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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив 
(2010/2233(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид споразумението за сътрудничество от 25 февруари 1989 г. между 
Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

– като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Споразумението за 
свободна търговия между ЕО и Съвета за сътрудничество в Персийския залив1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 юли 1990 г. относно обхвата на 
споразумението за свободна търговия, което ще се сключи между ЕИО и Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив,

– като взе предвид доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за 
сигурност: гарантиране на сигурността в един променящ се свят, приет от Съвета 
през декември 2008 г.,

– като взе предвид стратегическото партньорство на Европейския съюз със 
Средиземноморието и Близкия изток, одобрено от Съвета през юни 2004 г.,

– като взе предвид съвместното комюнике на 20-ия Съвет на министрите от 14 юни 
2010 г. в Люксембург,

– като взе предвид съвместното комюнике на 19-ия Съвет на министрите от 29 април 
2009 г. в Маскат,

– като взе предвид програмата за съвместно действие (2010-2013 г.) за прилагане на 
споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив от 1988 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
относно укрепването на сътрудничеството с трети държави  в областта на висшето 
образование (COM(2001)0385),

– като взе предвид икономическото споразумение между страните от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, прието на 31 декември 2001 г. в Маскат, 
Султаната Оман, и декларацията от Доха на Съвета за сътрудничество в Персийския 
залив относно създаването на митнически съюз на Съвета за сътрудничество на 
арабските държави от Персийския залив от 21 декември 2002 г.,

– като взе предвид член 188в и член 188н, параграф 6, буква a), подточка v) от 
Договора от Лисабон, съгласно които Съветът трябва да поиска одобрението на 
Парламента преди сключване на международни споразумения в области, в които се 

                                               
1  OВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 83
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прилага обикновената законодателна процедура,

– като взе предвид годишните доклади относно правата на човека,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 
комисията по международна търговия  и  комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че понастоящем регионът на Персийския залив трябва да бъде 
възприеман в светлината на новия световен бързо развиващ се икономически 
полюс, съставен от държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

Б. като има предвид, че геополитическото обкръжение на Персийския залив 
съсредоточава предизвикателства от гледна точка на сигурността, които имат 
глобални и регионални последици (стабилизиране на Ирак, иранска ядрена 
програма, ислямистки тероризъм, пиратство, Йемен), и че до този момент Съветът 
за сътрудничество в Персийския залив остава единствената стабилна регионална 
организация, основаваща се на мултилатерализъм и сътрудничество,

В. като има предвид, че над една трета от всички суверенни фондове в света се 
притежават от държавите от Персийския залив и че тези фондове допринесоха за 
спасяването на световната и европейската финансова система в отговор на кризата, 

Г. като има предвид, че процесът на либерализация и диверсификация на 
икономическите структури, започнат в няколко страни от Съвета за сътрудничество 
в Персийския залив води до нова вътрешна, политическа (конституционални 
реформи, политическо участие, укрепване на институциите) и социална динамика 
(зараждане на асоциативна мрежа, сдружения на работодателите, положение на 
жените), която следва да се насърчи и подкрепи,

Д. като има предвид, че значимостта на инвестициите на страните от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив в южните държави, съседни на Европейския 
съюз, налага взаимоотношения на сътрудничество между Европа, 
Средиземноморието и Персийския залив,

Е. като има предвид, че геоикономическото преориентиране на държавите от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, започнато поради нарастващото търсене на 
въглеводород на азиатските пазари (Китай, Индия, Сингапур, Япония, Филипините, 
Южна Корея), води понастоящем до диверсификация на търговските и 
икономическите връзки, която се консолидира от споразуменията за свободна 
търговия и развитието на политическия диалог,

Ж. като има предвид ключовата роля на държавите от Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив на световната сцена, благодарение на която споделят с 
Европейския съюз общи интереси в областта на международната стабилност и 
световното икономическо управление,
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З. като има предвид, че преговорите по споразумението за свободна търговия между 
ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, започнати преди 20 години, са 
до този момент най-дългите търговски преговори, водени от Европейския съюз, без 
да бъдат приключени,

И. като има предвид, че включването на политически клаузи, по-специално на клауза 
относно зачитането на правата на човека, са неизменна част от всяко търговско 
споразумение, сключвано между Съюза и трета страна,

Й. като има предвид ограниченото присъствие на Съюза в региона и възприятието за 
Европа, което често се слива с това за няколко държави-членки, с които има развити 
дългогодишни връзки,

