
43. hangsúlyozza, hogy demokratikusan választott európai intézményként a Parlament speciális szerepet 
fog játszani az EU választási megfigyelő misszióinak politikai nyomon követésében, és különösen a parla
menti kapacitásnövelési folyamatban; 

44. felszólít arra, hogy – ahol azok gyakorolhatók – szenteljenek komoly figyelmet a Parlament és az 
AKCS parlamenti küldöttségek és missziók közötti konzultáció, együttműködés és tudásátadás által generált 
hozzáadott értéknek az EU külügyi fellépései szélesebb összefüggésében, de más nemzeti és nemzetközi 
megfigyelői missziók összefüggésében is; javasolja, hogy hozzanak létre munkacsoportokat annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az Afrikai Unió partnerei az új EU–Afrika stratégia részeként igénybe vehessék a 
választási megfigyeléssel kapcsolatos szakismereteket és tapasztalatokat, ahogyan az EU igénybe vette az 
ODIHR/EBESZ munkamódszereit és tapasztalatait; 

45. felhív azoknak a feltételeknek az elemzésére, amelyek mellett rövid távon közös választási megfigyelő 
küldöttségeket lehetne szervezni az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés, az Euromediterrán Parlamenti 
Közgyűlés és az Európai–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés más tagjaival; 

46. javasolja közös AKCS–EU megfigyelő küldöttségek időszakos szervezését az EU-ban tartott válasz
tások alkalmával; 

47. úgy véli, hogy az elektronikus szavazás már most is kulcsfontosságú szerepet tölt be a választási 
folyamatokban, és egyre inkább ilyen szerepet fog betölteni, újfajta választási csalás előtt nyitva meg 
esetlegesen az utat; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket az ilyen szavazás 
megbízható megfigyelésére, és ennek céljából megfelelően képezze ki a megfigyelőket; 

48. felhívja a Parlamentet, hogy fogadjon el éves jelentést az EU választási megfigyelő misszióiról; 

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, az Euromedi
terrán Parlamenti Közgyűlés elnökének és az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, az 
Európa Tanács parlamenti közgyűlése elnökének, az EBESZ parlamenti közgyűlése elnökének és a Demok
ratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala igazgatójának. 

Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN) 

P6_TA(2008)0195 

Az Európai Parlament 2008. május 8-i állásfoglalása a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével 
(ASEAN) folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2007/2265(INI)) 

(2009/C 271 E/04) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokról szóló állásfoglalásaira, különösképpen a Koreával 
meglévő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló, 2007. december 13-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az ASEAN Chartára, amelyet 2007. november 20-án, a 13. ASEAN csúcstalálkozón írtak alá 
Szingapúrban, 

— tekintettel a Burmáról szóló állásfoglalásokra, ezek közül is a legutóbbi, 2007. szeptember 6-i és 27-i 
állásfoglalásaira ( 2 ), 

— tekintettel a CARS 21: versenyképes autóipari szabályozási keretről szóló, 2008. január 15-i állásfogla
lására ( 3 ) 

— tekintettel a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló, 2007. július 12-i 
állásfoglalására ( 4 ),
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— tekintettel az EU által a kereskedelemnek nyújtott támogatásról szóló, 2007. május 23-i állásfoglalá
sára ( 1 ), 

— tekintettel a mindenki számára elérhető tisztességes munka előmozdításáról szóló, 2007. május 23-i 
állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel az Európai Unió regionális szabadkereskedelmi területeiről és kereskedelmi stratégiájáról szóló, 
2003. június 3-i állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, tanácsi rendeletre irányuló javaslatára 
(COM(2007)0602), 

— tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Globális Európa: nemzetközi versenyképesség. Hozzájárulás az EU növe
kedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című bizottsági közleményre (COM(2006)0567), 

— tekintettel a CEPII-CERIM által készített, „Az Európai Unió és az ASEAN közötti lehetséges szabadke
reskedelmi megállapodás gazdasági hatásairól” című, 2006. május 3-i tanulmányra, 

— tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) negyedik miniszteri konferencijának 2001. november 
14-én Dohában elfogadott miniszteri nyilatkozatára, és különösen annak a különleges és megkülönböz
tetett bánásmódról szóló (44) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, és a Külügyi Bizottság, valamint az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményeire (A6-0151/2008), 

