτύπων εργασίας της ΔΟΕ και τις 
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Κατευθυντήριες Αρχές σχετικά με τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 
ΗΕ, να προάγουν την αρμόζουσα προστασία της απασχόλησης και την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να θεσπίσουν περιβάλλον που ευνοεί περισσότερο 
την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών ενώσεων και των δραστηριοτήτων τους. επ’ αυτού 
παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανάπτυξη μέτρων που θα ενισχύσουν τις 
διεθνείς και τοπικές ικανότητες επιβολής του νόμου·

5. θεωρεί ότι τα κράτη του ASEAN πρέπει να προχωρήσουν προς μια νέα φάση οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη φροντίδα για την προώθηση 
των ανθρωπίνων, κοινωνικών, εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων των λαών τους 
με σκοπό να εξασφαλίσουν στις κοινωνίες τους περισσότερη ισότητα και δικαιοσύνη· για 
την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρεί ότι πρέπει να θέσουν την αύξηση του οικονομικού 
τους πλούτου στην υπηρεσία της ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλειας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να εντείνει την συνεργασία της σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να συμβάλει στο να καταστεί αποτελεσματική η 
Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AICHR) στην 
προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. τονίζει ότι η ΕΕ και ο ASEAN συμμερίζονται αξίες και κοινά πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα, τα οποία πρέπει να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται κατά υψηλή 
προτεραιότητα και να αναβαθμιστούν στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης· 
επικροτεί το ότι σε αναγνώριση της σημασίας της σχέσης αυτής, η ΕΥΕΔ εξετάζει ενεργά 
τον  διορισμό προϊσταμένου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ASEAN· αναμένει ότι 
τούτο θα φέρει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των επικεφαλής Αντιπροσωπείας της ΕΕ 
στα κράτη μέλη ASEAN και των πρεσβειών των κρατών μελών της ΕΕ και θα διευρύνει 
την πολιτική αξιοπιστία και προβολή της ΕΕ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να 
υποβάλουν ανακαινισμένη, περιεκτικότερη στρατηγική για την Νοτιοανατολική Ασία·

7. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεργάζονται για την εξεύρεση 
κοινής και συνεκτικής προσέγγισης για την περιοχή του ASEAN, υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας η μία πλευρά την άλλη, παρέχοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, τη 
δυνατότητα στην ΕΕ να αναπτύξει ισχυρότερη παρουσία σε οικονομικό και πολιτικό 
επίπεδο στην περιοχή· θεωρεί ότι είναι σημαντική η αύξηση της παρουσίας της ΕΕ και 
των κρατών μελών της σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησης στα περιφερειακά και εθνικά 
φόρα του ASEAN·

8. συνιστά στην Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης στις εν λόγω χώρες, ώστε να καταστεί σαφές ότι στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής η Ένωση δρα ως ρυθμιστική δύναμη επιδιώκοντας την προώθηση της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω του πολιτικού διαλόγου, των προτιμησιακών 
εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης·

9. χαιρετίζει θερμά τη διαπραγμάτευση για τις επτά συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και επτά επιμέρους κρατών του ASEAN, οι οποίες θα 
αποτελέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους για την εμβάθυνση των αμοιβαίων σχέσεων και 
υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με τα υπόλοιπα μέλη 
του ASEAN· ζητεί ταχεία επικύρωση των υφιστάμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας· πιστεύει ωστόσο ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με 



RR\1012376EL.doc 9/21 PE516.612v02-00

EL

επιμέρους κράτη δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την οικοδόμηση της συνολικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN·

10. υποστηρίζει την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της σχέσης· θεωρεί ότι η 
θέσπιση επίσημης διακοινοβουλευτικής συνέλευσης Ευρώπης-ASEAN θα αναβάθμιζε 
περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη του ASEAN ευθύς ως 
ωριμάσουν οι συνθήκες και θα παρείχε ένα φόρουμ για πολυμερείς ανταλλαγές προς 
αντιμετώπιση παγκοσμίων ζητημάτων με περισσότερο περιεκτικό τρόπο  προτείνει, 
επίσης, τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Κοινοβουλίου και της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ASEAN για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (AICHR)· πιστεύει ότι το Γραφείο Προώθησης της Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια για τη δημιουργία ικανοτήτων στη 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ASEAN (AIPA) ενισχύοντας τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων καθώς και της AIPA εντός του ASEAN· 

