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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu
(2010/2233(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na dohodu o spolupráci ze dne 25. února 1989 mezi Evropskou unií a Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu (CCG),

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2008 o dohodě o volném obchodu mezi ES
a Radou pro spolupráci v Perském zálivu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. července 1990 o významu dohody o volném 
obchodu, která má být uzavřena mezi EHS a Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

– s ohledem na zprávu o provádění Evropské bezpečnostní strategie: zajišťování 
bezpečnosti v měnícím se světě, kterou schválila Rada v prosinci 2008,

– s ohledem na strategické partnerství Evropské unie se Středomořím a se Středním 
Východem, kterou schválila Rada v června 2004,

– s ohledem na společné komuniké ze zasedání Rady ministrů dne 14. června 2010
v Lucemburku,

– s ohledem na společné komuniké z 19. zasedání Rady ministrů dne 29. dubna 2009
v Maskatu,

– s ohledem na společný akční program (2010–2013) pro provádění dohody o spolupráci 
EU-CCG z roku 1988,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o posílení spolupráce se 
třetími zeměmi v oblasti vyššího vzdělávání (KOM(2001)0385,

– s ohledem na dohodu o hospodářské spolupráci mezi zeměmi CCG přijatou dne 
31. prosince 2001 v Maskatu v Sultanátu Omán a prohlášení CCG z Dohá o zahájení celní 
unie určené Radě pro spolupráci arabských států v Perském zálivu ze dne 21. prosince 
2002,

– s ohledem na čl. 188 C a čl. 188 N odst. 6 písm. a) bod v) Lisabonské smlouvy, podle 
nichž musí Rada před uzavřením jakékoli mezinárodní dohody, která zahrnuje oblasti, na 
něž se vztahuje řádný legislativní postup, požádat o souhlas Parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Evropského parlamentu o dodržování lidských práv,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní 

                                               
1  Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 83.
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obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že oblast Perského zálivu se dnes jeví jako nový pól světové ekonomiky 
tvořený státy Rady pro spolupráci v oblasti Perského zálivu,

B. vzhledem k tomu, že geopolitická situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního i regionálního významu (stabilizace Iráku, íránský jaderný 
program, islámský terorismus, pirátství, Jemen) a že až dosud zůstává Rada pro spolupráci
v Perském zálivu jedinou stabilní regionální organizací založenou na multilateralismu
a spolupráci,

C. vzhledem k tomu, že více než třetinu státních investičních fondů drží státy CCG a že tyto 
fondy přispěly k záchraně světového a evropského finančního systému v reakci na krizi, 

D. vzhledem k tomu, že proces liberalizace a diverzifikace ekonomických struktur zahájený
v některých zemích CCG přináší nové vnitřní politické dynamiky (ústavní reformy, účast 
na politickém životě, posílení institucí) a sociální dynamiky (vznik sdružování, organizace 
zaměstnavatelů, situace žen), které je třeba povzbudit a podpořit,

E. vzhledem k tomu, že význam investic zemí CCG v jižním sousedství Evropské unie 
vytváří synergie spolupráce mezi Evropou, Středomořskou oblastí a Perským zálivem,

F. vzhledem k tomu, že nová geoekonomická orientace států CCG na Asii vyvolaná 
zvýšenou poptávkou po ropných palivech na asijských trzích (Čína, Indie, Singapur, 
Japonsko, Filipíny a Jižní Korea) vede v současnosti k diverzifikaci obchodních
a ekonomických vztahů, která se upevňuje dohodami o volném obchodu a rozvíjením 
politického dialogu,

G. vzhledem ke klíčové úloze států CCG na světové scéně, která je vede ke sdílení 
společných zájmů s Evropskou unií, pokud jde o mezinárodní stabilitu a celosvětovou 
správu ekonomických záležitostí,

H. vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a CCG, která byla 
zahájena před 20 lety, jsou v současnosti nejstaršími dosud neuzavřenými obchodními 
jednáními, která Evropská unie zahájila,

I. vzhledem k tomu, že zařazení politických ustanovení, zejména ustanovení týkající se 
dodržování lidských práv, jsou nedílnou součástí jakékoliv obchodní dohody uzavřené 
mezi Unií a třetí stranou,

J. vzhledem k omezené přítomnosti Unie v regionu a vnímání Evropy nejčastěji směšované
s několika členskými státy s nejrozvinutějšími a dlouholetými vztahy,