A. mivel az Európai Uniónak továbbra is kiemelten kell kezelnie a WTO-n keresztül kidolgozott, szabály
alapú multilaterális kereskedelmi rendszert, amely a tisztességes és méltányos nemzetközi kereskedelem 
legkedvezőbb lehetőségét nyújtja a megfelelő szabályok biztosításával és az azoknak való megfelelés 
biztosításával; 

B. mivel a dohai fejlesztési program sikeres és kiegyensúlyozott megvalósítása esetén valóra válhat az a 
remény, hogy támogatják a fejlődő országoknak a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe való beépülését; 

C. mivel a régiók közötti kereskedelmi megállapodások kiegészíthetik a multilaterális rendszert az integráció 
előmozdításával, valamint olyan témák taglalásával, amelyeket jelenleg nemigen érintenek többoldalú 
egyezmények; 

D. mivel összességében véve az ASEAN az EU ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, az EU pedig az 
ASEAN második legnagyobb kereskedelmi partnere, valamint a régió vezető beruházója lenne; 

E. mivel az ASEAN rendkívül változatos régió: három országa a legkevésbé fejlett országok (LDC) közé 
tartozik, míg máshol magasabb az egy főre jutó jövedelem, mint az EU sok tagállamában; 

F. mivel az ASEAN-országok eltérő gazdasági jellemzőkkel rendelkeznek, és ezek a különbségek fontos 
szerepet játszanak majd az EU és az ASEAN közötti szabadkereskedelmi megállapodás végleges formá
jának kialakításában; 

G. mivel az erre vonatkozó tanulmányok szerint egy EU–ASEAN megállapodás (a továbbiakban: a megál
lapodás) mindkét fél számára jelentős gazdasági előnyökkel járna, ugyanakkor további intézkedésekre 
lehet szükség a termelt haszon méltányos elosztásának elősegítése érdekében; 

H. mivel az EU és bármely országgal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás előfeltétele egy végrehajt
ható emberi jogi záradékokat tartalmazó partnerségi és együttműködési megállapodás;
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I. mivel az EU–ASEAN piacokhoz való megfelelő és kölcsönös hozzáférés – teljes mértékben tiszteletben 
tartva az ASEAN-tagországok eltérő gazdasági helyzetét, különös tekintettel a legszegényebb, legkevésbé 
fejlett országokra – növelni fogja az áruk és szolgáltatások forgalmát, továbbá fokozni fogja az inno
vációt és fellendíti a gazdasági növekedést mindkét oldalon; 

J. mivel kellő figyelmet kell fordítani a szellemi tulajdonjogok eredményes védelmére, ideértve a földrajzi 
jelzéseket és az eredet-megjelöléseket is, támogatva a gyógyszerekhez való hozzáférést és a technológiák 
átadását, különösen a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás elleni közdelemben; 

1. úgy véli, hogy egy nagyra törő megállapodás mindkét oldal számára komoly előnyökkel fog járni, és 
bár egy jól kidolgozott megállapodás fontosabb, mint egy szoros ütemterv, aggasztónak találja a tárgyalások 
lassú előrehaladását; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós vállalkozások számára konkrét ered
ményeket érjenek el a piaci hozzáférés javításával; 

2. úgy véli, hogy a dohai fejlesztési program sikeressége továbbra is kiemelt szerepet kap az EU keres
kedelmében, és reméli, hogy az ASEAN-nal folytatott tárgyalások ezt kiegészítik; úgy véli, hogy a javasolt 
szabadkereskedelmi megállapodásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania a WTO szabályait; 

3. felhívja mindkét felet, hogy a tárgyalások során kezelje kiemelten az árucikkek, különösen az élelmi
szerek, árstabilitásának szükségességét, valamint nagy óvatossággal kezelje a bioüzemanyagok kérdését, 