11. τονίζει τα οφέλη από μία αύξηση των κοινών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου και της 
αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης σε πολυμερή φόρα, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη 
και οι οργανισμοί τους, το ΔΝΤ και ο ΠΟΕ·

12. τονίζει ότι η Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης (ASEM) και η κοινοβουλευτική εταιρική σχέση 
Ασίας-Ευρώπης (ASEP), ως ισχύοντες δίαυλοι διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN, 
πρέπει να αναβαθμισθούν σε κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο και να 
διευρυνθούν περαιτέρω· 

13. υποστηρίζει τον ASEAN στην ανάπτυξη του δικού του χώρου εντός των συγκρουόμενων 
οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων σε θέματα ασφαλείας της Κίνας, της 
Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών· θα ήθελε να αποτελέσει η ΕΕ ενεργό πολιτικό 
εταίρο του ASEAN στην αναζήτηση μη στρατιωτικών λύσεων για σημαντικές προκλήσεις 
σε θέματα ασφαλείας και γεωστρατηγικής παρέχοντας την πείρα της στην πρόληψη, 
επίλυση και διευθέτηση συγκρούσεων όσον αφορά τη διαχείριση συνοριακών και 
εδαφικών διαφορών, με σκοπό να ενισχυθεί η ειρήνη και η περιφερειακή σταθερότητα·

14. εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας 
και χαιρετίζει το έργο της Ομάδας Εργασίας για την Υλοποίηση της Δήλωσης περί 
Συμπεριφοράς των Μερών στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας το οποίο αποσκοπεί στην 
εξεύρεση μιας ειρηνικής και αμοιβαία επωφελούς λύσης στη διαφορά για τα θαλάσσια 
σύνορα στην περιοχή·

15. παροτρύνει την Ένωση να συμβάλει στη μείωση των περιφερειακών γεωπολιτικών 
εντάσεων μέσω της ανάπτυξης στενής σχέσης με τον ASEAN, η οποία θα συνεπάγεται 
ταχύτερους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

16. σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη θέσπιση μέτρων πάταξης της 
πειρατείας από κράτη του ASEAN και επικροτεί τις μέχρι στιγμής θετικές εκθέσεις· 
υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας και πολυσύνθετο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
θαλάσσιες πλωτές οδοί στην περιοχή για την παγκόσμια οικονομία και τον ευάλωτο 
χαρακτήρα τους, και θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο μέλημα των προσπαθειών 
που καταβάλλει η ΕΕ στην περιοχή·
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17. ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια για τη δημιουργία ικανοτήτων της Γραμματείας του 
ASEAN και των θεσμικών οργάνων του ASEAN, αντλώντας από εμπειρίες στην ΕΕ· 
προτείνει να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η βοήθεια μέσω του προγράμματος ‘Στήριξη 
Περιφερειακής Ολοκλήρωσης του ASEAN από την ΕΕ’ (πρόγραμμα ARISE)·

18. ενθαρρύνει την υποστήριξη διαπεριφερειακών επισκέψεων ερμηνευτών καλλιτεχνών και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ευρύτερη κάλυψη της περιοχής του 
ASEAN στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς και την 
ενίσχυση της παρουσίας τους στην περιοχή μέσω πολιτιστικών φορέων ή άλλων μέσων, 
στοιχείο το οποίο θα επιτύγχανε τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των πολιτιστικών 
δεσμών με τις χώρες του ASEAN και τη βελτίωση και προώθηση της αμοιβαίας γνώσης 
και του διαλόγου στον τομέα του πολιτισμού·

19. πιστεύει ότι αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της οργάνωσης ενός έτους «πολιτισμού» 
με θέμα που θα αλλάζει κάθε χρόνο, όπου μια χώρα της ΕΕ θα μπορούσε να προβάλλεται 
στα κράτη μέλη του ASEAN και ομοίως μια χώρα του ASEAN θα μπορούσε να 
προβάλλεται στην Ευρώπη· 

20. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο εταίρο επιστημονικής 
συνεργασίας με τα περισσότερα κράτη μέλη του ASEAN, προτείνει το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» να προωθείται πιο ενεργά 
στους επιστημονικούς φορείς στην περιοχή· 

21. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων ανταλλαγών προς διευκόλυνση της 
κινητικότητας των νέων, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus, για τη διαπολιτισμική 
συνεργασία μεταξύ σπουδαστών και ερευνητών που προέρχονται από ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΕΕ και του ASEAN· προτείνει τη δημιουργία κέντρων 
μελέτης του ASEAN σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κέντρων μελέτης της ΕΕ σε 
πανεπιστήμια του ASEAN καθώς και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για κοινά πτυχία· 
πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει τα πανεπιστημιακά προγράμματα στα αγγλικά για 
να διευκολύνει περισσότερο την πρόσβαση Ασιατών σπουδαστών σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια, ενώ οι ερευνητές της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν για να συμμετέχουν σε 
προγράμματα έρευνας στην Ασία, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό 
Δίκτυο του ASEAN (AUN)·

22. προτείνει ειδικότερα τη χρήση του νέου μηχανισμού εταιρικής σχέσης για εντατικότερες 
τακτικές ανταλλαγές και οι διεργασίες αμοιβαίας μάθησης, για παράδειγμα σχετικά με τις 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες και τις δημοκρατικές κρατικές δομές για τον 21ο αιώνα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να 
προάγονται η ισότητα των φύλων και ανάθεση εξουσιών στις γυναίκες και να επιτευχθεί 
βελτίωση στη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών, στα κοινωνικά και εργασιακά 
πρότυπα, μεταξύ άλλων χάρις στην κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας και της 
παιδικής εργασίας, την προαγωγή της αρμόζουσας προστασίας της απασχόλησης και 
πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και την ανάπτυξη βιώσιμων και 
περιεκτικών κρατικών συστημάτων πρόνοιας, νομικών συστημάτων και συστημάτων 
ασφάλειας, μέτρων οικονομικής συνεργασίας και άλλων κατάλληλων μέτρων·
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23. εμμένει στη σημασία της ανάπτυξης διαπροσωπικών επαφών και συγχαίρει το έργο του 
Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF), βασικό καθήκον του οποίου είναι η ανάπτυξη 
δεσμών μεταξύ κοινωνιών των πολιτών στις δύο περιοχές· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει 
περισσότερο ενεργό και εξέχοντα θεσμικό ρόλο αντί του ρόλου ενός απλού μέλους·

24. ζητεί τη δρομολόγηση μιας πρωτοβουλίας για την αδελφοποίηση πόλεων για να 
συνδεθούν περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, οι οποίες είχαν λίγες ανταλλαγές μέχρι 
σήμερα·

25. προτείνει να αυξήσει η ΕΕ τη διαπεριφερειακή συνεργασία της με τον ASEAN όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών και κρίσεων, μείζονες προκλήσεις όπως 
είναι η βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της διαχείρισης 
πόρων (περιλαμβανομένης της χρήσης των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, μεταξύ 
άλλων στην υποπεριοχή του Μεκόνγκ), των γεωργικών επενδύσεων, της παροχής 
στήριξης στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, της αστικοποίησης, των διασυνδέσεων 
και των μεταφορών, καθώς και της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής μεταστροφής, του τουρισμού, της 
έρευνας και της καινοτομίας·

26. σημειώνει ότι η φτώχεια συνεχίζει να είναι πρόβλημα στις χώρες του ASEAN και ότι 
πλήττει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, τα άτομα με ελάχιστες δεξιότητες, τις αγροτικές 
περιοχές και τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες· φρονεί συνεπώς ότι χρειάζεται 
καλύτερη κατανομή του πλούτου και προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλα τα 
επίπεδα, θεωρεί δε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη νέας στρατηγικής από την ΕΕ με 
σκοπό την ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στις χώρες αυτές, μεταξύ 
άλλων χάρις στην παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω μικροδανείων· πιστεύει 
ότι η εν λόγω στρατηγική πρέπει να βασίζεται συγκεκριμένα στις εξής αρχές: συνέπεια 
μεταξύ των πολιτικών για την ανάπτυξη, μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της 
βοήθειας, απόδοση προτεραιότητας στις βασικές κοινωνικές ανάγκες και συμμετοχή των 
εθνικών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, περιλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ για την ανάπτυξη και της κοινωνίας των 
πολιτών·

27. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει βοήθεια για τη δημιουργία ικανοτήτων της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και 
τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή του ASEAN για τις Γυναίκες και τα Παιδιά· 

28. προσβλέπει σε ενισχυμένη συνεργασία και αμοιβαία προσέγγιση σχετικά με θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των 
μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, 
περιλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ενώσεων, και θεωρεί ότι η ΕΕ και ο ASEAN 
έχουν δικούς τους τομείς όπου υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, επί παραδείγματι όσον 
αφορά τη μεταχείριση των μεταναστών και των μειονοτήτων· 

29. αναμένει ότι η επανεξέταση της εντολής της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ASEAN για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί ο ρόλος της· καλεί τον 
ASEAN να αναπτύξει πρότυπα και κανόνες που να διευκολύνουν την υλοποίηση της 
Δήλωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ASEAN  τονίζει ότι οι υποχρεώσεις των 
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κρατών μελών του ASEAN δυνάμει του διεθνούς δικαίου υπερισχύουν οιωνδήποτε 
αντίθετων διατάξεων που περιέχονται στην εν λόγω Δήλωση· προτείνει επίσης τη 
μελλοντική ανάπτυξη περιφερειακών μηχανισμών διευθέτησης διαφορών και επιβολής 
κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να συνάδουν 
με εκείνους που υπάρχουν ήδη σε άλλες περιοχές, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με 
αμοιβαίους προβληματισμούς που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30. παροτρύνει την ΕΕ να αναβαθμίσει την βοήθεια και συνεργασία της για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω, μεταξύ άλλων, της ενθάρρυνσης της κύρωσης και 
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς·

31. παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να βοηθεί τις χώρες του ASEAN να 
συνεχίσουν τη μείωση των διαφορών μεταξύ κρατών και να τις συνοδεύει στην πορεία 
πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής ολοκλήρωσης στο περιφερειακό επίπεδο, δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Καμπότζη, Λάος και Μιανμάρ)·

32. ζητεί να ενεργοποιηθούν επειγόντως οι «κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής γης της 
ΕΕ 2004 » προς αντιμετώπιση της αρπαγής γαιών· συγκεκριμένα τονίζει ότι οι δωρητές 
πρέπει να δεσμεύονται να εφαρμόζουν πολιτική γης που να προσανατολίζεται στην 
προάσπιση και ενίσχυση των μικρού μεγέθους οικογενειακών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων· 

33. εκφράζει την εκτίμησή του για την απόφαση των κρατών μελών του ASEAN να 
ανακηρύξουν τον ASEAN ελεύθερη από πυρηνικά όπλα ζώνη και θεωρεί ότι και άλλοι θα 
πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό· 

34. εκφράζει την ανησυχία του για την περιβαλλοντική πολιτική, ειδικότερα: για τον ρυθμό 
παράνομης υλοτομίας, καύσης και επακόλουθης αιθαλομίχλης που έχει σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο επίσης υπεράνω των συνόρων του ASEAN· εκφράζει τη λύπη του 
διότι η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα συμβάλλει στην ταχεία επέκταση της 
παραγωγής φοινικέλαιου, οδηγώντας σε απώλεια ιδιοκτησίας και/ή αρνητική ένταξη των 
φτωχών της υπαίθρου στις φυτείες φοινικέλαιου· κρίνει συνεπώς σημαντικό να 
στηριχθούν, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, τα δικαιώματα χερσαίων πόρων των 
φτωχών στις αναπτυσσόμενες χώρες· ενθαρρύνει την καταβολή εντονότερων 
προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, 
επιδοκιμάζει το έργο του Κέντρου για τη Βιοποικιλότητα του ASEAN και προσβλέπει σε 
στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για τον μετριασμό της αλλαγής 
του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτή·

35. παροτρύνει τα κράτη μέλη του ASEAN να προβούν στη σύναψη συμφωνίας 
συντονισμένων μέτρων για την πρόληψη, την καταπολέμηση και τον περιορισμό των 
μεγάλων πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον· προτρέπει την 
Ινδονησία να επικυρώσει τη συμφωνία του 2002 σχετικά με τις πυρκαγιές και τη ρύπανση 
στην περιοχή·

36. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να εντατικοποιήσει διαλόγους περί πολιτικής και τη 
συνεργασία επί θεμάτων όπως είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένων 
εκείνων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και να πράξει το αυτό, 
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προστατεύοντας την ελευθερία της έκφρασης και την ελεύθερη ροή των πληροφοριών, 
επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και θέματα 
ασφαλείας, όπως είναι η καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος, η φοροδιαφυγή, η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εμπορία ανθρώπων και 
ναρκωτικών, η αντιτρομοκρατία, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ο αφοπλισμός, η 
ασφάλεια στη θάλασσα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

37. εκφράζει ανησυχία λόγω των συνδεομένων με την ανάπτυξη του αστικού χώρου 
προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χώρες ASEAN ως αποτέλεσμα της αύξησης της 
οικονομίας τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών από την ύπαιθρο προς τις πόλεις, η πολεοδομία και η παροχή βασικών υποδομών 
και υπηρεσιών, η λήψη μέτρων προς πρόληψη της εξάπλωσης των παραγκουπόλεων και η 
μέριμνα για χρήση καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να καταπολεμηθεί η 
ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τις χώρες ASEAN στο θέμα των 
στρατηγικών αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων·

38. προτείνει την υποστήριξη της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, ειδικότερα όσον 
αφορά την ελεύθερη ροή αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, την κινητικότητα των 
ειδικευμένων εργατών, την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στη διαχείριση 
καταστροφών και κρίσεων, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και 
σε μεταναστευτικά ζητήματα·

39. υπενθυμίζει ότι είναι επίσης σημαντικό να υποστηριχθεί ο αναπτυσσόμενος ιδιωτικός 
τομέας μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών 
επιχειρήσεων και της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά, επενδυτικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων 
και η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και η πρόσβαση αυτών στην αγορά, καθώς 
και με τη συνεχιζόμενη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN·

40. σημειώνει ότι για πλείονα μέλη του ASEAN οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων στην ΕΕ αποτελούν σημαντικό τομέα και υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή ΣΓΠ και 
ΣΓΠ+ συνδέεται με την εφαρμογή βασικών προτύπων εργασίας και συμβάσεων της ΔΟΕ 
και άλλων βασικών διεθνών συμβάσεων καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

41. καλεί τους ηγέτες των κρατών μελών του ASEAN να υποστηρίξουν τον στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή σε μελλοντικές διασκέψεις κορυφής της Ανατολικής 
Ασίας, μετά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και 
Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία·

42. επικροτεί την ειρηνευτική διεργασία και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη 
Βιρμανία/Μιανμάρ, που παρέχουν μια ιστορικής σημασίας ευκαιρία για σημαντική 
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ASEAN· εξακολουθεί, ωστόσο, να εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων· παροτρύνει την 
κυβέρνηση της Βιρμανίας και τους γείτονές της στον ASEAN, ιδίως όσον αφορά τους 
Ροχίνγκιας, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και των δικαιωμάτων τους ως πολίτες·

43. επικροτεί την επικύρωση από την Καμπότζη και τις Φιλιππίνες του καταστατικού του 
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Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και καλεί όλα τα κράτη μέλη του ASEAN να 
πράξουν το ίδιο· απευθύνει ομοίως έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη του ASEAN να 
ακολουθήσουν την παγκόσμια τάση για την κατάργηση της θανατικής ποινής· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη του ASEAN να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς·

44. συγχαίρει την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες για την ενεργό συμμετοχή τους στην εταιρική 
σχέση ανοιχτής διακυβέρνησης (Open Government Partnership, OPG) και για τη 
δέσμευσή τους που έχει αποδεδειγμένα προαγάγει τη μεγαλύτερη κυβερνητική διαφάνεια 
και την ακεραιότητα της δημόσιας διοίκησης· προτείνει οι υπόλοιπες χώρες του ASEAN 
να επιδιώξουν την ιδιότητας μέλους στην OPG και να αναπτύξουν δικά τους σχέδια 
δράσης σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και 
οργανώσεις βάσεως·

45. εκφράζει ωστόσο ανησυχία, διότι σε πολλές χώρες του ASEAN τα περιστατικά αρπαγής 
γης, η ατιμωρησία για όσους συνδέονται με τις άρχουσες ελίτ και η διαφθορά θέτουν σε 
κίνδυνο την τεράστια οικονομική και κοινωνική πρόοδο που σημειώνεται στην περιοχή· 

