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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση»
και
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
Η ΜΑΛΤΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
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συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο εξής καλούµενα «τα κράτη
µέλη»,
αφενός, και
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ, στο εξής καλούµενη «οι Φιλιππίνες»,
αφετέρου,
στο εξής από κοινού καλούµενα «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών
και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς δεσµούς που τα συνδέουν,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα συµβαλλόµενα µέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στον συνεκτικό
χαρακτήρα των αµοιβαίων σχέσεών τους,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι η παρούσα συµφωνία αποτελεί µέρος
µιας ευρύτερης σχέσης µεταξύ τους και, µεταξύ άλλων, µέσω συµφωνιών των οποίων και οι δύο
πλευρές αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση των συµβαλλόµενων µερών στην τήρηση των
δηµοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως ορίζονται στην Οικουµενική
∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και σε άλλα σχετικά διεθνή
µέσα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής
διακυβέρνησης και την επιθυµία τους να προωθήσουν την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των
λαών τους,
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυµία τους να αυξήσουν τη συνεργασία για τη διεθνή σταθερότητα,
τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, ώστε να προωθήσουν τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν την τροµοκρατία απειλή για την παγκόσµια
ασφάλεια και επιθυµούν να εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους µε σκοπό την
καταπολέµησή της, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την παγκόσµια στρατηγική των Ηνωµένων Εθνών
κατά της τροµοκρατίας και τα σχετικά µέσα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών
(ΣΑΗΕ) και συγκεκριµένα τα ψηφίσµατα του ΣΑΗΕ 1373, 1267, 1822 και 1904,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσµευσή τους για την πρόληψη και την καταπολέµηση κάθε µορφής
τροµοκρατίας και τη δηµιουργία αποτελεσµατικών διεθνών µέσων για τη εξασφάλιση της
εξάλειψής της,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελεσµατικά
αντιτροµοκρατικά µέτρα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων πρέπει να
αλληλοσυµπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη ενίσχυσης και προώθησης της συνεργασίας για την
καταπολέµηση της κατάχρησης και διακίνησης παράνοµων ναρκωτικών που αποτελούν σοβαρή
απειλή για τη διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα σοβαρότερα εγκλήµατα που προκαλούν διεθνώς ανησυχία όσον
αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η γενοκτονία και άλλα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας
δεν πρέπει να παραµένουν ατιµώρητα και ότι η δίωξη αυτών των εγκληµάτων θα πρέπει να
εξασφαλίζεται προκειµένου να ενισχυθεί η διεθνής ειρήνη και δικαιοσύνη,
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα συµβαλλόµενα µέρη συµµερίζονται την άποψη ότι η διάδοση των όπλων
µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής τους συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή
ασφάλεια και ότι επιθυµούν να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους στον τοµέα αυτόν.
Στην έκδοση µε συναίνεση του ψηφίσµατος 1540 του ΣΑΗΕ βασίζεται η δέσµευση ολόκληρης της
διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το λαθρεµπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών τους, η κακή διαχείριση, τα ανεπαρκώς ασφαλισµένα
οπλοστάσια και η ανεξέλεγκτη διάδοσή τους εξακολουθούν να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη
διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία της συµφωνίας συνεργασίας της 7ης Μαρτίου 1980 µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και των χωρών µελών της Ένωσης χωρών της
Νοτιοανατολικής Ασίας και των πρωτοκόλλων ένταξης που συνήφθησαν στη συνέχεια,
ΑΝΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία που έχει η σύσφιγξη των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών, µε σκοπό την ενίσχυση της µεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και η κοινή
τους βούληση να παγιώσουν, να εµβαθύνουν και να εµπλουτίσουν τις σχέσεις τους σε τοµείς
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, µε βάση την ισότητα, τη µη διάκριση, τον σεβασµό του φυσικού
περιβάλλοντος και το αµοιβαίο όφελος,
ΑΝΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης χωρών
της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσµευσή τους για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποτελεσµατικής συνεργασίας για
την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος,
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ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία να αυξήσουν τη συνεργασία τους στον τοµέα της δικαιοσύνης και της
ασφάλειας,
ΑΝΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑΣ τη δέσµευσή τους για ευρύ διάλογο και συνεργασία για την προώθηση της
µετανάστευσης και της ανάπτυξης, καθώς και για την αποτελεσµατική προώθηση και εφαρµογή
των διεθνώς αναγνωρισµένων εργασιακών και κοινωνικών προτύπων,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του µέρους ΙΙΙ τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεσµεύουν το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συµβαλλόµενα µέρη ή,
εναλλακτικά, ως µέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει για τη ∆ανία, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
το οποίο προσαρτάται στις εν λόγω συνθήκες σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας.
ΑΝΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις αρχές και στους
κανόνες που διέπουν το διεθνές εµπόριο, οι οποίοι περιλαµβάνονται ιδίως στη συµφωνία για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), και στην ανάγκη εφαρµογής τους µε
διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυµία τους να ενισχύσουν, σε πλήρη συµφωνία µε τα µέτρα που
λαµβάνονται σε περιφερειακό πλαίσιο, τη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µε βάση
κοινές αξίες και το αµοιβαίο όφελος,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AΡΘΡΟ 1
Γενικές αρχές
1.

Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως ορίζονται

στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα που ισχύουν και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και της αρχής
του κράτους δικαίου, αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αµφοτέρων των
συµβαλλόµενων µερών και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τις κοινές αξίες τους όπως αυτές εκφράζονται στον

Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους για την προώθηση της βιώσιµης

ανάπτυξης, τη συνεργασία για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της αλλαγής του κλίµατος και
για τη συµβολή στην επίτευξη των διεθνώς συµφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων, καθώς και των
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή της χρηστής

διακυβέρνησης.
5.

Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας

θα είναι σύµφωνη µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία, τους εσωτερικούς κανόνες και
κανονισµούς.
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ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί της συνεργασίας
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διµερών σχέσεών τους, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να
καθιερώσουν ευρύ διάλογο και να προαγάγουν περαιτέρω τη συνεργασία µεταξύ τους σε όλους
τους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας. Οι
προσπάθειές τους θα έχουν, κυρίως, ως στόχο:
α)

την εδραίωση της συνεργασίας σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα στο πλαίσιο
όλων των σχετικών περιφερειακών και διεθνών φόρουµ και οργανισµών,

β)

την εδραίωση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και των
διακρατικών εγκληµάτων,

γ)

την εδραίωση της συνεργασίας στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, καθώς και του
διαλόγου για την καταπολέµηση σοβαρών εγκληµάτων που προκαλούν διεθνώς ανησυχία,

δ)

την εδραίωση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής
καταστροφής, των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισµού, καθώς και την προώθηση των
ειρηνευτικών διαδικασιών και την πρόληψη των συγκρούσεων,

ε)

την εδραίωση της συνεργασίας σε όλους τους τοµείς που αφορούν το εµπόριο και τις
επενδύσεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος, µε στόχο τη διευκόλυνση των ροών του εµπορίου και
των επενδύσεων και την άρση των εµποδίων για το εµπόριο και τις επενδύσεις, κατά τρόπο
συνεπή µε τις αρχές του ΠΟΕ και τις υφιστάµενες και µελλοντικές περιφερειακές
πρωτοβουλίες ΕΕ-ASEAN,
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την εδραίωση της συνεργασίας τους στον τοµέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, όσον
αφορά µεταξύ άλλων τη νοµική συνεργασία, τα παράνοµα ναρκωτικά, τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
και της διαφθοράς, την προστασία δεδοµένων και τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες
στο εσωτερικό της χώρας,

ζ)

την εδραίωση της συνεργασίας στους τοµείς της µετανάστευσης και της ναυτικής εργασίας,

η)

την εδραίωση της συνεργασίας σε όλους τους άλλους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως
στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, τη συνεργασία για την ανάπτυξη, την
οικονοµική πολιτική, τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηστή διακυβέρνηση στον
φορολογικό τοµέα, τη βιοµηχανική πολιτική και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), τον οπτικοακουστικό τοµέα, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και τα πολυµέσα, την επιστήµη και την τεχνολογία, τις µεταφορές, τον
τουρισµό, την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, τον διαπολιτισµικό και διαθρησκευτικό διάλογο,
την ενέργεια, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής
του κλίµατος, τη γεωργία, την αλιεία και την αγροτική ανάπτυξη, την περιφερειακή
ανάπτυξη, την υγεία, τη στατιστική, τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών και τη δηµόσια
διοίκηση,

θ)

την ενίσχυση της συµµετοχής αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών σε υποπεριφερειακά
και περιφερειακά προγράµµατα, ανοικτά στη συµµετοχή του άλλου µέρους,

ι)

την ενίσχυση του ρόλου και την προβολή των Φιλιππίνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ια)

την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και του αποτελεσµατικού διαλόγου και
ανταλλαγών µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
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ΑΡΘΡΟ 3
Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισµών
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται στο
πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών φόρουµ και οργανισµών, όπως τα Ηνωµένα Έθνη και οι
αρµόδιοι οργανισµοί και όργανα των Ηνωµένων Εθνών, όπως η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων
Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο διάλογος ASEAN-ΕΕ, το περιφερειακό
φόρουµ της ASEAN (ARF), η συνάντηση Ασίας-Ευρώπης (ASEM), ο ΠΟΕ, ο ∆ιεθνής Οργανισµός
Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

ΑΡΘΡΟ 4
Περιφερειακή και διµερής συνεργασία
Για κάθε τοµέα διαλόγου και συνεργασίας βάσει της παρούσας συµφωνίας, µε παράλληλη έµφαση
σε θέµατα συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων, αµφότερα τα µέρη δύνανται επίσης, κατόπιν αµοιβαίας
συµφωνίας, να συνεργάζονται µέσω δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο ή συνδυάζοντας τα
δύο πλαίσια, λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων της σχετικής
περιφερειακής οµάδας. Για τον σκοπό αυτό, κατά την επιλογή του κατάλληλου πλαισίου, τα
συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώξουν να µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και να ενισχύσουν τη
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, κάνοντας την αποτελεσµατικότερη δυνατή χρήση
των διαθέσιµων πόρων και εξασφαλίζοντας συνοχή µε άλλες δραστηριότητες.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

AΡΘΡΟ 5
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες συνεργασίας για την πρόληψη
των συγκρούσεων και την προώθηση πνεύµατος ειρήνης, µεταξύ άλλων, µέσω της προάσπισης της
ειρήνης και προγραµµάτων εκπαίδευσης για την ειρήνη.

ΑΡΘΡΟ 6
Συνεργασία στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση και αποτελεσµατική

προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων, µέσω διεθνών µέσων για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη.
2.

