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ZALIVSKE DRŽAVE, IRAN, IRAK IN JEMEN

Evropska unija je sklenila sporazuma o sodelovanju s Svetom za sodelovanje v Zalivu
(regionalna organizacija, ki združuje Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdsko Arabijo in
Združene arabske emirate) in z Jemnom ter sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Irakom.
Trenutno nima pogodbenih odnosov z Iranom, priznava pa, da obstaja velik potencial za
tesnejše odnose.

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V (zunanje delovanje) Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

— členi 206–207 (trgovina) in 216–219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU).

1. SVET ZA SODELOVANJE V ZALIVU

Svet za sodelovanje v Zalivu je bil ustanovljen maja 1981. Danes je ta skupina, ki jo še vedno
sestavljajo prvotne članice (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski
emirati), glavna posrednica v odnosih med Evropsko unijo in temi šestimi državami. Evropska
unija in Svet za sodelovanje v Zalivu sta že večkrat izrazila skupno stališče o bližnjevzhodni
problematiki.
Zalivske države, bogate z nafto, iz katerih Evropska unija zadovoljuje približno 20 % svojih
potreb po energiji, doživljajo precejšnje družbeno-gospodarske in politične spremembe, četudi
reforme ne napredujejo enakomerno. Vpliv arabskih vstaj so v monarhijah Zaliva omejili
s preventivnimi politikami – s subvencijami in večjim zaposlovanjem v javnem sektorju – ter
z represivnimi ukrepi, kar velja zlasti za Bahrajn in vzhodne province Savdova Arabije. Članice
Sveta za sodelovanje v Zalivu so ohranile dejavno vlogo v diplomaciji na Bližnjem vzhodu,
včasih celo v medsebojnem rivalstvu. To je prispevalo k sedanji diplomatski krizi med Katarjem
in drugimi državami Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki Katar obtožujejo, da podpira teroristične
in sektaške skupine (tudi Muslimansko bratovščino), financira skupine, povezane z Iranom,
posega v suverenost sosednjih držav in v teh državah spodbuja politično oporečništvo.
Čeprav želi Evropska unija svoje politične odnose v tej regiji nadgraditi, se odnosi med njo in
Svetom za sodelovanje v Zalivu v veliki meri oblikujejo na podlagi gospodarskih in trgovinskih
vezi. Obseg trgovine med stranema se od osemdesetih let prejšnjega stoletja ves čas povečuje.
Leta 2016 so bile države članice Sveta za sodelovanje v Zalivu četrti največji trgovinski partner
Evropske unije, ta pa je bila prva trgovinska partnerica omenjenih držav.
Evropska unija in Svet za sodelovanje v Zalivu sta leta 1988 podpisala sporazum o sodelovanju.
Namen sporazuma je v tej strateško pomembni regiji okrepiti stabilnost, omogočiti politične
in gospodarske odnose, poglobiti gospodarsko in tehnično sodelovanje, pa tudi sodelovanje
pri vprašanjih energije, industrije, trgovine in storitev, kmetijstva, ribolova, naložb, znanosti,
tehnologije in okolja. V sporazumu so predvideni letni skupni sveti oziroma ministrska srečanja
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ter skupni odbori za sodelovanje na ravni visokih uradnikov. Aprila 2016 se je skupni odbor
EU-GCC za sodelovanje dogovoril za vzpostavitev bolj strukturiranega neuradnega dialoga
o trgovini in naložbah. Zadnji skupni svet in ministrsko srečanje med Evropsko unijo in Svetom
za sodelovanje v Zalivu sta potekali julija 2016 v Bruslju. Parlamentarni organ v sporazumu
ni predviden.
Evropska unija in Svet za sodelovanje v Zalivu sta sprejela skupni akcijski program za
obdobje 2010–2013, v katerem sta določila načrt za tesnejše sodelovanje pri vprašanjih, kot
so informacijska in komunikacijska tehnologija, jedrska varnost, čista energija, raziskave in
gospodarski dialog. Podaljšanje programa se je zavleklo predvsem zaradi premajhnega napredka
pri trgovinskih vprašanjih. Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini so se začela leta 1990,
a so po letu 2008 zaradi nesoglasij o izvoznih dajatvah zastala. Od 1. januarja 2007 so za
finančne ukrepe za izvajanje sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za
sodelovanje v Zalivu na voljo sredstva instrumenta partnerstva (in predhodnega instrumenta
za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in
ozemlji z visokim dohodkom). Države Sveta za sodelovanje v Zalivu so tudi med upravičenkami
programa Erasmus Mundus.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je 24. marca 2011 sprejel resolucijo o odnosih Evropske unije s Svetom za
sodelovanje v Zalivu, v kateri poziva k strateškemu partnerstvu s Svetom za sodelovanje
v Zalivu in njegovimi državami članicami. To stališče je bilo ponovno izraženo v resoluciji
Parlamenta z dne 9. julija 2015 o varnostnih izzivih v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike
ter obetih za politično stabilnost[1]. Parlamentarna delegacija za odnose z Arabskim polotokom
redno organizira medparlamentarna srečanja s posvetovalnimi sveti v tej regiji in spremlja
razvoj odnosov med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v zalivu. Pododbor Evropskega
parlamenta za človekove pravice ravno tako pozorno spremlja razmere v zalivskih državah.
Parlament je v tem zakonodajnem obdobju sprejel resolucije, v katerih je izrazil konkretno
zaskrbljenost glede položaja človekovih pravic v nekaterih državah članicah Sveta za
sodelovanje v Zalivu, vključno s Savdovo Arabijo in Bahrajnom, ter glede ponovnega izvajanja
smrtne kazni v Kuvajtu in Bahrajnu. Parlament je pozval tudi k večjemu sodelovanju z državami
Sveta za sodelovanje v Zalivu pri upravljanju migracij. 13. septembra 2017 je Parlament sprejel
resolucijo o izvozu orožja[2], v kateri jasno izraža prepričanje, da izvoz orožja v Savdovo Arabijo
ne izpolnjuje vsaj enega od meril iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna
pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme. Parlament je leta 2015 podelil
nagrado Saharova za svobodo misli saudskemu blogerju Raifu Badaviju.