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ASEAN (AIPA), τη 
Γραμματεία του ASEAN και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του 
ASEAN.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να επιστήσει τη δέουσα προσοχή στις σχέσεις ΕΕ-
ASEAN, οι οποίες έχουν άδικα μεταφερθεί στο παρασκήνιο, καθώς στο επίκεντρο 
βρίσκονται οι σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία. Η κατάσταση αυτή 
εξακολουθεί να υφίσταται παρά το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη και το μέγεθος της 
οικονομίας του ASEAN είναι ήδη συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της Κίνας και το «πολιτικό 
νέφος» του ASEAN βρίσκεται σε άνοδο.

Οι ομοιότητες μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για 
συνεργίες και διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης. Μέλημα της έκθεσης είναι να εξετάσει με 
ποιον τρόπο οι ενισχυμένοι οικονομικοί δεσμοί μπορούν να συνδυαστούν με ένα πιο 
κατάλληλο κοινωνικοπολιτικό και θεσμικό πλαίσιο και σχέσεις. Η έκθεση παρουσιάζει 
επίσης ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διμερείς σχέσεις των δύο περιοχών θα 
μπορούσαν να αναχθούν σε νέο επίπεδο. Οι εκτιμήσεις και οι συστάσεις παρουσιάζονται στο 
πλαίσιο της τρέχουσας φιλόδοξης εσωτερικής διαδικασίας ολοκλήρωσης του ASEAN, στο 
πλαίσιο των αναδυόμενων πολιτικών δυνάμεων και των δημοκρατικών προκλήσεων, όπως 
αυτές που αντιμετωπίζει, με τον ταχύ μετασχηματισμό της και την πρόοδό της προς τη 
δημοκρατία, η Βιρμανία/Μιανμάρ που αναλαμβάνει προσεχώς την προεδρία του ASEAN. 

Οι συστάσεις της έκθεσης θα πλαισιωθούν από τη διαδικασία συνάντησης Ασίας-Ευρώπης 
(ASEM), τη δήλωση της Νυρεμβέργης, το σχέδιο δράσης του Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, το 
Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και τις μελλοντικές 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. 

Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση και προτάσεις για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-ASEAN σε 
ένα παγκόσμιο πλαίσιο, κυρίως με την Κίνα, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
εξετάζει τις δυνατότητες ενίσχυσης των συνεισφορών της ΕΕ στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
του ASEAN. 

Η έκθεση ρητώς δεν καλύπτει τις σχέσεις της ΕΕ με επιμέρους κράτη μέλη του ASEAN. Οι 
σχέσεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο σειράς συγκεκριμένων ψηφισμάτων που 
αναμένεται να εγκριθούν σε σχέση με συστάσεις του Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ή σε σχέση με τις διαδικασίες έγκρισης και τις 
συνοδευτικές εκθέσεις που αφορούν την εφαρμογή των νέων συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας. Για τον ίδιο λόγο, η έκθεση δεν αναφέρεται στις διμερείς σχέσεις μεταξύ 
των κρατών μελών του ASEAN.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN
(2013/2148(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ricardo Cortés Lastra

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συγχαίρει τα κράτη μέλη του ASEAN για τη θεαματική οικονομική πρόοδο που έχουν 
σημειώσει τα τελευταία χρόνια· έχει ωστόσο επίγνωση του ότι συνεχίζουν να υφίστανται 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών του ASEAN και 
θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια νέα στρατηγική από την ΕΕ με σκοπό 
την ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στις χώρες αυτές· πιστεύει ότι η εν 
λόγω στρατηγική πρέπει να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την 
Ανάπτυξη του 2005 καθώς και στις αρχές που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πρόγραμμα δράσης της για αλλαγή1·

2. πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική πρέπει να βασίζεται συγκεκριμένα στις εξής αρχές: 
συνέπεια μεταξύ των πολιτικών για την ανάπτυξη, μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας, απόδοση προτεραιότητας στις βασικές κοινωνικές ανάγκες, συγκεκριμένα 
στην υγεία και την εκπαίδευση, και συμμετοχή των εθνικών ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων, περιλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των 
ΜΚΟ για την ανάπτυξη και της κοινωνίας των πολιτών·