Αυτή η συνεργασία θα πραγµατοποιηθεί µέσω δραστηριοτήτων που θα συµφωνήσουν από

κοινού τα συµβαλλόµενα µέρη, όπως για παράδειγµα:
α)

η υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης εθνικών σχεδίων δράσης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα,

β)

η προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και της
εκπαίδευσης στον τοµέα αυτό,
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η ενίσχυση των σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα εθνικών θεσµών,

δ)

στο µέτρο του δυνατού, η συµβολή στην προώθηση περιφερειακών θεσµών σχετικών µε τα
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ανθρώπινα δικαιώµατα,
ε)

η εδραίωση ουσιαστικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ των συµβαλλόµενων
µερών και

στ)

η συνεργασία στο πλαίσιο των σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα οργάνων των
Ηνωµένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 7
Σοβαρά εγκλήµατα που προκαλούν διεθνώς ανησυχία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι τα σοβαρότερα εγκλήµατα που προκαλούν διεθνώς

ανησυχία όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η γενοκτονία και άλλα εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας δεν πρέπει να παραµένουν ατιµώρητα και ότι η δίωξη αυτών των εγκληµάτων
πρέπει να εξασφαλίζεται µε τη λήψη µέτρων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα µε την
περίπτωση, µεταξύ άλλων µέσω του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη
εθνική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τη διεξαγωγή επωφελούς διαλόγου σχετικά µε την

καθολική προσχώρηση στο καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα
µε την αντίστοιχη νοµοθεσία τους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόβλεψης βοήθειας για την
ανάπτυξη ικανοτήτων.
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ΑΡΘΡΟ 8
Καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής
και των φορέων τους
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, καθώς και

των φορέων τους, προς και από κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, αποτελεί µία από τις
σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας.
2.

Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν και να συµβάλουν στην

καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους, µεριµνώντας
για την πλήρη τήρηση και εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο
πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συµφωνιών για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση αυτών των
όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεων στον συγκεκριµένο τοµέα, όπως το ψήφισµα 1540
του ΣΑΗΕ. Τα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της παρούσας
συµφωνίας.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επιπλέον:

α)

να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την υπογραφή και την προσπάθεια κύρωσης, µε βάση τις
διαδικασίες κύρωσης των συµβαλλόµενων µερών, ή προσχώρησης, κατά περίπτωση, και
εφαρµογής των αντίστοιχων υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών οι οποίες θα
απορρέουν από άλλα σχετικά διεθνή µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ψηφισµάτων
του ΣΑΗΕ,

β)

να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, το
οποίο να ελέγχει την εξαγωγή και τη διαµετακόµιση προϊόντων που συνδέονται µε τα όπλα
µαζικής καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού µε τα όπλα µαζικής καταστροφής
ελέγχου της τελικής χρήσης των τεχνολογιών διπλής χρήσης, και να προβλέπει
αποτελεσµατικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η διεξαγωγή ελέγχων κατά την εξαγωγή δεν θα πρέπει
να εµποδίζει τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά τα υλικά, τον εξοπλισµό και την τεχνολογία για
ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι στόχοι ειρηνικής χρήσης δεν θα πρέπει να χρησιµεύουν για να
καλύπτουν τη διάδοση.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα

συνοδεύει και θα ενδυναµώνει τα στοιχεία αυτά. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν επίσης να
καθιερώσουν διάλογο σε περιφερειακό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 9
Φορητά όπλα και ελαφρός οπλισµός
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι το λαθρεµπόριο φορητών όπλων και ελαφρού

οπλισµού (SALW), συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών τους, καθώς και η άµετρη
συγκέντρωση, η κακή διαχείριση, τα ανεπαρκώς ασφαλισµένα οπλοστάσια και η ανεξέλεγκτη
διάδοσή τους, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να τηρούν και να εφαρµόζουν πλήρως τις αντίστοιχες

υποχρεώσεις τους για την αντιµετώπιση της παράνοµης εµπορίας SALW υπό όλες της τις πτυχές,
δυνάµει των υφιστάµενων διεθνών συµφωνιών και των ψηφισµάτων του ΣΑΗΕ, καθώς και τις
δεσµεύσεις τους στο πλαίσιο άλλων διεθνών µέσων που εφαρµόζονται σ’ αυτόν τον τοµέα, όπως το
πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέµηση και την εξάλειψη
της παράνοµης εµπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού υπό όλες της τις πτυχές.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο µε στόχο

την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και την ανάπτυξη κοινής αντίληψης των ζητηµάτων και
προβληµάτων που συνδέονται µε την παράνοµη εµπορία SALW και την ενίσχυση της ικανότητας
των συµβαλλόµενων µερών όσον αφορά την πρόληψη, την καταπολέµηση και την εξάλειψη της
παράνοµης εµπορίας.

ΑΡΘΡΟ 10
Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία της πρόληψης και καταπολέµησης της

τροµοκρατίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και κανονισµούς τους και µε σεβασµό του
κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου, και ιδίως του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και των
σχετικών ψηφισµάτων του ΣΑΗΕ, της νοµοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, της νοµοθεσίας
για τους πρόσφυγες και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων των
οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη, της παγκόσµιας στρατηγικής των Ηνωµένων Εθνών κατά της
τροµοκρατίας, που περιλαµβάνεται στην απόφαση αριθ. 60/28 της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών της 8ης Σεπτεµβρίου 2006, καθώς και της κοινής δήλωσης ΕΕ-ASEAN της 28ης
Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τη συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
2.

Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επιπλέον να συνεργαστούν ως εξής:

α)

προωθώντας την εφαρµογή των σχετικών ψηφισµάτων του ΣΑΗΕ, όπως τα ψηφίσµατα 1373,
1267, 1822 και 1904, καθώς και των σχετικών διεθνών συµβάσεων και µέσων,

β)

προωθώντας τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών των Ηνωµένων Εθνών για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της παγκόσµιας στρατηγικής των Ηνωµένων Εθνών κατά της
τροµοκρατίας,
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ανταλλάσσοντας πληροφορίες και ενισχύοντας τη συνεργασία και τον συντονισµό για την
επιβολή του νόµου χρησιµοποιώντας τις υφιστάµενες κεντρικές εθνικές υπηρεσίες της
Ιντερπόλ µέσω του παγκόσµιου συστήµατος επικοινωνίας της Ιντερπόλ (I-24/7),

δ)

ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους,
σύµφωνα µε το διεθνές και το εθνικό δίκαιο,

ε)

ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά µε τα µέσα και τις µεθόδους καταπολέµησης της
τροµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών θεµάτων και της εκπαίδευσης, και
ανταλλάσσοντας εµπειρίες όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και των ριζοσπαστικών αντιλήψεων,

στ)

αναπτύσσοντας τη συνεργασία για τη διεύρυνση της διεθνούς συναίνεσης όσον αφορά την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της χρηµατοδότησής της και επιδιώκοντας την έγκαιρη
επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά τη γενική σύµβαση για τη διεθνή τροµοκρατία προκειµένου
να συµπληρωθούν τα υφιστάµενα µέσα των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας,

ζ)

ανταλλάσσοντας τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας,

η)

προωθώντας την εφαρµογή και την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας στο πλαίσιο της ASEM και των σχέσεων ΕΕ-ASEAN.
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ΑΡΘΡΟ 11
Συνεργασία για τη δηµόσια διοίκηση
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τοµέα
της δηµόσιας διοίκησης. Η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα µπορεί να περιλαµβάνει την ανταλλαγή
απόψεων σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις µεθόδους διαχείρισης, την παροχή
υπηρεσιών, την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας και θέµατα διαφάνειας.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12
Γενικές αρχές
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµµετέχουν σε διάλογο για το διµερές και το πολυµερές εµπόριο

και για τα συναφή µε αυτό θέµατα, µε στόχο την ενίσχυση των διµερών εµπορικών σχέσεων και
την προώθηση του ρόλου του πολυµερούς εµπορικού συστήµατος στην προώθηση της οικονοµικής
µεγέθυνσης και ανάπτυξης.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση

των µεταξύ τους εµπορικών συναλλαγών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και προς αµοιβαίο
όφελος. Αναλαµβάνουν να επιτύχουν βελτιωµένους όρους πρόσβασης στην αγορά προωθώντας την
άρση των εµποδίων στο εµπόριο, ιδίως των µη δασµολογικών φραγµών, και λαµβάνοντας µέτρα
για τη βελτίωση της διαφάνειας, έχοντας υπόψη και το έργο διεθνών οργανισµών στον εν λόγω
τοµέα.
3.

Αναγνωρίζοντας ότι το εµπόριο διαδραµατίζει απαραίτητο ρόλο στην ανάπτυξη και ότι η

βοήθεια υπό µορφή καθεστώτων εµπορικών προτιµήσεων συνέβαλε στην ανάπτυξη των
δικαιούχων αναπτυσσόµενων χωρών, τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν να ενισχύσουν τις µεταξύ
τους διαβουλεύσεις ως προς αυτό το ζήτηµα, σε πλήρη συµφωνία µε τον ΠΟΕ.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνονται µεταξύ τους όσον αφορά την ανάπτυξη του εµπορίου

και τις σχετικές µε το εµπόριο πολιτικές, σε τοµείς όπως η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίµων, η
προστασία των καταναλωτών και το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των
αποβλήτων.
5.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη

των µεταξύ τους σχέσεων στους τοµείς του εµπορίου και των επενδύσεων και την επίλυση
εµπορικών προβληµάτων, καθώς και την εξέταση άλλων ζητηµάτων σχετικών µε το εµπόριο σε
τοµείς που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19.
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ΑΡΘΡΟ 13
Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται στους τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων και των

υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών θεµάτων µε στόχο την προστασία της ζωής και της υγείας των
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή της υγείας στην επικράτειά τους.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συζητούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα αντίστοιχα

µέτρα που θεσπίζουν και τα οποία καθορίζονται στο πλαίσιο της συµφωνίας του ΠΟΕ για την
εφαρµογή των υγειονοµικών και των φυτοϋγειονοµικών θεµάτων, της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
Προστασία των Φυτών (IPPC), του Παγκόσµιου Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων (OIE) και
της επιτροπής του CODEX Alimentarius (Codex), όπως η νοµοθεσία, οι κανόνες και κανονισµοί, οι
διαδικασίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και εποπτείας, καθώς και οι διαδικασίες έγκρισης της
κατάρτισης και εφαρµογής των αρχών καθορισµού ζωνών.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε

υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα και, ενδεχοµένως, όσον αφορά την καλή µεταχείριση των
ζώων.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη καθιερώνουν εγκαίρως διάλογο για τα υγειονοµικά και

φυτοϋγειονοµικά θέµατα εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ζητήσει να εξετασθούν ζητήµατα
σχετικά µε τα θέµατα αυτά και άλλα επείγοντα θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5.