K. vzhledem k tomu, že Evropská unie má zkušenosti v oblasti posilování institucionálních 
kapacit, vzdělávání a výzkumu, rozvíjení obnovitelných energií a ochrany životního 
prostředí, technické podpory a regulační podpory a politického a diplomatického dialogu
o otázkách stabilního sousedství a světové bezpečnosti,

1. připomíná, že uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a CCG zůstává prioritou a že 
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případný neúspěch by nebyl v zájmu ani jedné ze stran; zdůrazňuje, že uzavření této 
dohody bude představovat uznání vzájemné důvěryhodnosti obou uskupení, která se 
rozhodla pro multilateralismus a integraci;

2. domnívá se, že Evropská unie musí navrhnout vznik strategického partnerství s CCG
a jeho členskými státy, jež bude odpovídat příslušné úloze obou seskupení na mezinárodní 
scéně; zdůrazňuje, že je proto důležité zavést pravidelné vrcholné schůzky na úrovni 
představitelů států a vlád; 

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
prostředků na tento region a aby v něm byla otevřena nová diplomatická zastoupení, jež 
by přispívala k lepšímu zviditelnění, usnadnění politického dialogu a posílení účinnosti 
kroků Unie; zdůrazňuje, že diferencovaný dvoustranný přístup k členským státům by měl 
zintenzívnit jejich spolupráci a pouze doplnit a posílit multilaterální rámec;

4. připomíná politický a sociální vývoj, k němuž došlo v posledních letech ve většině zemí 
Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, aby dále 
pokročily v prosazování lidských práv, rovnosti pohlaví, v oblasti pracovního práva 
včetně migrujících pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; vyzývá státy Zálivu, aby 
komunikovaly s občanskou společností a napomáhaly vzniku místních struktur a sdružení; 

5. bere na vědomí společný akční program přijatý Radou ministrů dne 14. června 2010, který 
má posílit spolupráci v řadě strategických oblastí společného zájmu, avšak lituje, že v něm 
chybí část věnovaná otevřenému pravidelnému a konstruktivnímu dialogu; 

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; vyzývá 
Evropskou unii, aby zahájila se státy CCG strategický dialog o otázkách regionální 
bezpečnosti ve společném zájmu (íránský jaderný program, stabilizace Iráku, islámský 
terorismus, vnitřní konflikt v Jemenu) a posléze aby přispěla k vybudování regionální 
bezpečnostní struktury na Blízkém východě v partnerství se státy Zálivu;

7. vítá pokračování procesu integrace CCG (celní unie, společný trh a posléze jednotná 
měna); vybízí Evropskou komisi, aby navrhla sekretariátu CCG společné stanovení rámce 
pro spolupráci, aby se podělila o svoji zkušenost v oblasti upevňování institucí, 
administrativních kapacit, mechanismů pro regulaci a urovnání sporů; zdůrazňuje, že tento 
přístup může přispět k posílení procesu osvojování si těchto hodnot;

8. vítá důležitou spolupráci v energetické oblasti mezi Evropskou unií a jejími 
středomořskými partnery, která se v současnosti rozšiřuje na obnovitelné zdroje energie; 
domnívá se, že synergie v této oblasti činnosti mezi všemi třemi geografickými oblastmi 
je nutno podpořit vzhledem ke společným zájmům, technologickým znalostem, 
financování a hojnosti zdrojů (slunce, vítr); vítá zřízení expertní sítě EU–CCG v oblasti 
čistých energií, jež se stala pro státy CCG záležitostí prvořadého významu; 

9. připomíná, že národní prioritou pro země CCG je vzdělání, protože zde existují velké 
potřeby v oblasti lidských zdrojů (nedostatečný počet vyučujících), obsahu vzdělávání 
(nepřizpůsobenost vývoji trhu práce) a kvality programů (metodika a zastaralé didaktické 
pomůcky); vyzývá k aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány vyvíjejí, aby reagovaly na 
tyto nedostatky a navrhly ambiciózní spolupráci v oblasti vysokého, středního



PE448.833v01-00 6/8 PR\830455CS.doc

CS

a základního školství; 

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Rady Evropské unie, 
předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, 
sekretariátu CCG i vládám a parlamentům členských států CCG.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pro strategické partnerství EU s CCG a jejími členskými státy

Evropská unie a Rada pro spolupráci v Perském zálivu jednají již 20 let o dohodě o volném 
obchodu. Jde o nejstarší obchodní jednání, která EU zahájila a dosud neukončila. Avšak za 
uplynulých 20 let se kontext těchto jednání výrazně proměnil. 