3. επισημαίνει ότι, ενώ η συνεργασία ΕΕ-ASEAN έχει συνολικό στόχο την περίοδο 2011-
2013 να συμβάλει στην περιφερειακή ολοκλήρωση του ASEAN, π.χ. καθιστώντας 
δυνατή τη σύστασης της Κοινότητας ASEAN έως το 2015, τα διατομεακά προγράμματα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· 

1 COM (2011) 637 τελικό της 13.10.2011. Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα 
πρόγραμμα δράσης για αλλαγή. 
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στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να συγχέεται μία «στρατηγική υπέρ της 
αύξησης της οικονομίας» με μία μακρόπνοη στρατηγική για την ανάπτυξη που 
συνεπάγεται τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων στόχων, όπως είναι η υγεία, η 
εκπαίδευση, η πρόσβαση αγροτικών περιοχών στην ενέργεια, η στήριξη των μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.· ειδικότερα παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι προγράμματα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του μηχανισμού χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) συνδέονται κατά άμεσο τρόπο με τον πρωταρχικό 
στόχο της εξάλειψης της φτώχειας σύμφωνα με την εσωτερική συνέπεια της πολιτικής 
για την ανάπτυξη όπως καθιερώνεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ·

4. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις αρχές και τους στόχους μιας τέτοιας στρατηγικής με 
τους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους δωρητές, συγκεκριμένα με την Κίνα και την 
Ινδία, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
και τους Στόχους της Χιλιετίας μετά το 2015 των Ηνωμένων Εθνών· κάνει έκκληση προς 
τους αναδυόμενους δωρητές να αναλάβουν αναπτυξιακές ευθύνες στην περιοχή αυτή 
βάσει του ρόλου τους ως αναδυόμενων δυνάμεων και να προχωρήσουν προς την 
καθιέρωση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υπέρ της αναπτυξιακής 
συνεργασίας·

5. φρονεί ότι κατά την χάραξη της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
στρατηγικής τους τα κράτη του ASEAN θα έπρεπε ασχοληθούν άνευ χρονοτριβής με τις 
μείζονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και με τις προκλήσεις της 
αστικοποίησης που ορθώνονται ενώπιόν τους όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, συγκεκριμένα των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την 
επισιτιστική ασφάλεια και την αλλαγή του κλίματος, όπως και με το πώς 
ανταποκρίνονται στις φυσικές καταστροφές που συχνά πλήττουν τα κράτη του ASEAN· 
επ’ αυτού καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών του ASEAN 
και ζητεί στενότερη συνεργασία ΕΕ-ASEAN·

6. σημειώνει επίσης ότι η φτώχεια συνεχίζει να είναι πρόβλημα στις χώρες αυτές και ότι 
πλήττει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, τα άτομα με ελάχιστες δεξιότητες, τις αγροτικές 
περιοχές και τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες· για τον λόγο αυτόν φρονεί ότι 
χρειάζεται καλύτερη κατανομή του πλούτου και προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
σε όλα τα επίπεδα, καθόσον η ανισότητα εμποδίζει την αύξηση της οικονομίας και την 
επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές συγκρούσεις·

7. τονίζει ότι οι δράσεις της ΕΕ στην περιοχή πρέπει να προετοιμάζονται σε συνεργασία με 
τις αρχές των εν λόγω κρατών, με τρόπο ο οποίος να είναι συνεπή προς τη νέα 
πραγματικότητα και τις νέες ανάγκες της περιοχής και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση εκάστου κράτους, ώστε η βοήθεια της ΕΕ να 
συμβάλει στην ισορροπημένη αύξηση της οικονομίας στην περιοχή·

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο Καταστατικός Χάρτης ASEAN τονίζει την σπουδαιότητα 
του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και της 
συνταγματικής διακυβέρνησης· εκφράζει όμως τη λύπη του διότι ο Χάρτης δεν διαθέτει 
μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών και κυρώσεις στην περίπτωση παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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9. θεωρεί ότι τα κράτη του ASEAN πρέπει να προχωρήσουν προς μια νέα φάση 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη φροντίδα για 
την προώθηση των ανθρωπίνων, κοινωνικών, εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων 
των λαών τους με σκοπό να εξασφαλίσουν στις κοινωνίες τους περισσότερη ισότητα και 
δικαιοσύνη· για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρεί ότι πρέπει να θέσουν την αύξηση 
του οικονομικού τους πλούτου στην υπηρεσία της ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής 
προστασίας και ασφάλειας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να εντείνει την συνεργασία της 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να συμβάλει στο να καταστεί 
αποτελεσματική η Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(AICHR) στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. παροτρύνει την ΕΕ να αναβαθμίσει την βοήθεια και συνεργασία της για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω, μεταξύ άλλων, της ενθάρρυνσης της κύρωσης και 
εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς·