Τα συµβαλλόµενα µέρη καθορίζουν σηµεία επικοινωνίας για τα θέµατα που προβλέπονται

στο παρόν άρθρο.
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ΑΡΘΡΟ 14
Τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία όσον αφορά τα πρότυπα, τους

τεχνικούς κανονισµούς και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης αποτελεί βασικό στόχο για την
ανάπτυξη του εµπορίου.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη χρήση διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων και

συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα, τις διαδικασίες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης και τους τεχνικούς κανονισµούς, ιδίως στο πλαίσιο της συµφωνίας
του ΠΟΕ για τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο (ΤΕΕ). Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να καθιερώσουν εγκαίρως διάλογο για τα θέµατα των ΤΕΕ, εφόσον το ζητήσει ένα από
τα συµβαλλόµενα µέρη, και να καθορίσουν σηµεία επικοινωνίας για τα θέµατα που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
3.

Η συνεργασία για τα θέµατα των ΤΕΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων, µέσω

διαλόγου, κοινών προγραµµάτων, τεχνικής βοήθειας και προγραµµάτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
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ΑΡΘΡΟ 15
∆ιευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εµπορικών συναλλαγών
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν εµπειρίες και εξετάζουν δυνατότητες για την

απλοποίηση των εισαγωγών, των εξαγωγών και άλλων τελωνειακών διαδικασιών, διασφαλίζουν τη
διαφάνεια των τελωνειακών κανονισµών και των κανονισµών περί εµπορίου, αναπτύσσουν
τελωνειακή συνεργασία και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς αµοιβαίας διοικητικής βοήθειας,
καθώς επίσης επιδιώκουν τη σύγκλιση των απόψεων και την κοινή δράση στο πλαίσιο σχετικών
διεθνών πρωτοβουλιών, όπως η διευκόλυνση του εµπορίου. Τα συµβαλλόµενα µέρη δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της διάστασης της ασφάλειας του διεθνούς εµπορίου, στη
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των τελωνείων όσον αφορά την επαρκή προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και στην εξασφάλιση ισορροπηµένης προσέγγισης
µεταξύ της διευκόλυνσης του εµπορίου και της καταπολέµησης της απάτης και των παρατυπιών.
2.

Με την επιφύλαξη άλλων µορφών συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συµφωνία, τα

συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συνάψουν πρωτόκολλα τελωνειακής
συνεργασίας και για την αµοιβαία συνδροµή, εντός του θεσµικού πλαισίου της παρούσας
συµφωνίας.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να κινητοποιούν πόρους τεχνικής βοήθειας για τη

στήριξη της υλοποίησης της συνεργασίας σε τελωνειακά θέµατα και της διευκόλυνσης του
εµπορίου δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, όπως έχει συµφωνηθεί από κοινού.
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ΑΡΘΡΟ 16
Επενδύσεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη ροή επενδύσεων, προωθώντας ένα ελκυστικό
και σταθερό περιβάλλον για αµοιβαίες επενδύσεις µέσω ενός συνεκτικού διαλόγου µε στόχο
σταθερούς, διαφανείς, ανοιχτούς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τους επενδυτές, µε τη
διερεύνηση διοικητικών µηχανισµών για τη διευκόλυνση των επενδυτικών ροών, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών.

ΑΡΘΡΟ 17
Πολιτική ανταγωνισµού
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη θέσπιση και διατήρηση κανόνων περί ανταγωνισµού

και αρχών για την εφαρµογή τους. Προωθούν την εφαρµογή αυτών των κανόνων µε τρόπο
αποτελεσµατικό, αµερόληπτο και διαφανή, µε στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στην
αντίστοιχη επικράτειά τους.
2.

Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη ενισχύουν τις ικανότητές τους στον τοµέα της

πολιτικής ανταγωνισµού ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση αυτών
των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τα µέσα και τα προγράµµατα συνεργασίας των
συµβαλλόµενων µερών.
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ΑΡΘΡΟ 18
Υπηρεσίες
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να καθιερώσουν ένα σταθερό διάλογο που να στοχεύει

κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους αντίστοιχούς τους κανόνες, στην προαγωγή
της αµοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των χωρών τους, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού
εµπορίου, στην προώθηση της πρόσβασης στους πόρους κεφαλαίου και στην τεχνολογία, καθώς
και στην προαγωγή του εµπορίου υπηρεσιών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και στις αγορές
τρίτων χωρών.
2.

Αναγνωρίζοντας την ανταγωνιστικότητα του τοµέα των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, τα

συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε συζητήσεις µε θέµα την εκµετάλλευση των ευκαιριών που
παρέχει το εµπόριο υπηρεσιών στις αντίστοιχες αγορές τους.

ΑΡΘΡΟ 19
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην προστασία

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αναλαµβάνουν να θεσπίσουν κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να διασφαλίσουν την κατάλληλη και αποτελεσµατική προστασία και επιβολή των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι τα µέτρα αυτά είναι
σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα τα οποία δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα
µέρη.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν αµοιβαία συνδροµή για τον εντοπισµό και την εφαρµογή

των προγραµµάτων που αφορούν την πνευµατική ιδιοκτησία τα οποία θα συµβάλλουν στην
προώθηση της τεχνολογικής καινοτοµίας και στην εκούσια µεταφορά τεχνολογίας και την
κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, και συνεργάζονται στο πλαίσιο της εφαρµογής του
αναπτυξιακού προγράµµατος του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO).
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία σχετικά µε τις

γεωγραφικές ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας τους, και στον τοµέα της προστασίας
των φυτικών ποικιλιών, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων, και ανάλογα µε την περίπτωση, τον
ρόλο της ∆ιεθνούς Ένωσης Προστασίας των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρίες σχετικά µε τις πρακτικές

πνευµατικής ιδιοκτησίας, την πρόληψη της προσβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας –
κυρίως την καταπολέµηση της παραποίησης και της πειρατείας - ιδίως µέσω της τελωνειακής
συνεργασίας και άλλων κατάλληλων µορφών συνεργασίας, καθώς και τη σύσταση και ενίσχυση
οργανισµών ελέγχου και προστασίας αυτών των δικαιωµάτων.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20
Νοµική συνεργασία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σηµασία του κράτους δικαίου και της

ενίσχυσης όλων των σχετικών θεσµών.
2.

Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µπορεί επίσης να περιλαµβάνει την

αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα νοµικά
συστήµατα και τη νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 21
Συνεργασία για την καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για την επίτευξη ισορροπηµένης προσέγγισης µέσω

του αποτελεσµατικού συντονισµού των αρµόδιων αρχών, µεταξύ άλλων της κύριας υπηρεσίας
καταπολέµησης των ναρκωτικών, των τοµέων της υγείας, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, των
νέων, της κοινωνικής πρόνοιας, των τελωνείων και των εσωτερικών υποθέσεων, και άλλων
σχετικών τοµέων και ενδιαφερόµενων φορέων, µε στόχο τη µείωση της προµήθειας και της
ζήτησης παράνοµων ναρκωτικών, καθώς και των επιπτώσεών τους στους χρήστες ναρκωτικών,
στις οικογένειές τους και στην κοινωνία εν γένει, και την επίτευξη αποτελεσµατικότερου ελέγχου
των πρόδροµων ουσιών.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε τα µέσα συνεργασίας για την επίτευξη αυτών

των στόχων. Τα µέτρα βασίζονται σε από κοινού συµφωνηµένες αρχές µε βάση τις συναφείς
διεθνείς συµφωνίες των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη, την πολιτική δήλωση και την ειδική
δήλωση για τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να ακολουθούνται για τη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών, η οποία εγκρίθηκε από την 20ή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998 και την πολιτική δήλωση και το σχέδιο
δράσης σχετικά µε τη διεθνή συνεργασία προς µια ολοκληρωµένη και ισορροπηµένη στρατηγική
για την αντιµετώπιση του παγκόσµιου προβλήµατος των ναρκωτικών που εγκρίθηκε από το τµήµα
υψηλού επιπέδου της 52ης συνόδου της επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον
Μάρτιο του 2009.
3.

Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών περιλαµβάνει τεχνική και διοικητική

βοήθεια ιδίως στους παρακάτω τοµείς:
α)

την εκπόνηση εθνικών νοµοθεσιών και πολιτικών·

β)

τη δηµιουργία εθνικών θεσµικών οργάνων και κέντρων πληροφόρησης·

γ)

τη στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας των πολιτών για τη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών, καθώς και των βλαβών που προκαλούν αυτά·

δ)

την κατάρτιση προσωπικού·

ε)

την ενίσχυση της επιβολής του νόµου και της ανταλλαγής πληροφοριών σύµφωνα µε την
εσωτερική νοµοθεσία·

στ)

την έρευνα σε θέµατα ναρκωτικών·
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τον χαρακτηρισµό των ναρκωτικών και την πρόληψη της παρασκευής
επικίνδυνων/ναρκωτικών ουσιών και της εκτροπής ελεγχόµενων πρόδροµων ουσιών, ιδίως
ουσιών απαραίτητων για την παρασκευή παράνοµων ναρκωτικών·

η)

σε άλλους τοµείς επί των οποίων µπορούν να συµφωνήσουν από κοινού τα συµβαλλόµενα
µέρη.

ΑΡΘΡΟ 22
Συνεργασία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επί της ανάγκης να εργασθούν και να συνεργασθούν για

την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, όπως το λαθρεµπόριο
ναρκωτικών και η διαφθορά.
2.

Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη νοµική, τεχνική και

διοικητική βοήθεια µε στόχο τη θέσπιση και εφαρµογή κανονισµών και την αποτελεσµατική
λειτουργία των µηχανισµών καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Συγκεκριµένα, η συνεργασία θα
επιτρέψει τις ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών εντός των αντίστοιχων νοµοθετικών πλαισίων και
τη θέσπιση κατάλληλων προτύπων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ισότιµων µε τα πρότυπα
που έχει εγκρίνει η Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό,
όπως η οµάδα χρηµατοοικονοµικής δράσης (FATF).
3.

Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη συνεργασία για την καταπολέµηση της

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
συγκεκριµένα µέσω της εφαρµογής σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων.
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ΑΡΘΡΟ 23
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την καταπολέµηση του

οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς όπως ορίζεται στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
κατά του διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος και τα συµπληρωµατικά της πρωτόκολλα και στη
σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την
προώθηση και την εφαρµογή αυτών των συµβάσεων και άλλων ισχυόντων µέσων των οποίων είναι
µέρη.
2.

Ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει µέτρα και

προγράµµατα ανάπτυξης ικανοτήτων.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν σε επίπεδο αρχών, φορέων και

υπηρεσιών επιβολής του νόµου και να συµβάλουν στην εξάρθρωση και εξουδετέρωση διακρατικών
δικτύων εγκλήµατος που απειλούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη στο πλαίσιο των αντίστοιχων
νοµοθεσιών τους. Η συνεργασία σε επίπεδο αρχών, φορέων και υπηρεσιών επιβολής του νόµου
µπορεί να λάβει τη µορφή αµοιβαίας συνδροµής στις έρευνες, συµµετοχής σε ερευνητικές τεχνικές,
κοινής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού επιβολής του νόµου, καθώς και άλλων ειδών
κοινών δραστηριοτήτων και συνδροµής, συµπεριλαµβανοµένων των υπαρχουσών κεντρικών
εθνικών υπηρεσιών της Ιντερπόλ µέσω του παγκόσµιου συστήµατος επικοινωνίας της Ιντερπόλ (I24/7) ή παρόµοιου συστήµατος για την ανταλλαγή πληροφοριών, που θα συµφωνήσουν από κοινού
τα συµβαλλόµενα µέρη.
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ΑΡΘΡΟ 24
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν µε στόχο να βελτιώσουν το επίπεδο

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε βάση τα ανώτατα διεθνή πρότυπα, όπως
αυτά που αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση
µηχανογραφηµένων φακέλων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των Ηνωµένων Εθνών που
υιοθετήθηκαν µε το ψήφισµα αριθ. 45/95 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 14ης
∆εκεµβρίου 1990.
2.

