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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)
(2010/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 25ης Φεβρουαρίου 1989 μεταξύ ΕΕ και 
ΣΣΚ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24 Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμφωνία 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ1,

– έχοντας υπόψη  το ψήφισμά του της 13ης Ιουλίου 1990 σχετικά με την εμβέλεια της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών που θα εσυνάπτετο μεταξύ ΕΟΚ και ΣΣΚ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ασφαλείας: διασφάλιση της ασφάλειας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο που ενεκρίθη από 
το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ' με τη Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή που ενεκρίθη από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2004,

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν του 20ου Συμβουλίου Υπουργών της 14ης Ιουνίου 
2010 στο Λουξεμβούργο,

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν του 19ου Συμβουλίου Υπουργών της 29ης 
Απριλίου 2009 στο Mascate,

– έχοντας υπόψη το κοινό πρόγραμμα δράσης (2010-2013) σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-ΣΣΚ του 1988,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της 
ανώτερης εκπαίδευσης (COM(2001)0385),

– έχοντας υπόψη την οικονομική συμφωνία μεταξύ των χωρών του ΣΣΚ που ενεκρίθη στις 
31 Δεκεμβρίου 2001 στο Mascate (Σουλτανάτο του Ομάν) και τη δήλωση του ΣΣΚ στη 
Ντόχα για την έναρξη ισχύος της τελωνειακής ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Συνεργασίας για τα αραβικά κράτη του Κόλπου της 21ης Δεκεμβρίου 2002,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 188 C και το άρθρο 188 N, παράγραφος 6, στοιχείο a) v) της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, βάσει των οποίων το Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει την έγκριση 
του Κοινοβουλίου πριν από τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που καλύπτουν τομείς στους 
οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

                                               
1 ΕΕ C 259, 29.10.2009, σ. 83.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων  και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Κόλπου πρέπει σήμερα να εξετάζεται σε 
συνάρτηση με το νέο αναδυόμενο παγκόσμιο οικονομικό πόλο που αποτελείται από τα 
κράτη του ΣΣΚ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό 
επίπεδο (σταθεροποίηση του Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ισλαμική τρομοκρατία, 
πειρατεία, Υεμένη) και ότι σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο μοναδικός σταθερός 
περιφερειακός οργανισμός βασιζόμενος στην πολυμορφία και τη συνεργασία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του ενός τρίτου των παγκοσμίων κρατικών επενδυτικών 
ταμείων βρίσκεται στην κατοχή των κρατών του ΣΣΚ και ότι τα ταμεία αυτά συνέβαλαν 
στη διάσωση του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη 
διάρκεια της κρίσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ελευθέρωσης και διαφοροποίησης των οικονομικών 
δομών που ξεκίνησε στις χώρες του ΣΣΚ οδηγεί σε νέες δυναμικές εσωτερικού 
(συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πολιτική συμμετοχή, ενίσχυση των θεσμών) και 
κοινωνικού (δημιουργία ενός συνεταιριστικού ιστού, ενώσεις εργοδοτών, κατάσταση των
γυναικών) χαρακτήρα που καλό θα ήταν να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των επενδύσεων των χωρών του ΣΣΚ στις νότιες 
παρυφές της ΕΕ απαιτεί συνέργειες συντονισμού μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και 
Κόλπου,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωοικονομικός αναπροσανατολισμός των χωρών του ΣΣΚ 
προς την Ασία, που ξεκίνησε με την αύξηση της ζήτησης υδρογονανθράκων στις 
ασιατικές αγορές (Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ν. Κορέα) οδηγεί 
σήμερα σε μια διαφοροποίηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων που εδραιώνεται 
με τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο των χωρών του ΣΣΚ στο παγκόσμιο προσκήνιο 
που οδηγεί σε κοινά συμφέροντα με την ΕΕ στους τομείς της διεθνούς σταθερότητας και 
της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις στια τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ που ξεκίνησαν 20 χρόνια πριν είναι οι αρχαιότερες 
εμπορικές διαπραγματεύσεις που άρχισε η ΕΕ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη ρητρών πολιτικού χαρακτήρα, ιδίως σε σχέση με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε εμπορικής συμφωνίας της 
Ένωσης με τρίτους,
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη παρουσία της ΕΕ στην περιοχή και μια αντίληψη 
της Ευρώπης που συχνά συγχέεται με εκείνη ορισμένων κρατών μελών τα οποία έχουν 
ανεπτυγμένους και παλαιούς δεσμούς,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με την ενίσχυση των 
θεσμικών ικανοτήτων, την εκπαίδευση και την έρευνα, την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και το περιβάλλον, την τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση και τον 
πολιτικό και διπλωματικό διάλογο επί θεμάτων σταθερότητας της γειτονίας και 
παγκόσμιας ασφάλειας,