Geopolitické prostředí CCG se vyznačuje zrodem celé řady bezpečnostních otázek
s globálními a regionálními dopady (Irák, Írán, Jemen, islámský terorismus, pirátství).
Ekonomiky členských států CCG integrované na světové úrovni zahájily liberalizaci
a diverzifikaci své hospodářské struktury a rozšiřování svých partnerských obchodních 
vztahů. Asie se tak stala v roce 2010 prvním obchodním partnerem Perského zálivu. Státy 
CCG disponují ostatně významnou finanční silou státních investičních fondů, která v roce 
2009 dosahovala výše více než 1 380 miliard dolarů, což představuje více než 35 % světového 
objemu1. Členské státy CCG, které se staly hospodářským motorem celé oblasti Blízkého 
východu a severní Afriky, představují více než 40 % národního bohatství vytvořeného v této 
oblasti a vlastní 50 % oficiálních směnných rezerv, to je 1 070 miliard dolarů. Konečně jsou 
dnes předními investory v sousedních zemích Evropské unie v jižním Středomoří. Tento 
aktivní internacionální přístup se neomezuje pouze na obchodní, finanční a energetické 
aspekty. Týká se rovněž diplomatické šachovnice a rozšiřování zprostředkovatelské úlohy 
zejména Kataru a Saúdské Arábie na Blízkém východě a v Africe a podpory úsilí o dialog 
směřující ke sbližování kultur a vzájemnému porozumění. 

Ostatně na vnitřní rovině procházejí země CCG již několik let novým procesem politické
a sociální modernizace, každá zajisté jiným způsobem, ale jde o vnitřní dynamiku, kterou je 
třeba povzbudit a podpořit. Ostatně tento integrační proces, který před více než 30 lety 
zahájilo šest členských států, představuje jedinou podobnou dosavadní zkušenost v arabském 
světě. Aniž bychom popírali jeho mezivládní fungování, chybějící nadnárodní rozměr
a nemožnost vytvářet a vymáhat závazné akty a administrativní strukturální slabiny, zůstává 
skutečností, že zavedení celní unie, poté jednotného trhu a konečně jednotné měny prokazují 
vůli politiků regionu pokračovat na cestě integrace založené na spolupráci a mnohostranném 
přístupu a tento přístup, což je třeba zdůraznit, prokazuje svoji stabilitu. Zkušenost EU 
zůstává v tomto ohledu pramenem inspirace a bohatstvím zkušeností, o něž je třeba se s CCG 
podělit.

Z toho plyne, že ačkoliv je zásadně důležité rychle dospět k dohodě o volném obchodu, musí 
Unie již nyní uvažovat ještě dále do budoucna. Potenciál spolupráce mezi oběma regiony 
přesahuje obchodní rámec. Obě dvě uskupení mají společné zájmy v oblasti mezinárodní 
bezpečnosti, boje proti terorismu, diplomatického zprostředkování v blízkovýchodních 
oblastech napětí, zvládání regionální krize, mezikulturního dialogu a správy ekonomických 
záležitostí na celosvětové úrovni. 

Tato zpráva z vlastního podnětu má být výzvou Evropského parlamentu k tomu, aby Unie 
formulovala ambicióznější politiku vůči CCG a jejím členským státům. Bylo by 
politováníhodné, kdyby se dva významní aktéři na světové politické a hospodářské scéně, EU

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Institute
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a CCG, vydali různými cestami v době, kdy se znovu vytvářejí regionální rovnováhy a znovu 
definuje světová správa ekonomických záležitostí. Intenzivnější vzájemné vztahy by byly ke 
vzájemnému prospěchu obou stran, tím spíše, že existují četné oblasti spolupráce ve 
vzdělávání, vědeckém výzkumu, obnovitelných zdrojích energie, máme-li citovat pouze 
některé z nich. A na této rovině má EU řadu výhod ve srovnání s mnoha novými aktéry, kteří 
působí v Perském zálivu, stačí pouze projevit politickou vůli na nejvyšší úrovni.