Η ενίσχυση της προστασίας δεδοµένων µε την εντατικοποίηση της συνεργασίας για την

προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να προβλέπει, µεταξύ άλλων, τεχνική
βοήθεια υπό µορφή ανταλλαγής πληροφοριών και ειδικών γνώσεων, η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει τα εξής, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:
α)

γνωστοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών, µελέτες, έρευνα, πολιτικές, διαδικασίες και
βέλτιστες πρακτικές σχετικές µε την προστασία δεδοµένων,

β)

διεξαγωγή και/ή παρακολούθηση κοινών κύκλων κατάρτισης και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, διαλόγων και διασκέψεων που ευαισθητοποιούν και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη στην προστασία δεδοµένων,

γ)

ανταλλαγή επαγγελµατιών και εµπειρογνωµόνων οι οποίοι θα εξετάζουν τις πολιτικές για την
προστασία των δεδοµένων.
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ΑΡΘΡΟ 25
Πρόσφυγες και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας
Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν, κατά περίπτωση, τη συνέχιση της συνεργασίας σε θέµατα που
αφορούν την ευηµερία των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας,
λαµβάνοντας υπόψη την εργασία και συνδροµή που έχει ήδη παρασχεθεί, συµπεριλαµβανοµένης
της αναζήτησης µακροχρόνιων λύσεων.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26
Συνεργασία στους τοµείς της µετανάστευσης και της ανάπτυξης
1.

Tα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία της κοινής διαχείρισης των

µεταναστευτικών ροών µεταξύ των εδαφών τους. Προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία, τα
συµβαλλόµενα µέρη καθιερώνουν ένα µηχανισµό για την πραγµατοποίηση συνολικού διαλόγου και
διαβουλεύσεων σχετικά µε όλα τα θέµατα που αφορούν τη µετανάστευση. Τα προβλήµατα της
µετανάστευσης πρέπει να περιληφθούν στις εθνικές στρατηγικές και/ή στο εθνικό αναπτυξιακό
πλαίσιο για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών καταγωγής, διέλευσης και
προορισµού των µεταναστών.
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Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένη

αξιολόγηση των αναγκών που θα διεξάγεται µε βάση την αµοιβαία διαβούλευση και συµφωνία
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη συναφή ισχύουσα
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Η συνεργασία επικεντρώνεται ειδικότερα στα εξής:
α)

παράγοντες απώθησης και έλξης της µετανάστευσης,

β)

επεξεργασία και εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας και εθνικών πρακτικών όσον αφορά την
προστασία και τα δικαιώµατα των µεταναστών, ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις των
ισχυόντων διεθνών µέσων τα οποία διασφαλίζουν τον σεβασµό των δικαιωµάτων των
µεταναστών,

γ)

επεξεργασία και εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας και εθνικών πρακτικών όσον αφορά τη διεθνή
προστασία, ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της σύµβασης σχετικά µε το καθεστώς των
προσφύγων που υπογράφτηκε στις 28 Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου αυτής, που
υπογράφτηκε στις 31 Ιανουαρίου1967, καθώς και άλλων σχετικών διεθνών µέσων, και να
τηρείται η αρχή της µη επαναπροώθησης,

δ)

κανόνες εισδοχής, καθώς και δικαιώµατα και καθεστώς των προσώπων που γίνονται δεκτά,
εφαρµογή δίκαιης µεταχείρισης και διαδικασιών ενσωµάτωσης µη υπηκόων που διαµένουν
νόµιµα, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και µέτρα για την καταπολέµηση του ρατσισµού,
των διακρίσεων και της ξενοφοβίας,

ε)

χάραξη αποτελεσµατικής και προληπτικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της παρουσίας στο
έδαφός τους υπηκόου του άλλου συµβαλλόµενου µέρους ο οποίος δεν πληροί, ή δεν πληροί
πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής ή διαµονής στο έδαφος του ενδιαφερόµενου
συµβαλλόµενου µέρους· την παράνοµη διακίνηση προσώπων και εµπορία ανθρώπων,
συµπεριλαµβανοµένων τρόπων για την καταπολέµηση δικτύων παράνοµης διακίνησης και
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων τέτοιων πρακτικών,
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επιστροφή των προσώπων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου,
υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της
εκούσιας και βιώσιµης επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής τους, και εισδοχή/επανεισδοχή
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η επιστροφή αυτών των προσώπων
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δικαίωµα των συµβαλλόµενων µερών να χορηγούν άδειες
διαµονής για λόγους συµπόνιας και ανθρωπιστικούς λόγους και την αρχή της µη
επαναπροώθησης,

ζ)

θέµατα που θεωρούνται αµοιβαίου ενδιαφέροντος όσον αφορά τις θεωρήσεις και την
ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και τη διαχείριση των συνόρων,

η)

θέµατα µετανάστευσης και ανάπτυξης, µεταξύ άλλων ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,
κοινωνική προστασία, µεγιστοποίηση των πλεονεκτηµάτων της µετανάστευσης, ισότητα των
φύλων και ανάπτυξη, δεοντολογική πρόσληψη και κυκλική µετανάστευση, και ένταξη των
µεταναστών.

3.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τοµέα αυτό και µε την επιφύλαξη της ανάγκης προστασίας

των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης ότι:
α)

Οι Φιλιππίνες θα αποδέχονται τον επαναπατρισµό υπηκόων τους, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι βρίσκονται στην επικράτεια
κράτους µέλους, έπειτα από αίτηµα του εν λόγω κράτους, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, εφόσον διαπιστωθεί η ιθαγένεια και τηρηθεί η δέουσα διαδικασία στο κράτος
µέλος.

β)

Κάθε κράτος µέλος αποδέχεται τον επαναπατρισµό υπηκόων του, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι βρίσκονται στην επικράτεια των
Φιλιππίνων, έπειτα από αίτηµα του εν λόγω κράτους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
εφόσον διαπιστωθεί η ιθαγένεια και τηρηθεί η δέουσα διαδικασία στις Φιλιππίνες.
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Τα κράτη µέλη και οι Φιλιππίνες παρέχουν στους υπηκόους τους, προς τον σκοπό αυτό, τα
απαιτούµενα έγγραφα. Οι αιτήσεις εισδοχής ή επανεισδοχής διαβιβάζονται από το κράτος
που υποβάλλει την αίτηση στην αρµόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει στην κατοχή του τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα
αποδεικτικά της ιθαγένειάς του, οι Φιλιππίνες ή το κράτος µέλος ζητούν αµελλητί από την αρµόδια
ενδιαφερόµενη διπλωµατική ή προξενική αντιπροσωπεία να εξακριβώσουν την ιθαγένειά του, εάν
χρειάζεται µε συνέντευξη. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι είναι υπήκοος των Φιλιππίνων ή κράτους
µέλους, οι αρµόδιες αρχές των Φιλιππίνων ή του κράτους µέλους εκδίδουν τα κατάλληλα έγγραφα.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνάψουν, το συντοµότερο δυνατό, συµφωνία

εισδοχής/επανεισδοχής των υπηκόων τους, η οποία να περιλαµβάνει διάταξη για την επανεισδοχή
υπηκόων άλλων χωρών και απατρίδων.

ΑΡΘΡΟ 27
Ναυτική εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν στον τοµέα της ναυτικής εργασίας για

την προώθηση και διατήρηση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου των ναυτικών, την προσωπική
ασφάλεια και προστασία των ναυτικών, την ασφάλεια στην εργασία, τις πολιτικές και τα
προγράµµατα στον τοµέα της υγείας.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να συνεργαστούν στον τοµέα της ναυτικής

εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των ναυτικών, προκειµένου να εξασφαλιστούν
ασφαλείς και αποτελεσµατικές ναυτικές δραστηριότητες και η πρόληψη ζηµιών στο περιβάλλον,
µεταξύ άλλων στην αναβάθµιση των ικανοτήτων των πληρωµάτων να προσαρµόζονται στις
ευµετάβλητες απαιτήσεις του τοµέα της ναυτιλίας και στην τεχνολογική πρόοδο.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη σέβονται και τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις της Σύµβασης των

Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 1982, ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις κάθε συµβαλλόµενου µέρους ως προς τους όρους εργασίας, το πλήρωµα και τα
κοινωνικά θέµατα στα πλοία που φέρουν τη σηµαία του. Επίσης σέβονται τη διεθνή σύµβαση για
τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύµβαση
STCW), όπως έχει τροποποιηθεί, όσον αφορά την εκπαίδευση των ναυτικών και τις απαιτήσεις
ικανότητας, καθώς και τις αρχές και τις διατάξεις των σχετικών διεθνών µέσων των οποίων είναι
συµβαλλόµενα µέρη.
4.

Η συνεργασία στον τοµέα αυτό βασίζεται στην αµοιβαία διαβούλευση και τον διάλογο

µεταξύ των µερών, µε επικέντρωση, µεταξύ άλλων, στα εξής:
α)

τη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση,

β)

την ανταλλαγή πληροφοριών και την υποστήριξη των σχετικών ναυτικών δραστηριοτήτων,

γ)

τις εφαρµοζόµενες µεθόδους µάθησης και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κατάρτιση,

δ)

τα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της πειρατείας και της τροµοκρατίας στη θάλασσα,

ε)

το δικαίωµα των ναυτικών σε ασφαλή χώρο εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και
διαβίωσης στα πλοία, καθώς και προστασία της υγείας, ιατρική περίθαλψη, µέτρα ευεξίας και
άλλες µορφές κοινωνικής προστασίας.
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ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στον τοµέα της

απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας στη
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, δυνάµει του άρθρου 26 παράγραφος 2 στοιχείο β), της υγείας
και της ασφάλειας στην εργασία, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ισότητας των φύλων και της
αξιοπρεπούς εργασίας, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν την ανάγκη να υποστηρίξουν τη διαδικασία

παγκοσµιοποίησης, που να είναι προς όφελος όλων, και να προωθήσουν την πλήρη και παραγωγική
απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία ως κύριο στοιχείο βιώσιµης ανάπτυξης και µείωσης της
φτώχειας, όπως επικυρώθηκε από το ψήφισµα αριθ. 60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών, της 24ης Οκτωβρίου 2005 (έγγραφο συµπερασµάτων της παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής
του 2005), και την υπουργική δήλωση του τµήµατος υψηλού επιπέδου του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου των Ηνωµένων Εθνών του Ιουλίου 2006 (Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών E/2006/L.8 της 5ης Ιουλίου 2006). Τα συµβαλλόµενα µέρη
λαµβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και τη διαφορετική φύση της οικονοµικής και
κοινωνικής κατάστασής τους.
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Επιβεβαιώνοντας τις δεσµεύσεις τους να τηρήσουν, να προωθήσουν και να υλοποιήσουν

διεθνώς αναγνωρισµένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, όπως, ειδικότερα, προβλέπεται στη
διακήρυξη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές και τα
δικαιώµατα εργασίας, καθώς και στις συµβάσεις της ∆ΟΕ των οποίων είναι µέρη, τα
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν σε ειδικά προγράµµατα και σχέδια τεχνικής
βοήθειας, όπως έχουν συµφωνηθεί από κοινού. Τα συµβαλλόµενα µέρη οµοίως συµφωνούν να
καθιερώσουν διάλογο και συνεργασία και να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο, όπως στο επίπεδο των Ηνωµένων Εθνών, του
∆ΟΜ, της ∆ΟΕ, της ASEM (ευρωασιατική συνάντηση) και της ΕΕ-ASEAN.