11. παροτρύνει επίσης τα κράτη του ASEAN να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους 
εφαρμόζουν πλήρως και αποτελεσματικά τα εθνικά και διεθνή (της ΔΟΕ) εργασιακά 
πρότυπα και περιβαλλοντικούς κανόνες και δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο κλίμα για την 
ανάπτυξη και τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα τα 
παροτρύνει να λάβουν μέτρα, σε συντονισμό με την κοινωνία των πολιτών και τις εθνικές 
και περιφερειακές αρχές, για την προάσπιση των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων· καλεί δε τις εθνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
χώρες ASEAN να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

12. φρονεί ότι, σε ένα πλαίσιο όπου η οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών στο μέλλον 
θα εστιάζεται ολιγότερο στις εξαγωγές και περισσότερο στην εγχώρια κατανάλωση, οι 
προσπάθειες των κρατών του ASEAN για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ένταξή τους στην 
κοινωνία, μπορούν να προσδώσουν τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό στις χώρες αυτές·

13. παροτρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να βοηθεί τα κράτη του ASEAN να 
συνεχίσουν να μειώνουν τις διαφορές μεταξύ κρατών και να τα συνοδεύει προς την 
κατεύθυνση της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής ολοκλήρωσης σε περιφερειακό 
επίπεδο, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
(Καμπότζη, Λάος και Μιανμάρ) και επίσης να προάγει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, συγκεκριμένα μέσω μικροδανείων, των ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού των κρατών του ASEAN όπως είναι οι γυναίκες και οι εθνοτικές 
μειονότητες·

14. καταγγέλλει τον αρνητικό αντίκτυπο από την πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα επί της 
αρπαγής γαιών στη Νότια Ασία, καθόσον τα κράτη μέλη της ΕΕ συνιστούν βασική 
κινητήρια δύναμη για την ταχεία επέκταση της παραγωγής φοινικέλαιου (ειδικά στην 
Ινδονησία και τη Μαλαισία), οδηγώντας σε αναγκαστική εκδίωξη και/ή αρνητική ένταξη 
των φτωχών της υπαίθρου στις φυτείες φοινικέλαιου· αντιθέτως κρίνει ουσιαστικό το να 
στηριχθούν, στο πλαίσιο της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, τα δικαιώματα σε γη των 
φτωχών στις αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθώντας μια προσέγγιση βάσει δικαιώματος·

15. ζητεί να ενεργοποιηθούν επειγόντως οι «κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής γης της 
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ΕΕ 2004 » προς αντιμετώπιση της αρπαγής γαιών· συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι δωρητές 
πρέπει να εφαρμόζουν πολιτική γης που να προσανατολίζεται στην προάσπιση και 
ενίσχυση των μικρού μεγέθους οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

16. εκφράζει ανησυχία λόγω των συνδεομένων με την ανάπτυξη του αστικού χώρου 
προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χώρες ASEAN ως αποτέλεσμα της αύξησης 
της οικονομίας τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών από την ύπαιθρο προς τις πόλεις, η πολεοδομία και η παροχή 
βασικών υποδομών και υπηρεσιών, η λήψη μέτρων προς πρόληψη της εξάπλωσης των 
παραγκουπόλεων και η μέριμνα για χρήση καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για να καταπολεμηθεί η ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τις χώρες 
ASEAN στο θέμα των στρατηγικών αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων·

17. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που προορίζονται για την προώθηση της 
ανάπτυξης των διοικητικών ικανοτήτων των κρατών του ASEAN και της ανάπτυξης των 
θεσμικών οργάνων του για περιφερειακή ολοκλήρωση καθώς και για την προώθηση της 
καλύτερης διακυβέρνησής τους.
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