2. JEMEN

Odnosi med Jemnom in Evropsko unijo temeljijo na sporazumu o sodelovanju iz leta 1997,
ki zajema trgovino, razvojno sodelovanje, kulturo, komunikacije in informacije, okolje,
gospodarjenje z naravnimi viri in politični dialog. Od marca 2015 vojaška koalicija pod
vodstvom Savdove Arabije izvaja operacije proti upornikom, ki so zrušili dosedanjega
predsednika. Evropska unija podpira mediacijo, ki jo vodijo Združeni narodi in je usmerjena
k politični rešitvi konflikta. Unija je okrepila svojo podporo za reševanje dramatičnih razmer
v državi, kjer humanitarno pomoč potrebuje več kot 82 % prebivalcev. EU je od leta 2015
skupaj namenila 171 milijonov EUR za humanitarno pomoč Jemnu. Temu velja prišteti

[1]UL C 265, 11.8.2017, str. 98.
[2]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0344.
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440 milijonov EUR, ki so v večletnem finančnem okviru za obdobje 2016–2020 namenjeni
razvojnemu sodelovanju z Jemnom. Delegacija EU v Republiki Jemen ima od februarja 2015
glavni sedež v Bruslju.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je v juliju 2015[3], februarju 2016[4] in juniju 2017[5] sprejel resolucije o Jemnu,
v katerih je izrazil resno zaskrbljenost zaradi zastrašujočih humanitarnih in varnostnih razmer ter
pozval k učinkovitemu izvajanju premirja. 13. septembra 2017 je Parlament sprejel resolucijo
o izvozu orožja[6], v kateri obžaluje, da se v konfliktu v Jemnu uporablja vojaška tehnologija, ki
jo izvažajo države članice. Za odnose z Jemnom in za spremljanje razmer v tej državi je pristojna
parlamentarna delegacija za odnose z Arabskim polotokom.

3. IRAK

Evropska unija je že vse od vojne leta 2003 ključna dobaviteljica pomoči Iraku. Maja 2012 je bil
med Evropsko unijo in Irakom podpisan sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki nudi okvir
za dialog in sodelovanje pri številnih vprašanjih, vključno s političnimi vprašanji, bojem proti
terorizmu, trgovino, človekovimi pravicami, zdravstvom, izobraževanjem in okoljem. V okviru
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju je januarja 2014 prvič zasedal svet za sodelovanje
med Evropsko unijo in Irakom, drugič pa je ta svet zasedal 18. oktobra 2016. Komisija se je
obvezala, da bo Iraku v obdobju 2014–2020 zagotovila podporo v višini 75 milijonov EUR za
sodelovanje na področju človekovih pravic, pravne države, izobraževanja in trajnostne energije.
Januarja 2010 sta Evropska unija in Irak podpisala memorandum o soglasju za sodelovanje na
področju energije, ki omogoča sodelovanje na področju zanesljive oskrbe z energijo, energije
iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.
Evropska unija podpira prizadevanja svetovne koalicije za boj proti tako imenovani Islamski
državi (oziroma Daišu) v Siriji in Iraku. Podpira enotnost, suverenost in ozemeljsko celovitost
Iraka ter meni, da sta politično vključevanje in nacionalna sprava ključna za poraz Islamske
države. Komisija je glede na vedno slabše varnostne in humanitarne razmere v Iraku povečala
humanitarno pomoč za to državo, ki je v letu 2016 znašala 159 milijonov EUR, doslej v letu 2017
pa 72,5 milijona EUR. Od leta 2015 je Komisija zagotovila več kot 340 milijonov EUR
humanitarne pomoči in po celotni državi omogočila izvajanje operacij, ki so rešile življenja.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je od začetka sedanjega zakonodajnega obdobja sprejel več resolucij o razmerah
v Iraku, med drugim o ofenzivi Islamske države, sektaškem nasilju, preganjanju manjšin,
razmerah v severnem Iraku/Mosulu, množičnih grobiščih in o izvozu orožja. Parlamentarna
delegacija za odnose z Irakom organizira medparlamentarna srečanja z iraškim svetom
predstavnikov. Dobitnici nagrade v letu 2016 sta bili Nadia Murad in Lamija Adži Bašar, ki
sta preživeli spolno suženjstvo Islamske države v Iraku in postali glasnici žensk, ki so žrtve
načrtnega spolnega nasilja te skupine. Javno se zavzemata za jazidsko skupnost v Iraku, versko
manjšino, ki jo bojevniki Islamske države načrtno iztrebljajo.