ΑΡΘΡΟ 29
Συνεργασία για την ανάπτυξη
1.

Ο πρωταρχικός σκοπός της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι η προώθηση της βιώσιµης

ανάπτυξης που θα συµβάλει στη µείωση της φτώχειας και στην επίτευξη των διεθνώς
συµφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι αναπτυξιακοί
στόχοι της χιλιετίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη διεξάγουν τακτικό διάλογο σχετικά µε τη συνεργασία
για την ανάπτυξη σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους και τους τοµείς αµοιβαίου
ενδιαφέροντος.
2.

Ο διάλογος σχετικά µε τη συνεργασία για την ανάπτυξη έχει ως στόχο, µεταξύ άλλων:

α)

την προώθηση της ανθρώπινης και της κοινωνικής ανάπτυξης,

β)

την επιδίωξη βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµικής ανάπτυξης,
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την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και της χρηστής διαχείρισης των φυσικών
πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης βέλτιστων πρακτικών,

δ)

τη µείωση των επιπτώσεων και τη διαχείριση των συνεπειών της αλλαγής του κλίµατος,

ε)

την ενίσχυση της ικανότητας µεγαλύτερης ενσωµάτωσης στην παγκόσµια οικονοµία και στο
διεθνές εµπορικό σύστηµα,

στ)

την προώθηση της µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα, ιδίως στον τοµέα της διαχείρισης των
δηµόσιων οικονοµικών, για τη βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,

ζ)

την καθιέρωση διαδικασιών σύµφωνων προς τις αρχές της ∆ιακήρυξης του Παρισιού για την
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, το θεµατολόγιο δράσης της Άκρα και άλλες διεθνείς
δεσµεύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής και της αποτελεσµατικότητας της
βοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 30
∆ιάλογος για την οικονοµική πολιτική
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ανταλλαγής

πληροφοριών σχετικά µε τις αντίστοιχες οικονοµικές τάσεις και πολιτικές τους, καθώς και την
ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών στο πλαίσιο της
περιφερειακής οικονοµικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν επίσης την εµβάθυνση του διαλόγου µεταξύ των αρχών

τους για τα οικονοµικά θέµατα και, βάσει συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µπορούν να
συµπεριλάβουν τοµείς όπως η νοµισµατική πολιτική, η δηµοσιονοµική πολιτική,
συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας των επιχειρήσεων, των δηµόσιων οικονοµικών, της
µακροοικονοµικής σταθεροποίησης και του εξωτερικού χρέους.

www.parlament.gv.at

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil)

39 von 67

ΑΡΘΡΟ 31
Κοινωνία των πολιτών
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις δυνατότητες συµβολής της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών στη δηµοκρατική διακυβέρνηση και συµφωνούν για την προώθηση
αποτελεσµατικού διαλόγου και ανταλλαγών µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, σύµφωνα
µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών.

ΑΡΘΡΟ 32
∆ιαχείριση του κινδύνου καταστροφών
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αυξήσουν τη συνεργασία για τη διαχείριση του

κινδύνου καταστροφών (∆ΚΚ) µε τη συνεχή ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων για τη µείωση του
κινδύνου για κοινότητες και τη διαχείριση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνίας. Θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε προληπτικές ενέργειες και δραστήρια
προσέγγιση για την αντιµετώπιση των κινδύνων και τη µείωση των κινδύνων της έκθεσης σε
φυσικές καταστροφές.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται ώστε η ∆ΚΚ να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος των

αναπτυξιακών σχεδίων και διαδικασιών χάραξης πολιτικής όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές.
3.

Η συνεργασία στον τοµέα αυτόν επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία του προγράµµατος:

α)

µείωση ή πρόληψη και µετριασµός του κινδύνου καταστροφών,
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διαχείριση της γνώσης, καινοτοµία, έρευνα και εκπαίδευση για να οικοδοµηθεί µια παιδεία
ασφάλειας και ανθεκτικότητας σε όλα τα επίπεδα,

γ)

ετοιµότητα αντιµετώπισης των καταστροφών,

δ)

ενίσχυση των πολιτικών και των θεσµικών ικανοτήτων και επιδίωξη συναίνεσης για τη
διαχείριση των καταστροφών,

ε)

αντιµετώπιση των καταστροφών,

στ)

αξιολόγηση και παρακολούθηση του κινδύνου καταστροφών,

ζ)

σχεδιασµός της ανασυγκρότησης και της αποκατάστασης µετά από καταστροφές,

η)

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και µετριασµός των συνεπειών της.

ΑΡΘΡΟ 33
Ενέργεια
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας

προκειµένου:
α)

να δηµιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για επενδύσεις, ιδίως σε έργα υποδοµής, καθώς και
ίσους όρους ανταγωνισµού στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας,
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να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές προµήθειες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας,
µεταξύ άλλων µε την ανάπτυξη νέων, βιώσιµων, καινοτόµων και ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας, και να στηρίξουν τη θεσµοθέτηση κατάλληλων πλαισίων πολιτικής για τη
δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και την
ενσωµάτωσή της στους σχετικούς τοµείς δράσεις,

γ)

να δηµιουργήσουν συγκλίνοντα ενεργειακά πρότυπα ιδίως για τα βιοκαύσιµα και άλλα
εναλλακτικά καύσιµα, σχετικές εγκαταστάσεις και πρακτικές,

δ)

να επιτύχουν την ορθολογική χρήση ενέργειας προωθώντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και
συντήρηση στην παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και τελική χρήση της ενέργειας,

ε)

να ενισχύσουν τη µεταφορά, µεταξύ των επιχειρήσεων των συµβαλλόµενων µερών,
τεχνολογίας που στοχεύει στην παραγωγή και χρήση βιώσιµης ενέργειας. Αυτό θα µπορούσε
να επιτευχθεί µε την κατάλληλη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις στον
τοµέα της ενέργειας, την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, τις εγκαταστάσεις επόµενου
σταδίου και την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων,

στ)

να αναπτύξουν ικανότητες σε όλους τους τοµείς που καλύπτει το παρόν άρθρο και να
προωθήσουν ευνοϊκές και ελκυστικές αµοιβαίες επενδύσεις µέσω ενός συνεκτικού διαλόγου
µε στόχο σταθερούς, διαφανείς, ανοιχτούς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τους επενδυτές·
επίσης, να διερευνήσουν διοικητικούς µηχανισµούς για τη διευκόλυνση των επενδυτικών
ροών, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών.
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Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τις επαφές και την

κοινή έρευνα για το αµοιβαίο όφελός τους, ιδίως µέσω των σχετικών περιφερειακών και διεθνών
πλαισίων. Με βάση το άρθρο 34 και τα συµπεράσµατα της παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για τη
βιώσιµη ανάπτυξη (WSSD), που πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, τα
συµβαλλόµενα µέρη υπογραµµίζουν την ανάγκη να εξεταστεί η σχέση µεταξύ της οικονοµικά
προσιτής πρόσβασης στις ενεργειακές υπηρεσίες και της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι εν λόγω
δραστηριότητες µπορούν να προωθηθούν σε συνεργασία µε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας, που ξεκίνησε στην παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν, ως µέρη της σύµβασης-

πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, να αντιµετωπίσουν την αλλαγή του
κλίµατος, συµφωνούν να προωθήσουν την τεχνική συνεργασία και τις ιδιωτικές συµπράξεις, στο
πλαίσιο σχεδίων σχετικών µε τη βιώσιµη και ανανεώσιµη ενέργεια, την εναλλαγή καυσίµων και
την ενεργειακή αποδοτικότητα, µέσω µηχανισµών βασιζόµενων στην αγορά, όπως ο µηχανισµός
αγοράς διοξειδίου του άνθρακα.

ΑΡΘΡΟ 34
Περιβάλλον και φυσικοί πόροι
1.

Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία σ’ αυτόν τον τοµέα θα προωθήσει τη

διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης. Η εφαρµογή των
συµπερασµάτων της παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και των σχετικών
πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών των οποίων είναι µέρη πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για
κάθε δραστηριότητα που αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη στο πλαίσιο της παρούσας
συµφωνίας.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης και διαχείρισης, µε

βιώσιµο τρόπο, των φυσικών πόρων και της βιολογικής ποικιλότητας προς όφελος όλων των
γενεών µε βάση τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν προκειµένου να

αλληλοϋποστηρίζονται οι πολιτικές εµπορίου και περιβάλλοντος και να ενσωµατωθούν οι
περιβαλλοντικές πτυχές σε όλους τους τοµείς συνεργασίας.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν τη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας τους σε

περιφερειακά προγράµµατα για την προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά:
α)

τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την προώθηση της τοπικής
συµµετοχής στην περιβαλλοντική προστασία και στη βιώσιµη ανάπτυξη,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής των αυτοχθόνων κοινοτήτων/εντόπιων πληθυσµών
και των τοπικών κοινωνιών,

β)

την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά µε την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, τον
µετριασµό των συνεπειών της και την ενεργειακή αποδοτικότητα,

γ)

την ανάπτυξη ικανοτήτων για συµµετοχή σε πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες και για
την υλοποίηση τους, συµπεριλαµβανόµενης, µεταξύ άλλων, της βιοποικιλότητας και της
βιοασφάλειας,

δ)

την προώθηση τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, µεταξύ
άλλων µέσω της χρήσης ρυθµιστικών µηχανισµών που βασίζονται στις δυνάµεις της αγοράς,

ε)

τη βελτίωση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των δασών και της
καταπολέµησης της παράνοµης υλοτοµίας και του σχετικού εµπορίου, καθώς και την
προώθηση βιώσιµων φυσικών πόρων και τη διαχείριση των δασών,
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την αποτελεσµατική διαχείριση των εθνικών δρυµών και προστατευόµενων περιοχών καθώς
και τον προσδιορισµό και την προστασία περιοχών βιοποικιλότητας και ευαίσθητων
οικοσυστηµάτων, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη οι τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες που
ζουν εκεί ή κοντά σε αυτές τις περιοχές,

ζ)

την πρόληψη της παράνοµης διασυνοριακής µεταφοράς στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
και άλλων µορφών αποβλήτων,

η)

την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποτελεσµατική
διαχείριση των υδάτινων πόρων,

θ)

την προστασία και διατήρηση των εδαφών και τη βιώσιµη διαχείριση γαιών,
συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης εξορυγµένων/εγκαταλελειµµένων ορυχείων,

ι)

την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών,

ια)

την προώθηση σχεδίων βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής στις οικονοµίες τους.