4. úgy véli, hogy a régiók közötti megállapodások hasznosan kiegészíthetik a multilaterális rendszert, 
amennyiben azok széleskörűek és nagyra törők, és nem elégednek meg a vámcsökkentéssel, valamint 
kitérnek a kereskedelemmel összefüggő minőségi feltételekre, beleértve a hatékony emberi jogi előírásokat, 
a társadalmi és környezetvédelmi normákat; úgy véli, hogy amennyiben egy régióközi megállapodás megva
lósíthatatlannak bizonyulna, a kétoldalú tárgyalások tekintetében alapvető fontosságú lenne egy közös keret 
megléte, amelyben csak a megállapodás hatóköre és az átmeneti időszakok változnának; 

5. hangsúlyozza, hogy az Unió további ipari növekedése a tisztességes szabályokkal rendelkező külke
reskedelemre és külföldi befektetésekre való nyitottságtól függ; 

6. sajnálja, hogy a 2007 novemberében Szingapúrban tartott EU–ASEAN csúcstalálkozón nem foglal
koztak részletesen a vállalkozási gyakorlatokhoz és magatartáshoz kapcsolódó bizonyos rendelkezésekkel, és 
ezáltal akadályozzák az ASEAN-országokba történő európai uniós befektetést; 

7. hangsúlyozza az ASEAN-országok közötti regionális gazdasági integráció megerősítésének fontosságát; 
felhívja a Bizottságot, hogy ennek elősegítése érdekében biztosítson technikai segítségnyújtást és további 
lehetséges segítséget; 

8. sürgeti a feleket, hogy fokozatosan csökkentsék vagy szüntessék meg az áruk és szolgáltatások keres
kedelmére vonatkozó akadályokat, az ASEAN-térséghez tartozó országok eltérő gazdasági helyzetének, 
valamint a mindenki számára megfizethető áron és magas minőségi színvonalon elérhető, egyetemes, 
hozzáférhető és fenntartható közszolgáltatások iránti igény teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; 

9. sürgeti a Bizottságot, hogy az EU–ASEAN megállapodásban biztosítsa az átláthatóságot és az ered
ményes szabályozást a közbeszerzés, a verseny és a beruházások, továbbá a szellemi tulajdonjogok, az 
állami támogatások és egyéb támogatások tekintetében; hangsúlyozza a szolgáltatások fontosságát az 
EU–ASEAN kereskedelmi kapcsolatokban; 

10. hangsúlyozza, hogy egy ASEAN megállapodásnak biztosítania kell az alábbiakat: 

i) a származási szabályok fejlesztése és egyszerűsítése, 

ii) a szabványok harmonizációja, beleértve a termékbiztonsági, gyermekvédelmi és állatjóléti szabványokat, 

iii) a szabályozás átláthatósága és egyszerűsített bürokratikus eljárások, 

iv) a megkülönböztető adók megszüntetése;
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Ágazati kérdések 

11. úgy véli, hogy a nem tarifális akadályok kérdése ugyanannyira fontos, mint a vámcsökkentések, és 
különösen aggasztónak találja az üzleti szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokat, mivel az indokolatlan 
korlátozások csökkentésének eredményeként az ASEAN-vállalatok alacsonyabb költségű és hatékonyabb 
banki, biztosítási és jogi szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá; 

12. hangsúlyozza a szellemi tulajdonjogok fontosságát, és felhív arra, hogy kezeljék kiemelten azok 
eredményes érvényesítését, különös tekintettel a formatervezési mintákra, a hangfelvételekre és más kultu
rális termékekre, továbbá a földrajzi jelzésekre és az eredet-megjelölésekre; sürgeti a Bizottságot az akadályok 
leküzdésére annak ellenére, hogy az országoknak jogukban áll szabályozni azokat az ágazatokat – például az 
audiovizuális ágazatot –, amelyek központi szerepet töltenek be a kulturális sokszínűség megőrzésében; 

13. különösen fontosnak tartja a hamisított gyógyszerek elleni küzdelmet, mivel az ilyen termékek 
tisztességtelen versenyt eredményeznek és veszélyt jelentenek a fogyasztókra nézve; ugyanakkor rámutat, 
hogy a megállapodásban semmi sem hozhat létre olyan jogi vagy gyakorlati akadályokat, amelyek gátolják a 
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményről (TRIPS-egyezmény) szóló nyilat
kozatban megállapított rugalmasságok maximális kihasználását, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférést, 
és felszólítja a bizottsági tárgyalókat, hogy maradéktalanul vegyék figyelembe a fent említett, 2007. július 
12-i állásfoglalásban az e témára vonatkozóan tett megállapításokat; 