[3]Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0270.
[4]Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0066.
[5]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0273.
[6]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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4. IRAN

Evropska unija je bila tako kot mednarodna skupnost zaskrbljena zaradi jedrskega programa
te države in je v svojih dolgotrajnih pogajanjih z njo (prek podpredsednice Komisije/visoke
predstavnice Unije) podpirala in usklajevala skupino E 3+3 (Francija, Nemčija, Združeno
kraljestvo, Kitajska, Rusija in ZDA). 14. julija 2015 je bil na Dunaju končno dosežen dogovor
o skupnem celovitem načrtu ukrepanja, s katerim se je Iran formalno odpovedal vojaški uporabi
jedrske energije in je pristal na izvedbo obsežnih infrastrukturnih sprememb, s katerimi bo
svoje jedrske lokacije preuredil za izključno civilno uporabo. Sprejel je tudi številne pomembne
omejitve glede bogatenja urana in plutonija v obdobju izvajanja glavnih določb sporazuma
(10–15 let). Nekatere druge določbe, na primer za nadzor nad iranskim pridobivanjem uranove
rumene pogače, pa naj bi trajale 25 let. Vzpostavljen je bil zanesljiv sistem za inšpekcije in
spremljanje Mednarodne agencije za atomsko energijo. Sankcije Združenih narodov, ZDA in
Evropske unije, povezane z jedrsko energijo, so bile odpravljene 16. januarja 2016, ko je Iran
pokazal, da izpolnjuje svoje obveznosti, a jih je mogoče ponovno uvesti, če bi Iran kršil svoje
obveznosti iz načrta. Iranski poskusi balističnih in manevrirnih izstrelkov sicer tehnično niso
v nasprotju s tem načrtom, predstavljajo pa razlog za zaskrbljenost v Evropski uniji in drugje
po svetu. Bela hiša sicer vedno ostreje kritizira skupni celovit načrt ukrepanja, a Mednarodna
agencija za atomsko energijo je doslej vedno potrdila, da Iran spoštuje njegove določbe, EU
pa je izrazila odločenost, da vztraja pri izvajanju tega načrta. Sankcije EU zaradi razmer na
področju človekovih pravic v Iranu in zaradi njegove podpore terorizmu niso del tega načrta
in se izvajajo še naprej.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je v svojih resolucijah izrazil odločno podporo za iskanje diplomatske rešitve
iranskega jedrskega vprašanja in za uporabo dvotirnega pristopa Evropske unije (sankcije in
diplomatska pogajanja). Pozdravil je skupni celoviti načrt ukrepanja in vedno tudi poudarja, da
mednarodna skupnost zaradi jedrskega vprašanja ne bi smela pozabiti na problematiko kršitev
človekovih pravic v Iranu.
Parlament je leta 2012 podelil nagrado Saharova za svobodo misli Irancema – odvetnici Nasrin
Sotudeh in filmskemu režiserju Džafarju Panahiju.
Parlamentarna delegacija za odnose z Iranom budno spremlja dogodke v državi, vključno
z njenim potencialom za prispevanje k stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Evropski parlament
je 25. oktobra 2016 sprejel uravnoteženo resolucijo o strategiji EU do Irana po jedrskem
sporazumu, v kateri izraža željo, da bi Iran ponovno vključili v svetovno gospodarstvo, hkrati
pa tudi zaskrbljenost zaradi slabega spoštovanja človekovih pravic.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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