5.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την αµοιβαία πρόσβαση σε προγράµµατα στον τοµέα

αυτό, σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους όρους κάθε προγράµµατος.

ΑΡΘΡΟ 35
Γεωργία, αλιεία και αγροτική ανάπτυξη
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να προωθήσουν τη
συνεργασία µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και της
αγροτικής ανάπτυξης. Αυτός ο διάλογος µπορεί να περιλαµβάνει:
α)

τη γεωργική πολιτική και τις διεθνείς προοπτικές ως προς τα γεωργικά θέµατα γενικότερα,
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τις δυνατότητες διευκόλυνσης του εµπορίου φυτών, ζώων, υδρόβιων ζώων και των
προϊόντων τους, στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συµβάσεων όπως οι IPPC και OIE,
µεταξύ άλλων, των οποίων είναι µέρη,

γ)

την καλή µεταχείριση των ζώων,

δ)

την αναπτυξιακή πολιτική στις αγροτικές περιοχές,

ε)

την πολιτική για την ποιότητα των φυτών, των ζώων και των υδρόβιων προϊόντων, και ιδίως
τις γεωγραφικές ενδείξεις,

στ)

την ανάπτυξη βιώσιµης και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, γεωργικής βιοµηχανίας,
βιοκαυσίµων, καθώς και τη µεταφορά βιοτεχνολογιών,

ζ)

την προστασία των φυτικών ποικιλιών, την τεχνολογία των σπόρων, τη βελτίωση της
παραγωγικότητας των καλλιεργειών, τις τεχνολογίες εναλλακτικών καλλιεργειών, καθώς και
τη γεωργική βιοτεχνολογία,

η)

τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων σχετικά µε τη γεωργία, την αλιεία και την αγροτική
ανάπτυξη,

θ)

την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς της γεωργίας, των κτηνιατρικών
θεµάτων και της αλιείας,

ι)

την υποστήριξη βιώσιµων και υπεύθυνων µακροπρόθεσµων πολιτικών στους τοµείς της
ναυτιλίας και της αλιείας, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας στον τοµέα της αλιείας, της
διατήρησης και της διαχείρισης των παράκτιων πόρων και των θαλάσσιων πόρων ανοικτής
θάλασσας,
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την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση των παράνοµων,
λαθραίων και άναρχων αλιευτικών πρακτικών και του σχετικού εµπορίου,

ιβ)

τα µέτρα σχετικά µε την ανταλλαγή εµπειριών και τις εταιρικές σχέσεις, την ανάπτυξη
κοινών επιχειρήσεων και δικτύων συνεργασίας µεταξύ τοπικών φορέων ή οικονοµικών
παραγόντων, µεταξύ άλλων, τα µέτρα για την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση σε τοµείς όπως
η έρευνα και η µεταφορά τεχνολογίας,

ιγ)

την ενίσχυση των ενώσεων παραγωγών και των δραστηριοτήτων για την προώθηση του
εµπορίου.

ΑΡΘΡΟ 36
Περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν την αµοιβαία κατανόηση και τη διµερή συνεργασία στον

τοµέα της περιφερειακής πολιτικής.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν και ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη

συνεργασία σχετικά µε την περιφερειακή πολιτική, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των
µειονεκτουσών περιοχών, τις σχέσεις υπαίθρου-πόλης και την αγροτική ανάπτυξη.
3.

Η συνεργασία στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής µπορεί να έχει τις εξής µορφές:

α)

µεθόδων διατύπωσης και εφαρµογής περιφερειακών πολιτικών,
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β)

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης,

γ)

σχέσεων υπαίθρου-πόλης,

δ)

αγροτικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της πρόσβασης
στη χρηµατοδότηση και τη βιώσιµη ανάπτυξη,

ε)

στατιστικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 37
Βιοµηχανική πολιτική και συνεργασία µεταξύ των ΜΜΕ
Τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονοµικές πολιτικές και τους
στόχους τους, συµφωνούν για την ενίσχυση της συνεργασίας στη βιοµηχανική πολιτική σε όλους
τους τοµείς που κρίνουν ότι αυτό ενδείκνυται, µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την
οικονοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιοµηχανιών, ιδιαίτερα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ άλλων, µε τα ακόλουθα µέτρα:
α)

την προώθηση της δηµιουργίας δικτύων µεταξύ των οικονοµικών φορέων, ιδιαίτερα των
ΜΜΕ, µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, τον εντοπισµό ευκαιριών σε
τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, τη µεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη του εµπορίου
και των επενδύσεων,

β)

την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε τη δηµιουργία βασικών
προϋποθέσεων για την ύπαρξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ,
προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,
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την προώθηση της συµµετοχής αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών σε πρότυπα σχέδια
και ειδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τους κατ’ ιδίαν όρους,

δ)

την προώθηση επενδύσεων και κοινών επιχειρήσεων για να τονωθεί η µεταφορά τεχνολογίας,
η καινοτοµία, ο εκσυγχρονισµός, η διαφοροποίηση και οι πρωτοβουλίες για την ποιότητα,

ε)

την παροχή πληροφοριών, την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, ιδίως για τις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις,

στ)

την προώθηση της επιχειρησιακής κοινωνικής ευθύνης και της υποχρέωσης λογοδοσίας των
επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση υπεύθυνων επιχειρησιακών πρακτικών,
συµπεριλαµβανοµένης της βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής,

ζ)

την κατάρτιση κοινών ερευνητικών προγραµµάτων σε επιλεγµένους βιοµηχανικούς τοµείς
και την ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, µεταξύ άλλων,
όσον αφορά τα πρότυπα και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, καθώς και τους
τεχνικούς κανόνες, όπως έχουν συµφωνηθεί αµοιβαία.

ΑΡΘΡΟ 38
Μεταφορές
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν στους συναφείς τοµείς της πολιτικής

µεταφορών µε στόχο τη βελτίωση των επενδυτικών ευκαιριών και της κυκλοφορίας αγαθών και
επιβατών, την προώθηση της ασφάλειας των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών, την
αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των µεταφορών και την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων µεταφορών τους.
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Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών στον εν λόγω τοµέα έχει ως στόχο την

προώθηση:
α)

των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά µε τις αντίστοιχες πολιτικές, κανονισµούς και
πρακτικές µεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές µεταφορές και τις µεταφορές σε
αγροτικές περιοχές, τις θαλάσσιες µεταφορές, τις αεροπορικές µεταφορές, την εφοδιαστική
των µεταφορών και τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων πολυτροπικών
µεταφορών, καθώς και τη διαχείριση του οδικού δικτύου, των σιδηροδρόµων, των λιµένων
και των αεροδροµίων,

β)

της ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τα ευρωπαϊκά συστήµατα δορυφορικής πλοήγησης
(κυρίως το Galileo), µε έµφαση σε ρυθµιστικά και βιοµηχανικά θέµατα, καθώς και σε θέµατα
ανάπτυξης της αγοράς αµοιβαίου οφέλους,

γ)

της συνέχισης του διαλόγου στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, µε στόχο τη
διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ισχυουσών
διµερών συµφωνιών περί αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών και
των Φιλιππίνων,

δ)

της συνέχισης του διαλόγου για την ενίσχυση των δικτύων υποδοµής αεροπορικών
µεταφορών και των ενεργειών για την ταχεία, αποτελεσµατική, βιώσιµη και ασφαλή
κυκλοφορία προσώπων και εµπορευµάτων, καθώς και την προώθηση της εφαρµογής της
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και της οικονοµικής ρύθµισης του τοµέα των αεροπορικών
µεταφορών, µε στόχο τη στήριξη της σύγκλισης των κανονιστικών ρυθµίσεων και την
αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και την εξέταση των δυνατοτήτων
περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών. Τα σχέδια
συνεργασίας αµοιβαίου ενδιαφέροντος στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών πρέπει να
προωθηθούν περαιτέρω,
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του διαλόγου για την πολιτική και τις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών, µε στόχο ιδίως την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, µεταξύ των οποίων να
περιλαµβάνονται:
i)

η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς σχετικά µε
τις θαλάσσιες µεταφορές και τα λιµάνια,

ii)

η προώθηση απεριόριστης πρόσβασης στις διεθνείς θαλάσσιες αγορές και στις
συναλλαγές σε εµπορική βάση, η αποφυγή θέσπισης ρητρών κατανοµής φορτίου, η
εθνική µεταχείριση µε βάση τη ρήτρα του µάλλον ευνοούµενου κράτους (ΜΕΚ) για τα
πλοία που τα εκµεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου µέρους και ζητήµατα
σχετικά µε τις µεταφορικές υπηρεσίες από τον αποστολέα µέχρι τον παραλήπτη (από
πόρτα σε πόρτα) µε τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς, λαµβανοµένης υπόψη της εθνικής
νοµοθεσίας των συµβαλλόµενων µερών,

iii)

η αποτελεσµατική διαχείριση των λιµένων και η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών
θαλάσσιων µεταφορών και

iv)

η προώθηση της συνεργασίας αµοιβαίου ενδιαφέροντος στον τοµέα των θαλάσσιων
µεταφορών και στους τοµείς της ναυτικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης σύµφωνα µε το άρθρο 27,

στ)

διαλόγου για την ουσιαστική εφαρµογή προτύπων σχετικά µε την ασφάλεια και την πρόληψη
της ρύπανσης, ιδίως όσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης της
καταπολέµησης της πειρατείας, τις αεροπορικές µεταφορές, σύµφωνα µε τις σχετικές διεθνείς
συµβάσεις των οποίων είναι µέρη, και τα πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας
στα κατάλληλα διεθνή φόρουµ µε στόχο την καλύτερη εφαρµογή των διεθνών κανόνων. Για
τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη θα προωθήσουν την τεχνική συνεργασία και βοήθεια
για θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια των µεταφορών και τις περιβαλλοντικές πτυχές,
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της ναυτικής και αεροπορικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της έρευνας και διάσωσης και της διερεύνησης ατυχηµάτων και συµβάντων. Τα
συµβαλλόµενα µέρη επικεντρώνονται επίσης στην προώθηση των φιλικών προς το
περιβάλλον µέσων µεταφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 39
Επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν στον τοµέα της επιστήµης και της

τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους στόχους της πολιτικής τους.
2.