1. υπενθυμίζει ότι η σύναψη της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ 
παραμένει θέμα προτεραιότητας και ότι μια ενδεχόμενη αποτυχία θα παρέβλαπτε τα 
συμφέροντα αμφοτέρων των μερών· υπογραμμίζει ότι η σύναψη της συμφωνίας θα 
σημάνει την αμοιβαία αναγνώριση της αξιοπιστίας των δύο συνόλων που επέλεξαν τον 
πλουραλισμό και την ολοκλήρωση·

2. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει τη δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με 
το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του στο ύψος του αντιστοίχου ρόλου των δύο συνόλων στο 
διεθνές προσκήνιο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το σκοπό αυτό η καθιέρωση 
μιας τακτικής διάσκεψης κορυφής σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων·

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ, περισσότεροι 
πόροι για την περιοχή και να ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία ικανά να συμβάλλουν 
στην καλύτερη προβολή, τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι μια διαφοροποιημένη 
διμερής προσέγγιση προς τα κράτη που επιθυμούν να εντείνουν τη συνεργασία τους δεν 
μπορεί παρά να συμπληρώσει και να ενισχύσει το πολυμερές πλαίσιο·

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα τελευταία 
αυτά έτη στις περισσότερες χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, μεταξύ 
άλλων και για τους μετανάστες, καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και 
γνώμης· καλεί τα κράτη του Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των πολιτών
δημιουργώντας τοπικές δομές και ενώσεις·

5. λαμβάνει γνώση του κοινού προγράμματος δράσης που ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία σε διάφορους 
στρατηγικούς τομείς αμοιβαίων συμφερόντων και εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την 
απουσία ενός κεφαλαίου αφιερωμένου στον ανοικτό, τακτικό και εποικοδομητικό 
πολιτικό διάλογο·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει εμπλακεί σε μία 
κούρσα εξοπλισμών· καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα στρατηγικό διάλογο με τις χώρες 
του ΣΣΚ επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας κοινού συμφέροντος (πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ, ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής περιφερειακής 
ασφαλείας στη Μέση Ανατολή από κοινού με τα κράτη του Κόλπου·
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7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ΣΣΚ 
(τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά και εν καιρώ κοινό νόμισμα)· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να προτείνει στη γραμματεία του ΣΣΚ τον από κοινού προσδιορισμό ενός πλαισίου 
συνεργασίας προκειμένου να παράσχει την εμπειρία της σε σχέση με την εδραίωση των 
δεσμών, τις διοικητικές ικανότητες, τους μηχανισμούς ρύθμισης και διευθέτησης των 
αντιδικιών· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση 
διαδικασιών ιδιοκτησίας·

8. χαιρετίζει τη σημαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ και των 
Μεσογειακών εταίρων της που διευρύνεται σήμερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
θεωρεί ότι οι συνέργειες στον τομέα αυτόν δραστηριότητας μεταξύ των τριών 
γεωγραφικών ζωνών πρέπει να ενθαρρυνθούν λόγω σύγκλισης συμφερόντων, 
τεχνολογικής τεχνογνωσίας, χρηματοδοτήσεων και αφθονίας πόρων (ήλιος, άνεμος)· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του δικτύου εμπειρογνωμοσύνης ΕΕ-
ΣΣΚ για τις καθαρές μορφές ενέργειας που κατέστησαν πρωταρχικού ενδιαφέροντος για 
τις χώρες του ΣΣΚ·

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ αποτελεί εθνική προτεραιότητα, δεδομένων των 
υψηλών αναγκών για ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός καθηγητών), 
περιεχομένου της κατάρτισης (μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας) 
και ποιότητας των προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί 
να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την εσωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τη γραμματεία του 
ΣΣΚ καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του ΣΣΚ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο συνεργασίας του Κόλπου διαπραγματεύονται από 
εικοσαετίας μία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Πρόκειται για τις πιο παλαιές εμπορικές 
διαπραγματεύσεις στις οποίες εμπλέκεται η Ένωση και οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα 
ολοκληρωθεί. Το πλαίσιο όμως των διαπραγματεύσεων αυτών παρουσίασε μέσω σε μία 
εικοσαετία σημαντικές αλλαγές. 

