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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga
(2010/2233(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 25. veebruari 1989. aasta Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu 
(GCC) koostöölepingut;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni EÜ ja Pärsia lahe 
koostöönõukogu vahelise vabakaubanduslepingu kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. juuli 1990. aasta resolutsiooni EMÜ ja Pärsia lahe 
koostöönõukogu vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise tähtsuse kohta;

– võttes arvesse aruannet „Euroopa julgeolekustrateegia rakendamise aruanne. Julgeoleku 
tagamine muutuvas maailmas”, mille nõukogu kiitis heaks detsembris 2008;

– võttes arvesse Euroopa Liidu strateegilist partnerlust Vahemere piirkonna ja Lähis-Idaga, 
mille nõukogu kiitis heaks juunis 2004;

– võttes arvesse 14. juunil 2010. aastal Luxembourgis toimunud 20. ministrite nõukogu 
ühiskommünikeed;

– võttes arvesse 29. aprillil 2009. aastal Masqatis toimunud 19. ministrite nõukogu 
ühiskommünikeed;

– võttes arvesse ELi ja GCC vahelise 1988. aasta koostöölepingu rakendamise ühist 
tegevuskava (2010–2013);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule kolmandate riikidega 
kõrghariduse valdkonnas tihedama koostöö saavutamise kohta (KOM(2001)0385);

– võttes arvesse 31. detsembril 2001. aastal Omaani Sultaniriigis Masqatis GCC riikide 
vahel sõlmitud majanduslepingut ning 21. detsembri 2002. aasta GCC Doha 
deklaratsiooni Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu tolliliidu tegevuse alustamise 
kohta;

– võttes arvesse Lissaboni lepingu artiklit 188c ja artikli 188n lõike 6 punkti a alapunkti v, 
mille kohaselt peab nõukogu küsima Euroopa Parlamendi nõusolekut enne mis tahes 
rahvusvahelise lepingu sõlmimist, mis hõlmab valdkondi, mille suhtes kohaldatakse 
seadusandlikku tavamenetlust;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi raporteid, mis käsitlevad aastaaruandeid inimõiguste 
kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

                                               
1 ELT C 259 E, 29.10.2009, lk 83.
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– võttes arvesse välisasjade komisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et praegu tuleks Pärsia lahe piirkonda vaadelda kui uut esilekerkivat 
maailmamajanduslikku poolust, mille moodustavad Pärsia lahe koostöönõukogu riigid;

B. arvestades, et Pärsia lahe piirkonna geopoliitilise keskkonna tõttu on selle piirkonna 
julgeolekuküsimused nii globaalse kui ka piirkondliku mõjuga (Iraagi stabiliseerimine, 
Iraani tuumaprogramm, islami terrorism, piraatlus, Jeemen) ning seni on GCC näol 
tegemist olnud ainsa stabiilse piirkondliku organisatsiooniga, mis lähtub mitmepoolsusest 
ja koostööst;

C. arvestades, et rohkem kui kolmandik kogu maailma riiklikest investeerimisfondidest 
kuulub GCC riikidele ja neist fondidest on olnud kriisi ajal abi maailma ning Euroopa 
finantssüsteemi päästmisel; 

D. arvestades, et paljudes GCC riikides alanud majandusstruktuuride liberaliseerimise ja 
mitmekesistamise protsessiga kaasnevad uued sisemised muutused, mis on poliitilised 
(põhiseaduslikud reformid, poliitiline osalus, asutuste töö tõhustamine) ja sotsiaalsed 
(ühingulise struktuuri tekkimine, tööandjate ühendused, naiste olukord) ning mida tuleks 
soosida ja toetada;

E. arvestades, et kuna GCC riikide investeeringud on Euroopa Liidu lõunapiirkonna 
lähiümbrusele olulised, on vaja toimivat koostööd Euroopa, Vahemere piirkonna ja Pärsia 
lahe piirkonna vahel;

F. arvestades, et GCC riikide geograafilis-majandusliku ümberorienteerumisega Aasia 
suunas, mis algas Aasia turgude (Hiina, India, Singapur, Jaapan, Filipiinid, Lõuna-Korea) 
kasvava naftanõudluse tõttu, kaasneb praegusel ajal kaubanduslike ja majanduslike suhete 
mitmekesistumine, mida kindlustavad vabakaubanduslepingud ja poliitilise dialoogi 
arendamine;

G. arvestades GCC riikide äärmiselt olulist rolli maailma tasandil, mille tõttu GCC-l ja 
Euroopa Liidul on ühised huvid, mis on seotud rahvusvahelise stabiilsuse ja 
maailmamajandusliku juhtimisega;