14. emlékeztet az Európai Unió azon elkötelezettségére, hogy támogatja a dohai nyilatkozatot és a 
közegészségügyet és a gyógyszerekhez való hozzáférést támogató TRIPS rugalmasságának alkalmazását a 
fejlődő országokban; ezért felhívja a Bizottságot, hogy ne tegyen semmi olyat, ami aláássa a thaiföldi 
kormány azon erőfeszítéseit, hogy biztosítsa minden lakos számára a gyógyszerekhez való hozzáférést; 

15. úgy véli, hogy a megállapodás közbeszerzést érintő szakaszaiban el kell ismerni az ASEAN-tagor
szágok eltérő fejlettségi szintjét, és tiszteletben kell tartani valamennyi résztvevőnek a közszolgáltatások – 
különösen az alapvető szükségletekhez kapcsolódók – szabályozására vonatkozó jogát; 

16. úgy véli, a megállapodásnak elő kell mozdítania a nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot az 
állami befektetési alapok befektetései vonatkozásában; 

17. aggodalmát fejezi ki a növekvő rizsárak miatt, különösen a szegényebb háztartások számára a rizst 
importáló ASEAN-országokban; 

18. szükségesnek véli, hogy részletekbe menően foglalkozzanak a halászattal, kiváltképpen a tonhalága
zattal, tekintettel arra, hogy a vámok teljes és azonnali liberalizációja erős társadalmi-gazdasági hatást 
gyakorolna ezen érzékeny ágazatra, amint azt a Bizottság is elismeri a Parlament felkérésére készített, a 
szóban forgó ágazatról szóló tanulmányában; 

19. hangsúlyozza a halászat higiéniai és egészségügyi szabályainak való megfelelés fontosságát, sürgeti a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a szükséges technikai segítséget, amely lehetővé teszi az ASEAN halászati ágazat 
számára e célkitűzések elérését; 

20. sürgeti, hogy a régiók közötti gazdasági együttműködést makrogazdasági területeke is terjesszék ki, 
ideértve az adóügyi és a statisztikai együttműködést, a nemzetközi könyvvizsgálati és számviteli előírások és 
a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelmet célzó intézkedések elfogadását is; 

21. felhívja az EU-t és az ASEAN-t, hogy fokozzák az együttműködést az emberkereskedelem, a szex
turizmus és a hamisítás elleni küzdelem terén; üdvözli az ASEAN-tagországok kábítószerek elleni elkötele
zettségét, miközben felhívja őket, hogy tartsák fenn az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) halálos 
ítéletekre vonatkozó moratóriumát; üdvözli, hogy a Fülöp-szigeteken eltörölték a halálbüntetést; 

22. felhívja az EU-t és az ASEAN-t, hogy fokozzák az együttműködést az éghajlatváltozás kezelése és az 
élelmiszerbiztonság támogatása, valamint a közegészségügy területén, különösen az olyan betegségek elleni 
küzdelemben, mint az AIDS, a SARS és a madárinfluenza; 

23. úgy véli, hogy az Uniónak az ASEAN-országokkal szembeni versenyképessége az Unióban végzett 
jobb minőségű oktatástól, képzéstől és kutatástól, valamint az innovatív termékek és szolgáltatások létre
hozástól függ;
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24. úgy véli, hogy a kereskedelmi, befektetési és a kutatási és fejlesztési megállapodásoknak ki kell térniük 
ágazatspecifikus kérdésekre, például az alábbiakra: 

i) energiatakarékos villanyégők, 

ii) fenntarthatóan termesztett és legálisan kitermelt fatermékek tanúsítványa, 

iii) természeti katasztrófák megakadályozása és az azokat követő helyreállítás, 

iv) az idegenforgalmi ágazat, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, 

v) a kutatók, üzletemberek és turisták szabad mozgása, 

vi) az Unióban és az ASEAN-országokban lévő kutatóközpontok közötti együttműködés és a tudományos 
kutatási eredmények cseréje, 

vii) aeroszoladagolók; 