K. като има предвид, че Европейският съюз разполага с експертен опит в областта на 
укрепването на  капацитета по отношение на институциите, образованието и 
научно-изследователската дейност, развитието на възобновяемите енергии и 
екологията, техническото подпомагане, регулирането, както и политическия и 
дипломатическия диалог по въпросите на стабилността в съседство и на световната 
сигурност,

1. припомня, че сключването на споразумение за свободна търговия между ЕС и 
Съвета за сътрудничество в Персийския залив остава приоритет и че един 
евентуален неуспех би бил в противоречие с интересите на двете страни; 
подчертава, че сключването на това споразумение ще бъде взаимно признание за 
надеждността на две структури, избрали мултилатерализма и интеграцията;

2. счита, че Европейският съюз трябва да предложи създаването на стратегическо 
партньорство със Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите 
държави-членки, което да бъде на равнището на съответната роля на двете 
структури на международната сцена; подчертава значимостта на установяването за 
тази цел на редовна среща на високо равнище на държавните и правителствените 
ръководители;

3. отправя искане в рамките на Службата за външна дейност на Европейския съюз 
повече средства да бъдат посветени на региона, както и да бъдат отворени нови 
дипломатически мисии, които допринасят за по-добра видимост, за улесняване на 
политическия диалог и за укрепване на ефикасността на действията на Съюза; 
подчертава, че диференцираният двустранен подход към държавите, склонни да 
ускорят своето сътрудничество, може единствено да допълни и засили двустранната 
рамка;

4. припомня констатираната социална и политическа еволюция през последните 
години в голяма част от страните в Персийския залив; насърчава държавите от 
Персийския залив да продължат своите усилия и ги приканва да постигнат по-голям 
напредък в областта на утвърждаването на правата на човека, равенството на 
половете, трудовото право, включително за работниците мигранти, свободата на 
изразяване и на мнение; приканва държавите от Персийския залив да се вслушат в 
гражданското общество и да съдействат за учредяването на местни структури и 
сдружения;
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5. приема за сведение съвместната програма за действие, приета от Съвета на 
министрите на 14 юни 2010 г., предназначена да засили сътрудничеството в редица 
стратегически области от съвместен интерес, и изразява съжаление във връзка с 
липсата на тема, посветена на открит, редовен и конструктивен политически диалог;

6. споделя своето притеснение относно възможността регионът на Персийския залив 
да бъде обхванат от надпревара за въоръжаване;приканва Европейския съюз да 
започне да води стратегически диалог с държавите от Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив по въпросите на сигурността в региона, които са от общ интерес 
(ядрената програма на Иран, стабилизирането на Ирак, ислямския тероризъм, 
вътрешния конфликт в Йемен), и в края на сметка да даде своя принос за 
изграждането на структура за регионална сигурност в Близкия изток, съвместно с 
държавите от Персийския залив;

7. приветства продължаването на процеса на интеграция на Съвета за сътрудничество 
в Персийския залив  (митнически съюз, общ пазар и впоследствие - единна валута) 
насърчава Европейската комисия да предложи на секретариата на Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив  да бъде определена съвместно рамка за 
сътрудничество с цел споделяне на опита в областта на консолидирането на 
институциите, на административния капацитет, на механизмите за регулиране и 
разрешаване на спорове; изтъква, че този подход може да допринесе за зараждането 
на процеси за усвояване на принципите;

8. приветства значителното сътрудничество в областта на енергетиката между ЕС и 
неговите партньори от Средиземноморието, което вече обхваща възобновяемите 
енергийни източници; счита, че взаимодействието в този сектор на дейност между 
трите географски зони трябва да се насърчава поради общите интереси, знанията и 
уменията в областта на технологиите, финансирането и изобилието на ресурси 
(слънце, вятър); приветства създаването на експертна мрежа между ЕС и Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив относно чистите енергийни източници, които 
придобиха първостепенно значение за държавите от Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив;

9. припомня, че образованието е национален приоритет за държавите от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, тъй като нуждите по отношение на човешки 
ресурси са значителни (недостатъчен брой преподаватели), на съдържанието на 
курсовете на обучение (липса на адаптивност по отношение на пазара на работна 
ръка) и качеството на образователните програми (методология и съвременни 
дидактически материали); приканва към активна подкрепа на усилията, възприети 
от страна на органите, за разрешаване на проблема с този недостиг и за предлагане 
на амбициозно сътрудничество в областта на висшето, средното и началното 
образование;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Съвета на Европейския съюз, председателя на Европейската комисия, заместник-
председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на 
държавите-членки, на секретариата на Съвета за сътрудничество в Персийския 
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залив, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

За стратегическо партньорство между ЕС и Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив и неговите държави-членки

Европейският съюз и Съветът за сътрудничество в Персийския залив вече двадесет 
години водят преговори относно споразумение за свободна търговия. Става въпрос за 
най-дългосрочните преговори в областта на търговията, започнати от Съюза и 
неприключили до днес. За двадесет години контекстът на тези преговори претърпя 
дълбоки промени. 