H. arvestades, et 20 aastat tagasi avatud läbirääkimised ELi ja GCC vahelise 
vabakaubanduslepingu üle on praegu üks kõige kauem kestnud Euroopa Liidu 
kaubandusalaseid läbirääkimisi, mida pole lõpule viidud;

I. arvestades, et poliitiliste lisatingimuste lisamine, eriti juhul kui need puudutavad 
inimõiguste austamist, on iga Euroopa Liidu ja kolmanda osalise vahel sõlmitud 
kaubanduslepingu lahutamatu osa;

J. arvestades Euroopa Liidu vähest nähtavust piirkonnas ja Euroopa Liidu tajumist viisil, mis 
on üha sagedamini segi aetud suhtumisega mõnesse liikmesriiki, millel on piirkonnaga 
juba varem arendatud sidemed,

K. arvestades, et Euroopa Liidul on kogemusi institutsioonilise suutlikkuse tugevdamise, 
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hariduse ja teadusuuringute, taastuvenergia ja keskkonnaalase arendustegevuse, tehnilise 
toe ja reguleerimise edendamise valdkonnas ning naabrusalade stabiilsust ja üldist 
julgeolekut käsitleva poliitilise ja diplomaatilise dialoogi edasiviimise osas,

1. tuletab meelde, et ELi ja GCC vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine on jätkuvalt 
prioriteet ja selle lepingu sõlmimise võimalik ebaõnnestumine läheks vastuollu mõlema 
poole huvidega; rõhutab, et selle lepingu sõlmimine on vastastikuse usaldusväärsuse 
tunnustamine kahe poole vahel, kes on otsustanud mitmepoolsuse ja integratsiooni kasuks;

2. on veendunud, et Euroopa Liidul tuleb teha ettepanek rajada GCC ja selle liikmesriikidega 
strateegiline partnerlus, mis vastaks mõlema poole vastavale rollile rahvusvahelisel 
tasandil; rõhutab, kui oluline on käivitada sel eesmärgil korrapärased kohtumised 
riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil;

3. nõuab, et Euroopa Liidu välisteenistuses oleks selle piirkonna küsimusele eraldatud 
rohkem vahendeid ja et avataks uued diplomaatilised esindused, mis aitaksid suurendada 
nähtavust, lihtsustada poliitilist dialoogi ja tõhustada Euroopa Liidu meetmete mõju; 
rõhutab, et eristatud kahepoolne lähenemisviis nimetatud riikide suunas aitab suurendada 
nende riikide koostöövalmidust ja saab mitmepoolse raamistiku puhul olla ainult 
täiendavaks ja edasiviivaks teguriks;

4. tuletab meelde enamikus Pärsia lahe riikides viimaste aastate jooksul täheldatud 
sotsiaalset ja poliitilist arengut; ergutab Pärsia lahe riike jõupingutustega jätkama ja palub 
neil inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, tööõiguse, sealhulgas välistööliste õiguste, 
sõna- ja arvamusvabaduse edendamisel veelgi kõrgemaid eesmärke seada; palub Pärsia 
lahe riikidel kuulda võtta kodanikuühiskonda ja kaasas käia kohalike struktuuride ja 
ühenduste tekkimisega;

5. võtab teadmiseks ühise tegevuskava, mille ministrite nõukogu 14. juunil 2010 heaks kiitis 
ja mille eesmärk on tihendada koostööd paljudes ühist huvi pakkuvates strateegilistes 
valdkondades, kuid peab kahetsusväärseks, et selles puudub avatud, korrapärast ja 
edasiviivat poliitilist dialoogi käsitlev osa;

6. tunneb kahetsust nähes, kuidas Pärsia lahe piirkond on kaasatud võidurelvastumisse; palub 
Euroopa Liidul alustada GCC riikidega strateegilise dialoogi pidamist piirkondliku 
julgeoleku küsimuste teemal, mis pakuvad ühist huvi (Iraani tuumaprogramm, Iraagi 
stabiliseerimine, islami terrorism, Jeemeni sisekonflikt), ning aidata kaasa partnerluses 
Pärsia lahe riikidega Lähis-Ida piirkonna julgeolekustruktuuri loomisse;

7. tunneb heameelt GCC integratsiooni jätkumise üle (tolliliit, ühisturg ja lõpuks ühisraha); 
ergutab Euroopa Komisjoni tegema GCC sekretariaadile ettepanekut määrata ühiselt 
kindlaks koostööraamistik jagamaks kogemusi institutsioonide, haldussuutlikkuse, 
reguleerimismehhanismide tugevdamise ning vaidluste lahendamise tõhustamise 
valdkonnas; rõhutab, et selline lähenemisviis võib aidata kaasa omaksvõtmise protsessi 
kiirendamisele;