25. javasolja, hogy az uniós energiapolitika az ASEAN-országok tekintetében az alábbiakra koncentráljon: 

i) az energetikai termékekhez kapcsolódó megkülönböztetésmentes engedélyezési és kereskedelmi felté
telek, 

ii) az energiatermelési és exportkapacitások fejlesztései, 

iii) az energetikai termékek szállítási infrastruktúrájának fejlesztése, 

iv) az energiaforrások diverzifikációja, 

v) az energetikai termékekre kivetett határátlépési adók felszámolása, 

vi) kölcsönös megállapodások az energiatakarékosságról, az éghajlatváltozás enyhítéséről és az üvegházha
tást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről, beleértve a lehetséges kölcsönös kibocsátáskereskedelmi 
rendszereket az Unióban működő iparágak megkárosításának elkerülése érdekében; 

26. üdvözölné az Unióban és az ASEAN-országokban lévő kutatási intézmények által végzendő közös 
kutatási projektek kialakítását, és sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az ilyen megoldások megkönn
yítése érdekében; 

27. emlékeztet arra, hogy az Unió iparát meg kell védeni az ASEAN-országok exportőreinek dömping
jétől, és az Unió kereskedelmi tárgyaló felei részéről történő korai beavatkozás révén előre lehetetlenítse el 
az ilyen dömpinget; 

Országspecifikus kérdések 

28. hangsúlyozza, hogy a vámcsökkentésekre vonatkozó menetrendeknek mindenkor figyelembe kell 
venniük az ASEAN-országok eltérő gazdasági helyzetét; 

29. úgy véli, hogy az ASEAN-országok szegényebb, de nem a legkevésbé fejlett országok közé tartozó 
tagjai számára olyan rugalmasságokat kell biztosítani, amelyek nagyrészt egyenértékűek a gazdasági part
nerségi megállapodásokban a hasonló jövedelmi szinttel rendelkező országok számára biztosítottakkal; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy a tárgyalások megfelelő szakaszában kérjék fel Kambodzsát és Laoszt, 
hogy jelezzék, részt kívánnak-e venni a megállapodásban; pozitív válasz esetén a Bizottság kérje a Tanácstól 
az azt lehetővé tevő, felülvizsgált tárgyalási megbízást; 

31. úgy véli, hogy a jelenlegi burmai helyzet nem teszi lehetővé, hogy az országot bevonják a megál
lapodásba; 

32. véleménye szerint mindenképpen megoldást kell találni a partnerségi és együttműködési megálla
podás létrejöttét akadályozó banki titoktartás problémájára Szingapúrban ahhoz, hogy valóban fennáll
hasson egy régióközi szabadkereskedelmi megállapodás lehetősége;
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Fenntartható fejlődés 

33. úgy véli, hogy egy, a fenntartható fejlődésről szóló nagyra törő fejezetnek minden megállapodás 
alapvető részét kell képeznie, és hangsúlyozza az elfogadott előírások végrehajtásának alapvető fontosságát; 
úgy véli, hogy ennek érdekében a fejezetet alá kell vetni a szabványokra irányuló vitarendezési mecha
nizmusnak; 

34. felszólít arra, hogy bármilyen megállapodásnak tartalmaznia kell kötelező érvényű szociális és 
környezetvédelmi záradékokat, amelyek kötelezik a feleket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfon
tosabb egyezményeinek ratifikálására, valamint azok eredményes végrehajtásának biztosítására, különös 
tekintettel a gyermek- és a kényszermunkára, amelyek felszámolása az ILO előtt álló egyik legfontosabb 
feladat, amint arra a „A gyermekmunka vége: elérhető közelségben” című, először 2006-ban kiadott jelentés
ében is rámutat; 

35. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogyan lehetne ösztönzőket biztosítani az országoknak a 
munkaügyi előírások javítása érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a szabadkereskedelmi megálla
podások terjedése ne csorbítsa az általános preferenciarendszer különleges ösztönző előírása (GSP+) státu
sának megszerzéséhez kapcsolódó vonzerőt, ugyanakkor vizsgálja meg az emberi jogokról és a munkajogról 
szóló alapvető ENSZ- és ILO-egyezmények ratifikálását tartalmazó záradék bevezetésének a lehetőségét, 
különös tekintettel a gyermek- és a kényszermunkára vonatkozó egyezményekre; 