Οι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι:

α)

η ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και επιστηµονικής και τεχνολογικής
τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων, καθώς και
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης,

β)

η προώθηση διαρκών σχέσεων και εταιρικών σχέσεων έρευνας µεταξύ των επιστηµονικών
κοινοτήτων των συµβαλλόµενων µερών, των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστηµίων και
της βιοµηχανίας,

γ)

η προώθηση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού και η ανάπτυξη των τεχνολογικών
ικανοτήτων και των ικανοτήτων έρευνας.

3.

Η συνεργασία λαµβάνει τη µορφή κοινών ερευνητικών προγραµµάτων και ανταλλαγών,

συναντήσεων και κατάρτισης ερευνητών µέσω διεθνών προγραµµάτων κατάρτισης και
κινητικότητας και προγραµµάτων ανταλλαγών και προβλέπει τη µέγιστη διάδοση των
αποτελεσµάτων της έρευνας, της µάθησης και των βέλτιστων πρακτικών. Τα συµβαλλόµενα µέρη
µπορούν να συµφωνήσουν άλλους τρόπους συνεργασίας.
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Αυτές οι δραστηριότητες συνεργασίας πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αµοιβαιότητας,

της ίσης µεταχείρισης και του αµοιβαίου οφέλους και να διασφαλίζουν κατάλληλη προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που
θίγονται στο πλαίσιο της συνεργασίας βάσει της παρούσας συµφωνίας µπορούν, ενδεχοµένως, να
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων ή
οµάδων πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων συνεργασίας και µπορούν να περιλαµβάνουν τα
πνευµατικά δικαιώµατα, το εµπορικό σήµα και ευρεσιτεχνίες, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
νοµοθεσίες και κανονισµούς των συµβαλλόµενων µερών.
5.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

τους, των ερευνητικών κέντρων και των παραγωγικών τοµέων, καθώς και των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων.
6.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση

της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχουν τα αντίστοιχα
προγράµµατά τους για επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 40
Συνεργασία στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη, αναγνωρίζοντας ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

(ΤΠΕ) είναι καίρια στοιχεία της σύγχρονης ζωής και ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη, προσπαθούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τις αντίστοιχες πολιτικές
τους στον εν λόγω τοµέα µε στόχο την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης.
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2.

Η συνεργασία στον τοµέα αυτό επικεντρώνεται, µεταξύ άλλων, στα εξής σηµεία:

α)

στη συµµετοχή στον συνεκτικό περιφερειακό διάλογο σχετικά µε τις διαφορετικές πτυχές της
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως όσον αφορά πολιτικές και ρυθµίσεις περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των καθολικών υπηρεσιών, στη χορήγηση γενικών και
ειδικών αδειών, στην ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα των ρυθµιστικών αρχών, στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην έρευνα και στις υπηρεσίες που χρησιµοποιούν ΤΠΕ,

β)

στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συµβαλλόµενων µερών και των δικτύων και
υπηρεσιών της νοτιοανατολικής Ασίας (όπως το TEIN),

γ)

στην τυποποίηση και τη διάδοση των νέων και αναδυόµενων τεχνολογιών στον τοµέα των
ΤΠΕ,

δ)

στην προώθηση της συνεργασίας για την έρευνα στον τοµέα των ΤΠΕ σχετικά µε θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών,

ε)

στην ενηµέρωση σχετικά µε βέλτιστες πρακτικές προκειµένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό
χάσµα,

στ)

στην ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικών και µηχανισµών για την ασφάλεια των ΤΠΕ και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο,

ζ)

στην ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε την εξάπλωση της ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς και
τις κανονιστικές πτυχές, τη διαχείριση φάσµατος και την έρευνα,

η)

στην ενίσχυση των προσπαθειών και την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των ΤΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 41
Οπτικοακουστικός τοµέας, µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πολυµέσα
Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις ανταλλαγές, τη
συνεργασία και τον διάλογο µεταξύ των σχετικών ιδρυµάτων και αρµόδιων φορέων στον
οπτικοακουστικό τοµέα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα πολυµέσα. Συµφωνούν να
καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο σε αυτούς τους τοµείς.

ΑΡΘΡΟ 42
Συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
1.

Σύµφωνα µε τον παγκόσµιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισµό του Παγκόσµιου

Οργανισµού Τουρισµού και τις αρχές της βιωσιµότητας που αποτελούν τη βάση της διαδικασίας
της τοπικής ατζέντας 21, στόχος των συµβαλλόµενων µερών είναι η βελτίωση της ανταλλαγής
πληροφοριών και η θέσπιση βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί ισόρροπη και βιώσιµη
ανάπτυξη του τουρισµού.
2.

Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να καθιερώσουν διάλογο µε στόχο τη

διευκόλυνση της συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής βοήθειας, στον τοµέα της
εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για σκοπούς
σύµφωνους µε τις αρχές του βιώσιµου τουρισµού.
3.

Τα συµβαλλόµενα συµφωνούν να συνεργαστούν για τη διαφύλαξη και πλήρη αξιοποίηση της

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, τον µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων του τουρισµού
και την ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς των τουριστικών επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη
των τοπικών κοινοτήτων µέσω, µεταξύ άλλων, της ανάπτυξης του οικολογικού τουρισµού και,
συγχρόνως, του σεβασµού της ακεραιότητας και των συµφερόντων των τοπικών και αυτοχθόνων
κοινοτήτων και της βελτίωσης της κατάρτισης στον τοµέα του τουρισµού.
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ΑΡΘΡΟ 43
Συνεργασία στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
1.

Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία προκειµένου να επιτύχουν

µεγαλύτερη προσέγγιση των κοινών κανόνων και των προτύπων, να βελτιώσουν τα λογιστικά,
ελεγκτικά, εποπτικά και κανονιστικά συστήµατα στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, καθώς
και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία της τεχνικής βοήθειας και των

προγραµµάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

ΑΡΘΡΟ 44
Χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τοµέα
1.

Προκειµένου να ενισχύσουν και να αναπτύξουν οικονοµικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας

ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τα συµβαλλόµενα
µέρη αναγνωρίζουν και θα εφαρµόσουν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό
τοµέα. Για τον σκοπό αυτόν, και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, τα συµβαλλόµενα
µέρη θα βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία στον φορολογικό τοµέα, θα διευκολύνουν την είσπραξη
νόµιµων φορολογικών εσόδων και θα αναπτύξουν µέτρα για την ουσιαστική εφαρµογή των
ανωτέρω αρχών.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι οι αρχές αυτές εφαρµόζονται κυρίως στο πλαίσιο των

υφιστάµενων και των µελλοντικών διµερών φορολογικών συµφωνιών µεταξύ των Φιλιππίνων και
των κρατών µελών.
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ΑΡΘΡΟ 45
Υγεία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν την ύψιστη σηµασία της υγείας.

Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν στον τοµέα της υγείας που
καλύπτει, µεταξύ άλλων, τη µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας, τις κύριες µεταδοτικές
ασθένειες και άλλες απειλές για την υγεία, τις µη µεταδοτικές ασθένειες, τις διεθνείς συµφωνίες για
την υγεία µε στόχο τη βελτίωση της υγείας και τη βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της υγείας µε βάση
το αµοιβαίο όφελος.
2.

Η συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής:

α)

προγράµµατα που καλύπτουν τους τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, µεταξύ άλλων, τη βελτίωση των συστηµάτων υγείας, την παροχή υπηρεσιών υγείας,
τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας των φτωχών και ευάλωτων γυναικών και κοινοτήτων,
τη διακυβέρνηση του τοµέα της υγείας, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των δηµόσιων
οικονοµικών, τη χρηµατοδότηση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τις υποδοµές στον
τοµέα της υγείας, τα συστήµατα πληροφοριών και τη διαχείριση της υγείας,

β)

κοινές δραστηριότητες στον τοµέα της επιδηµιολογίας και εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένης
της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας για την έγκαιρη πρόληψη των απειλών για
την υγεία, όπως είναι η γρίπη των πτηνών, η πανδηµία γρίπης και άλλες σοβαρές µεταδοτικές
ασθένειες,

γ)

πρόληψη και έλεγχο των µη µεταδοτικών ασθενειών µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και
βέλτιστων πρακτικών, προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής, αντιµετώπιση παραγόντων
καθοριστικών για την υγεία, όπως η διατροφή, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ο αλκοολισµός
και το κάπνισµα, και κατάρτιση ερευνητικών προγραµµάτων για την υγεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 39 και τα προγράµµατα προαγωγής της υγείας,
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προώθηση της εφαρµογής διεθνών συµφωνιών, όπως η σύµβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του
καπνού και ο διεθνής κανονισµός για την υγεία, των οποίων είναι µέρη,

ε)

άλλα προγράµµατα και σχέδια για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναµικού για τα συστήµατα υγείας και τις συνθήκες υγείας που συµφωνήθηκαν
από κοινού.

ΑΡΘΡΟ 46
Εκπαίδευση, πολιτισµός, διαπολιτισµικός και διαθρησκευτικός διάλογος
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στους τοµείς της

εκπαίδευσης, του αθλητισµού, του πολιτισµού και της θρησκείας, σεβόµενα δεόντως τη
διαφορετικότητά τους, µε στόχο την αύξηση της αµοιβαίας κατανόησης και της γνώσης των
πολιτισµών τους. Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη θα στηρίξουν και θα προωθήσουν τις
δραστηριότητες των πολιτιστικών ιδρυµάτων τους.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να αρχίσουν διάλογο για θέµατα αµοιβαίου

ενδιαφέροντος σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων, µεταξύ άλλων
θέµατα σχετικά µε βασικές ικανότητες και την ανάπτυξη µέσων αξιολόγησης σύµφωνων µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν τη λήψη κατάλληλων µέτρων µε στόχο την προώθηση

επαφών µεταξύ των ατόµων στους τοµείς της εκπαίδευσης, του αθλητισµού και των πολιτιστικών
ανταλλαγών, καθώς και των διαθρησκευτικών και διαπολιτισµικών διαλόγων, και αναλαµβάνουν
κοινές πρωτοβουλίες σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς τοµείς, όπως η συνεργασία για
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σύµφωνα µε την πολιτιστική πολυµορφία. Για τον
σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να συνεχίσουν τη στήριξη των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος Ασία-Ευρώπη, καθώς και τον διαθρησκευτικό διάλογο της ASEM.
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Τα µέρη συµφωνούν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται σε συναφή διεθνή φόρουµ ή

οργανισµούς, όπως η UNESCO, για την επιδίωξη κοινών στόχων και την καλύτερη κατανόηση και
το σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν
επίσης να προωθήσουν την κύρωση και εφαρµογή της σύµβασης της UNESCO για την προστασία
και την προώθηση της πολυµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων η οποία εγκρίθηκε στις 20
Οκτωβρίου 2005.
5.