Геополитическата обстановка на Съвета за сътрудничество в Персийския залив е 
белязана от възникването на редица предизвикателства в областта на сигурността, 
даващи отражение в световен и регионален мащаб (Ирак, Иран, Йемен, ислямския 
тероризъм, пиратството). Икономиките на държавите-членки на Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, като част от световната икономика, са поели по 
пътя на либерализацията и диверсификацията на тяхната икономическа структура и на 
разширяване кръга на техните партньори в областта на търговията; през 2010 г. Азия се 
превърна в първия търговски партньор на Персийския залив; Държавите от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив разполагат от друга страна със значителна 
финансова сила под формата на суверенни фондове, достигащи над 1380 милиарда 
долара през 2009 г., или иначе казано 35% от световния обем 1. След като се превърнаха 
в двигател на икономиката в региона на Близкия изток и Северна Африка, държавите-
членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, представляват вече над 40% 
от произведеното национално богатство в тази зона и също така притежават 50% от 
официалните резерви в чуждестранна валута, което ще рече 1070 милиарда долара. И 
накрая, те са понастоящем първите инвеститори в южносредиземноморските държави в 
съседство на ЕС. Тази международна активност не се свежда единствено до 
търговските, финансовите и енергийните аспекти. Тя засяга също така 
дипломатическата сцена с разрастването на посредничеството, в частност на Катар и 
Саудитска Арабия, в Близкия изток и в Африка, както и насърчаването на инициативи 
за провеждането на диалог за целите на сближаването на културите и взаимното 
разбирателство. 

От друга страна, от гледна точка на вътрешните работи, в държавите от Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив,от няколко години протичат процеси на 
политическа и социална модернизация, естествено при различен ритъм, но 
характеризиращи се с ендогенна динамика, която следва да бъде подкрепяна и 
насърчавана. И накрая, започналият отпреди тридесет години процес на интеграция от 
страна на шестте държави-членки продължава да бъде към настоящия момент 
единственият опит в арабския сват. Без да се отрича междуправителственото му 
функциониране, отсъствието на наднационални прерогативи, невъзможността да се 
съставят и наложат обвързващи актове и структурните административни 
несъвършенства, установяването на митнически съюз и впоследствие на единен пазар и 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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накрая на единна валута доказват желанието на лидерите от региона, вземащи решения, 
да продължат по пътя на интеграцията, който се основава на сътрудничеството и 
мултилатерализма и който, трябва да се подчертае, е доказал своята стабилност. Опитът 
на ЕС в тази връзка продължава да бъде извор на вдъхновение и експертни умения, 
които могат да бъдат споделени със Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Поради това, независимо от жизненоважното значение на сключването на 
споразумението за свободна търговия, за което ние горещо призоваваме, Съюзът трябва 
още отсега да погледне в бъдещето към периода, който ще последва сключването на 
споразумението.  Потенциалът за сътрудничество между двата региона надхвърля 
рамките на търговията. Двете структури споделят общи интереси по отношение на 
международната сигурност, борбата срещу тероризма, дипломатическото 
посредничество в зоните на Близкия изток, характеризиращи се с конфликти, 
управлението на кризите в региона, междукултурния диалог и икономическото 
управление с световен мащаб. 

Този доклад по собствена инициатива цели отправянето на призив от страна на 
Европейския парламент за формулирането на една по-амбициозна политика на Съюза 
по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и на неговите държави-
членки. Би било жалко двама от основните участници на световната политическа и 
икономическа сцена, ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, да поемат по 
разнопосочни пътища в момент, в който регионалното равновесие се възстановява, а 
икономическото управление в световен мащаб отново придобива ясна формулировка. 
Засилването на връзките би било от полза и за двете страни, още повече че сферите на 
сътрудничеството са многобройни, като можем да отбележим някои от тях -
образованието, научно-изследователската дейност, възобновяемите енергийни 
източници, и че в това отношение ЕС разполага с предимства,които следва да се 
изтъкнат, спрямо редица нови участници в региона на Персийския залив, при условие 
че се прояви политическа воля на най-високо равнище.