36. hangsúlyozza, hogy az EU–ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépését követően intéz
kedéseket kell hozni a legkevésbé fejlett országoknak a termékeik EU-ba történő bejutásához biztosított 
előnyök veszélyeztetésének elkerülésére; 

37. úgy véli, hogy egy, a munkavállalói és munkáltatói szervezetek, valamint a civil társadalom képviselői 
által alkotott, a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fórum nagymértékben hozzájá
rulhat ahhoz, hogy a nagyobb mértékű piacnyitás a környezetvédelmi és a társadalmi normák erősödésével 
is járjon; 

38. olyan mechanizmus létrehozását javasolja, amely alapján az elismert munkavállalói és munkáltatói 
szervezetek intézkedés iránti kérelmeket nyújthatnak be, amelyekkel meghatározott időn belül foglakoznak 
és a rendelkezések folyamatos nyomon követését és felülvizsgálatát eredményezi annak érdekében, hogy a 
munkavállalók jogsérelmeivel szemben szüntelenül nyomást tartsanak fenn; 

39. várakozással tekint a fenntarthatósági hatásvizsgálat korai közzétételére, amelynek időben rendelke
zésre kell állnia ahhoz, hogy átfogó nyilvános konzultációt folytathassanak, amelynek eredményei befolyá
solhatják a tárgyalások kimenetelét, különös tekintettel azon intézkedésekre, amelyek szükségessé válhatnak 
a bizonyos csoportokra vagy ágazatokra gyakorolt negatív hatás mérséklése érdekében; 

40. úgy véli, hogy a fenntarthatósági hatásvizsgálatnak külön figyelmet kell fordítania a kereskedelem 
liberalizációja által a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásra, kiváltképpen az olyan ágazatokban, 
mint a mezőgazdaság, a textilipar és az exportfeldolgozás; 

41. felhívja a Bizottságot és az ASEAN-országok képviselőit, hogy fordítsanak különös figyelmet a 
megállapodás által a térség kistermelőire gyakorolt hatásra, és biztosítsák, hogy a családi gazdálkodás és a 
fenntartható mezőgazdaság erősödik, nem pedig gyengül; 

42. véleménye szerint az erdőirtás megszüntetésére, valamint a trópusi erdők védelmére és gazdagítására 
irányuló intézkedések rendkívül fontosak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésének elősegítésében; ezért úgy véli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapo
dásnak csak a környezeti szempontból fenntartható bioüzemanyagok kereskedelmét szabad ösztönöznie, 
továbbá az ASEAN-országoknak segítséget kell nyújtani az illegális fakivágások visszaszorítására irányuló 
erőfeszítéseikben; 

43. felhívja a tárgyaló feleket annak biztosítására, hogy a megállapodás tartalmazzon olyan mechaniz
musokat, amelyek az erdőgazdálkodási és engedélyezési rendszerek bevezetésekor védelmezik a őshonos és 
helyi közösségeknek az erdeik használatára vonatkozó hagyományos jogait és szokásjogát, és növeljék a 
nemzeti parlamentek és a civil társadalom – ideértve a helyi közösségeket és a őslakosokat – azon képes
ségét, hogy részt vegyenek a természeti erőforrások megőrzésével, felhasználásával és az azokkal való 
gazdálkodással kapcsolatos döntéshozatalban, és pontosan meghatározzák és megvédjék a földjükkel 
kapcsolatos jogaikat; 

44. úgy véli, hogy mind a környezetbarát termékek, mind pedig a „méltányos kereskedelemből” származó 
termékek esetében a vámcsökkentést gyorsabban kell megvalósítani, mint más termékek esetében, és bizto
sítani kell, hogy az EU piacain mielőbb megjelenhessenek; kéri, hogy a Bizottság vegye fontolóra a vámnó
menklatúra aktualizálását e konkrét termékek figyelembevétele érdekében;
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Politikai megfontolások 