Το γεωπολιτικό περιβάλλον του ΣΣΚ χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μιας σειράς 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας εξαιτίας των επιπτώσεων σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (Ιράκ, Ιράν, Υεμένη, ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία). Οι οικονομίες 
των κρατών μελών του ΣΣΚ κινούνται προς την ελευθέρωση και διαφοροποίηση της 
οικονομικής τους δομής και τη διεύρυνση των εμπορικών τους εταίρων. Η Ασία κατέστη το 
2010 ο πρώτος εμπορικός εταίρος του Κόλπου. Τα κράτη του ΣΣΚ διαθέτουν εξάλλου 
σημαντική οικονομική δύναμη κρούσης σε επενδυτικά ταμεία φθάνοντας το 2009 άνω των 
1.380 δισεκατομμυρίων δολαρίων δηλαδή ποσοστό άνω του 35% σε παγκόσμιο επίπεδο1. 
Έχοντα καταστεί η οικονομική ατμομηχανή όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής, τα κράτη μέλη του ΣΣΚ αποτελούν άνω του 40% του εθνικού πλούτου που 
παράγεται στη ζώνη αυτή και κατέχουν το 50% των επισήμων αποθεμάτων συναλλάγματος 
δηλαδή 1.070 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέλος, είναι σήμερα οι πρώτοι επενδυτές στις χώρες 
της Μεσογείου που γειτνιάζουν με την ΕΕ. Ο ενεργός αυτός διεθνής χαρακτήρας δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά στις εμπορικές χρηματοπιστωτικές και ενεργειακές πτυχές. 
Εισέρχεται επίσης στον διπλωματικό τομέα με άνοδο του αριθμού των μεσολαβήσεων, ιδίως 
του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας στην Εγγύς Ανατολή και την Αφρική και την 
προώθηση πρωτοβουλιών διαλόγου με στόχο την προσέγγιση των πολιτισμών και την 
αμοιβαία κατανόηση.

Σε εσωτερικό επίπεδο εξάλλου, παρατηρούνται από κάποια χρόνια στις χώρες του ΣΣΚ νέες 
διαδικασίες πολιτικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού, ασφαλώς σε διαφορετικούς ρυθμούς, 
που αποτελούν όμως ενδογενείς δυναμικές που θα έπρεπε να στηριχθούν και να 
ενθαρρυνθούν. Τέλος, η διαδικασία ολοκλήρωσης που έχει ξεκινήσει από τριακονταετίας και 
άνω από τα έξι κράτη μέλη παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική τέτοια εμπειρία στον 
αραβικό κόσμο. Χωρίς να παραγνωρίζεται η διακυβερνητική λειτουργία, η απουσία 
υπερεθνικών προνομίων, η αδυναμία παραγωγής και επιβολής δεσμευτικών πράξεων και οι 
διαρθρωτικές και διοικητικές αδυναμίες, παραμένει το γεγονός ότι η δημιουργία της 
τελωνειακής ένωσης και στη συνέχεια της ενιαίας αγοράς με τελικό στόχο ένα ενιαίο νόμισμα 
αποδεικνύει τη βούληση εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην περιοχή να 
ακολουθήσουν μία πορεία ολοκλήρωσης βασιζόμενη στη συνεργασία και την πολυμορφία 
και που, δέον να υπογραμμισθεί, έχει αποδείξει κάποια σταθερότητα. Η εμπειρία της ΕΕ 
παραμένει για το σκοπό αυτό πηγή έμπνευσης που πρέπει να μοιραστεί με το ΣΣΚ.

Από την άλλη πλευρά όσο κρίσιμης σημασίας και αν είναι η ταχεία σύναψη της συμφωνίας 
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ελευθέρων συναλλαγών την οποία όλοι ευχόμαστε, η ΕΕ πρέπει ήδη από σήμερα να 
σκέπτεται τι θα επικρατήσει μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η δυνατότητα συνεργασίας 
μεταξύ των δύο περιοχών υπερβαίνει το εμπορικό πλαίσιο. Τα δύο σύνολα μοιράζονται κοινά 
συμφέροντα σε σχέση με τη διεθνή ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη 
διπλωματική μεσολάβηση στις ζώνες έντασης της Εγγύς Ανατολής, τη διαχείριση της 
περιφερειακής κρίσης, το διαφωτιστικό διάλογο και την παγκόσμια οικονομική 
διακυβέρνηση. 

Η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας αποτελεί μία έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
διατύπωση μιας περισσότερη φιλόδοξης πολιτικής της Ένωσης έναντι του ΣΣΚ και των 
κρατών μελών του. Θα ήταν λυπηρό να έχουν οι δύο κύριοι παράγοντες στο πολιτικό και 
οικονομικό παγκόσμιο προσκήνιο δηλαδή η ΕΕ και το ΣΣΚ διαφορετικές πορείες τη στιγμή 
που επαναπροσδιορίζονται οι περιφερειακές ισορροπίες και η παγκόσμια οικονομική 
διακυβέρνηση. Μία αναζωπύρωση των σχέσεων θα ήταν αμοιβαία επωφελής στον βαθμό που 
οι τομείς συνεργασίας είναι πολυάριθμοι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της επιστημονικής 
έρευνας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα και 
στο επίπεδο αυτό διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να προβληθούν έναντι των 
νέων εταίρων που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική 
βούληση θα εκδηλωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. 