Τα συµβαλλόµενα µέρη δίδουν επιπλέον έµφαση στη θέσπιση µέτρων σκοπός των οποίων

είναι η ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των αντίστοιχων φορέων τους για την ανταλλαγή
πληροφοριών και τεχνογνωσίας µεταξύ εµπειρογνώµων, νέων και νέων εργαζοµένων (µαθητών ή
αποφοίτων), καθώς και στην αξιοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων τους, όπως το πρόγραµµα
ERASMUS Mundus, στους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, καθώς και των εµπειριών
των συµβαλλόµενων µερών σε αυτούς τους τοµείς.

ΑΡΘΡΟ 47
Στατιστικές
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες δραστηριότητες
στατιστικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ASEAN, την ανάπτυξη
στατιστικών ικανοτήτων και την εναρµόνιση στατιστικών µεθόδων και πρακτικών,
συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης και της διάδοσης των στατιστικών, ούτως ώστε να
µπορούν να χρησιµοποιούν, σε αµοιβαία αποδεκτή βάση, στατιστικές που αφορούν, µεταξύ άλλων,
εθνικούς λογαριασµούς, άµεσες ξένες επενδύσεις, την τεχνολογία των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και, γενικότερα, οποιονδήποτε άλλο τοµέα που
καλύπτεται από την παρούσα συµφωνία και προσφέρεται για στατιστική επεξεργασία,
συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση.

www.parlament.gv.at

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil)

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 48
Μικτή επιτροπή
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να θεσπίσουν µικτή επιτροπή, που αποτελείται από

εκπροσώπους αµφοτέρων των µερών σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων, υπεύθυνων για τα εξής:
α)

την ορθή λειτουργία και εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας,

β)

τον καθορισµό προτεραιοτήτων όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συµφωνίας,

γ)

τη διατύπωση συστάσεων για την προώθηση των στόχων της παρούσας συµφωνίας.

2.

Η µικτή επιτροπή συνέρχεται κανονικά τουλάχιστον ανά διετία στις Φιλιππίνες και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, εναλλάξ, σε ηµεροµηνία που ορίζεται κατόπιν κοινής συµφωνίας. Οι
έκτακτες συνεδριάσεις της µικτής επιτροπής συγκαλούνται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών. Την προεδρία της επιτροπής ασκεί εκ περιτροπής καθένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της µικτής επιτροπής
καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
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Η µικτή επιτροπή συγκροτεί ειδικές υποεπιτροπές αρµόδιες για όλους τους τοµείς που αφορά

η παρούσα συµφωνία προκειµένου να την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Οι εν
λόγω υποεπιτροπές υποβάλλουν λεπτοµερείς εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές τους στη
µικτή επιτροπή σε κάθε τους συνάντηση.
4.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναθέσουν επίσης στη µικτή επιτροπή να µεριµνά για

την ορθή λειτουργία κάθε τοµεακής συµφωνίας ή πρωτοκόλλου που συνάπτεται ή που πρόκειται να
συναφθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
5.

Η µικτή επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 49
Ρήτρα µελλοντικών εξελίξεων
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται, κατόπιν αµοιβαίας συναίνεσης και σύστασης της µικτής

επιτροπής, να προβούν στην επέκταση της παρούσας συµφωνίας µε στόχο τη βελτίωση του
επιπέδου συνεργασίας, µεταξύ άλλων συµπληρώνοντάς την µε συµφωνίες ή πρωτόκολλα σχετικά
µε ειδικούς τοµείς ή δραστηριότητες.
2.

Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να

υποβάλλει υποδείξεις για τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας, λαµβάνοντας υπόψη την πείρα που
αποκτάται κατά την εφαρµογή της.
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ΑΡΘΡΟ 50
Πόροι για τη συνεργασία
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους,

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον οι αντίστοιχοι πόροι και
κανονισµοί τους το επιτρέπουν, µε στόχο την εκπλήρωση των στόχων συνεργασίας που ορίζονται
στην παρούσα συµφωνία.
2.

Τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν την οικονοµική ενίσχυση σύµφωνα µε τις αρχές της

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και συνεργάζονται για την προστασία των οικονοµικών τους
συµφερόντων. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µεταξύ
άλλων, µέσω της αµοιβαίας συνδροµής στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία, σύµφωνα
µε τους οικείους νόµους και κανονισµούς. Οποιαδήποτε άλλη συµφωνία ή χρηµατοδοτικό µέσο
συναφθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών πρέπει να προβλέπει ειδικές ρήτρες
χρηµατοοικονοµικής συνεργασίας όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και
εξακριβώσεις, καθώς και τα µέτρα για την καταπολέµηση της απάτης, µεταξύ των οποίων και
εκείνα που χρησιµοποιούν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και οι
ενδιαφερόµενες αρχές έρευνας των Φιλιππίνων.
3.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να

συνεχίσει τη δράση της στις Φιλιππίνες, σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες και κριτήρια
χρηµατοδότησης, τη συµφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη µεταξύ της ΕΤΕπ και των Φιλιππίνων και
την εθνική νοµοθεσία των Φιλιππίνων.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να αποφασίσουν την επέκταση της οικονοµικής

υποστήριξης προς δραστηριότητες συνεργασίας σε τοµείς που καλύπτονται ή σχετίζονται µε τη
συµφωνία, µε βάση τις αντίστοιχες χρηµατοπιστωτικές διαδικασίες και πόρους τους. Οι εν λόγω
δραστηριότητες συνεργασίας δύνανται να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, µεταξύ
άλλων, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την τεχνική συνεργασία, την ανταλλαγή
εµπειρογνωµόνων, την εκπόνηση µελετών, την εφαρµογή νοµικών πλαισίων, πλαισίων επιβολής
του νόµου και κανονιστικών πλαισίων που προωθούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και άλλες
δραστηριότητες για τις οποίες συµφωνούν τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΑΡΘΡΟ 51
∆ιευκολύνσεις
Προς διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να παράσχουν τις αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων
τους εγκαταστάσεις σε υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες που ασχολούνται µε την εφαρµογή της
συνεργασίας, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισµούς
και των δύο µερών.
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ΑΡΘΡΟ 52
Άλλες συµφωνίες
1.

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η παρούσα συµφωνία ούτε οποιαδήποτε
δράση αναληφθεί στο πλαίσιο αυτό θίγει τις αρµοδιότητες των συµβαλλόµενων µερών να
αναλάβουν διµερείς δραστηριότητες συνεργασίας ή να συνάψουν, ενδεχοµένως, νέες συµφωνίες
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των Φιλιππίνων και µεµονωµένων κρατών µελών.
2.

Η συµφωνία δεν επηρεάζει την εκτέλεση ή εφαρµογή δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί ή

που θα αναληφθούν από τα αντίστοιχα συµβαλλόµενα µέρη σε σχέση µε τρίτα µέρη.

ΑΡΘΡΟ 53
Εκπλήρωση υποχρεώσεων
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα γενικά ή ειδικά µέτρα που απαιτούνται για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συµφωνίας. Μεριµνούν για την επίτευξη
των στόχων που θέτει η παρούσα συµφωνία.
2.

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναφέρει στη µικτή επιτροπή οποιαδήποτε διαφορά κατά την

εφαρµογή ή ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας.
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Σε περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος αθετεί

τις υποχρεώσεις του εκ της συµφωνίας, δύναται να λάβει κατάλληλα µέτρα. Πριν προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια, εκτός από ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στη µικτή επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που
απαιτούνται για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
4.

Κατά την επιλογή µέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη

λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά κοινοποιούνται αµέσως στο άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων στη µικτή επιτροπή κατόπιν
αιτήσεως του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
5.

Για την ορθή ερµηνεία και πρακτική εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα

µέρη συµφωνούν ότι ο όρος «ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις» της παραγράφου 3 καλύπτει
περιπτώσεις ουσιώδους παραβίασης της παρούσας συµφωνίας από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Η ουσιώδης παραβίαση της παρούσας συµφωνίας συνίσταται σε:
α)

καταγγελία της παρούσας συµφωνίας µη προβλεπόµενη από τους γενικούς κανόνες του
διεθνούς δικαίου ή

β)

παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συµφωνίας και συγκεκριµένα του άρθρου 1
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Προτού εφαρµοστούν τα µέτρα για τις ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να ζητήσει την επείγουσα σύγκληση συνεδρίασης των συµβαλλοµένων µερών. Σε
περίπτωση τέτοιου αιτήµατος και εντός 15 ηµερών, εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνήσουν άλλη προθεσµία η οποία δεν υπερβαίνει τις 21 ηµέρες, πραγµατοποιείται
συνεδρίαση για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
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ΑΡΘΡΟ 54
Καθορισµός των συµβαλλόµενων µερών
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ο όρος «συµβαλλόµενα µέρη» σηµαίνει την Ένωση ή
τα κράτη µέλη της, ή την Ένωση και τα κράτη µέλη της, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εξουσίες τους,
αφενός, και τις Φιλιππίνες, αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 55
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στο έδαφος όπου εφαρµόζεται η Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη, και, αφετέρου, στο
έδαφος των Φιλιππίνων.

ΑΡΘΡΟ 56
Κοινοποιήσεις
Οι κοινοποιήσεις που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 57 απευθύνονται στον Γενικό Γραµµατέα του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων,
αντιστοίχως, διά της διπλωµατικής οδού.
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ΑΡΘΡΟ 57
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
1.

Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τον µήνα

κατά τη διάρκεια του οποίου το τελευταίο συµβαλλόµενο µέρος γνωστοποίησε στο άλλο την
ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό νοµικών διαδικασιών.
2.

Η παρούσα συµφωνία ισχύει για περίοδο πέντε ετών. Παρατείνεται αυτόµατα για διαδοχικές

περιόδους ενός έτους, εκτός εάν κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώσει το άλλο µέρος
εγγράφως για την πρόθεσή του να µην παρατείνει την παρούσα συµφωνία έξι µήνες πριν από το
τέλος οποιασδήποτε επόµενης περιόδου ενός έτους.
3.

Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συµφωνίας πραγµατοποιούνται έπειτα από συµφωνία

µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µόνο αφού το ένα συµβαλλόµενο µέρος γνωστοποιήσει στο
άλλο την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών.
4.

Η παρούσα συµφωνία µπορεί να καταγγελθεί από ένα εκ των συµβαλλόµενων µερών µε

γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος της επιθυµίας του να καταγγείλει αυτή τη
συµφωνία. Η ισχύς της παρούσας συµφωνίας παύει έξι µήνες µετά την παραλαβή της κοινοποίησης
από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η λύση της συµφωνίας δεν θίγει τα συµφωνηµένα ή εν εξελίξει
έργα που ξεκίνησαν βάσει της παρούσας συµφωνίας πριν από τη λήξη της.
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ΑΡΘΡΟ 58
Αυθεντικά κείµενα
1.

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική,

γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, µαλτέζικη,
ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική,
τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
2.

Οι διαπραγµατεύσεις της συµφωνίας διεξήχθησαν στην αγγλική. Οποιαδήποτε γλωσσική

απόκλιση µεταξύ των κειµένων επισηµαίνεται στη µικτή επιτροπή.
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