45. elismeri az ASEAN-nak a regionális stabilitás és jólét területén játszott növekvő szerepét; üdvözli, 
hogy 2007-ben a szingapúri csúcstalálkozóval újraindultak az EU–ASEAN kapcsolatok; úgy véli, hogy a 
regionális integráció mellett egyaránt elkötelezett EU és ASEAN nagy együttműködési potenciállal rendel
kezik; 

46. megállapítja, hogy az EU és az ASEAN közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fokozására tett 
intézkedések segíthetnek a két régió közötti kapcsolatok összességének konszolidálásában, illetve ösztönzik 
a további előrelépést a politikai együttműködés és a biztonság, a demokrácia és az emberi jogok előmoz
dítása tekintetében, továbbá az energia és az éghajlatváltozás terén, a környezetvédelmi és szociokulturális 
területen, illetve az együttműködés és a fejlődés területén; 

47. üdvözli az ASEAN integrációjának előrehaladását és az ASEAN Charta aláírását, remélve, hogy 
rendelkezései a lehető leghamarabb hatályba lépnek; 

48. emlékeztet arra, hogy az emberi jogok és a demokrácia kulcsfontosságú uniós értékek, és követeli, 
hogy azok az ASEAN-nal folytatott tárgyalások szerves részét képezzék, különösen a partnerségi és együtt
működési megállapodásokban; megismétli, hogy az Európai Parlament fontosnak tartja a politikai és polgári 
jogi reformokat, és üdvözli az ASEAN Chartában szereplő emberi jogi testület megalakítását, illetve annak 
kifejezett kötelezettségvállalását a demokrácia megerősítése, a jó kormányzás és a jogállamiság kibővítése, 
illetve az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdítása és védelme iránt; ezért elvárja, hogy az 
ASEAN konstruktívan hozzájárulhasson ezen értékek előmozdításához a régióban; 

49. üdvözli a demokrácia visszaállítására irányuló thaiföldi választásokat; hiteles demokratizálódási folya
matra és nemzeti megbékélésre hív fel Burmában, aminek az ellenzék és az etnikai csoportok teljes rész
vételével kell járnia, valamint követeli Aung Szan Szú Kji és valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon 
bocsátását, illetve a a politikai pártok tevékenységének normalizálását; támogatja az ENSZ és az EU külön
megbízottainak munkáját; felhívja a Tanácsot, hogy tartsa fenn a burmai kormány elleni korlátozó intéz
kedéseket, kísérje szoros figyelemmel a helyzetet, és ha az ország helyzetének alakulása ezt szükségessé teszi, 
akkor vizsgálja felül ezeket az intézkedéseket; felhívja az ASEAN-tagországokat, illetve Kínát és Indiát arra, 
hogy gyakoroljon nyomást Burmára; 

50. hangsúlyozza a terrorelhárítás és a válság/katasztrófakezelés területén jelenleg zajló együttműködés 
jelentőségét, valamint üdvözli az Aceh Megfigyelő Misszióval kapcsolatos közelmúltbéli együttműködést; 

51. a felelősségteljes kormányzás, az átláthatóság és a jogállamiság előmozdítása érdekében a Parlament 
szeretne látni, hogy a tagállamok és a Bizottság beavatkoznak olyan esetekben, amikor egyértelmű jogi 
bizonyíték van arra, hogy az ASEAN-országok tisztviselői a természeti erőforrásokkal kapcsolatos korrup
ciós ügyekbe bonyolódtak; kéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a Parlament számára minden e 
tekintetben tett intézkedésről; 

Az Európai Parlament szerepe 

52. várakozása szerint a Lisszaboni Szerződés még a tárgyalások befejeződése előtt hatályba lép, ami 
minden kétséget eloszlat majd az ilyen típusú megállapodásokra vonatkozó parlamenti jóváhagyás szük
ségességével kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy szélesebb körben tegye a Parlament számára elérhe
tővé a tárgyalási mandátumot és a tárgyalások ideje alatt folytasson rendszeres konzultációt a Parlamenttel 
annak biztosítására, hogy a tárgyalások eredményei széles körű támogatást élveznek; 

* 

* * 

53. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok és 
az ASEAN-országok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ASEAN főtitkárának.
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