8. tunneb heameelt Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna partnerite olulise energiaalase 
koostöö üle, mida on praeguseks laiendatud ka taastuvenergia valdkonnale; on veendunud, 
et selle tegevusvaldkonna koostoimet kolme geograafilise ala vahel peab edendama, 
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arvestades huvide ühtivust, tehnoloogilisi oskusi, rahastust ja ressursside rohkust (päike, 
tuul); väljendab heameelt, et loodud on ELi ja GCC ekspertide võrgustik, mis tegeleb 
GCC riikide põhihuviks saanud puhta energia tootmise küsimusega;

9. tuletab meelde, et GCC riikide jaoks on haridus riiklik prioriteet ja puudused selles 
valdkonnas avalduvad eelkõige inimressursside (ebapiisav õppepersonal), õppe sisu 
(tööturu muutustele mittevastavus) ja õppekavade (aegunud metoodika ja õppematerjalid) 
juures; palub aktiivselt toetada ametiasutuste tehtud pingutusi nende puudustega 
tegelemisel ja teha ettepanek kaugeleulatuvaks koostööks alg-, kesk- ja kõrghariduse 
valdkonnas;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Liidu Nõukogule, 
Euroopa Komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, GCC 
sekretariaadile ja GCC liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

ELi strateegiliseks partnerluseks GCC ja selle liikmesriikidega

Euroopa Liit ja Pärsia lahe koostöönõukogu on pidanud umbes kakskümmend aastat 
läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle. Tegemist on kõige kauem kestnud ELi algatatud 
kaubandusläbirääkimisega, mida seni pole lõpule viidud. Seevastu on nende läbirääkimiste 
kontekst kahekümne aasta jooksul palju muutunud. 

GCC geopoliitilist keskkonda iseloomustab hulk esile kerkinud julgeolekualaseid probleeme, 
mille tagajärjed on üldised ja piirkondlikud (Iraak, Jeemen, islami terrorism, piraatlus). 
Maailmatasandil integreeritud GCC liikmesriikide majanduses toimub liberaliseerimine, 
majandusstruktuuri mitmekesistamine ja kaubanduspartnerite ringi laiendamine; Aasiast sai 
2010. aastaks Pärsia lahe piirkonna kõige olulisem kaubanduspartner. Lisaks on GCC riikidel 
oluline rahanduslik mõjuvõim, kuivõrd riiklike investeerimisfondide väärtus 2009. aastal oli 
enam kui 1380 miljardit dollarit, mis on rohkem kui 35% vastavast ülemailmsest 
kogusummast1. GCC liikmesriigid, olles saanud majanduslikuks liikumapanevaks jõuks 
terves Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas, annavad enam kui 40% selles piirkonnas 
toodetud riiklikust rikkusest ja omavad 50% ametlikest välisvaluutareservidest, mis on 1070 
miljardit dollarit. Nad on praegu ka kõige olulisemad investeerijad ELi Vahemere 
lõunapiirkonna naaberriikides. Selline aktiivne rahvusvahelisuse loomine pole piiratud ainult 
kaubanduslike, rahanduslike ja energiaalaste aspektidega. See puudutab ka diplomaatilist 
mänguruumi, mitmekordistades Lähis-Idas ja Aafrikas vahendustegevust, eriti Katari ja Saudi 
Araabia vahendustegevust, ning edendades dialoogi loomise algatusi, mille eesmärk on 
kultuuriliselt lähendada ja suurendada vastastikust mõistmist.

Samal ajal on GCC riikides mõne viimase aasta jooksul täheldatud riigi tasandil uusi poliitika-
ja sotsiaalvaldkonna kaasajastamisprotsesse, mis on loomulikult küll erineva rütmiga, kuid 
moodustavad sisetekkelised jõud, mida tuleks toetada ja soodustada. Kuid integratsiooni–
protsess, mille algatasid enam kui kolmkümmend aastat tagasi kuus liikmesriiki, on jäänud 
seni ainsaks taoliseks kogemuseks Araabia riikides. Hoolimata haldusstruktuuride 
puudujääkidest ning võimetusest luua ja kehtestada õiguslikult siduvaid akte, toimib GCC 
valitsustevaheliselt ja puuduvad riikideülesed eelisõigused. Jääb üle veel vaid rakendada 
tolliliit, seejärel ühisturg ja võtta lõpuks kasutusele ühisraha, mis kõik väljendab piirkonna 
otsusetegijate tahet järgida integratsioonis suunda, mis lähtub koostööst ja mitmepoolsusest 
ning mis eelkõige tõestab end stabiilsuse kaudu. ELi kogemus on sellisel juhul inspiratsiooni-
ja teadmisteallikaks, mida GCCga jagada.

Sest ükskõik kui otsustavalt tähtis on meie eesmärk sõlmida kiiresti vabakaubandusleping, 
tuleb Euroopa Liidul praegusel ajal mõelda ka lepingu sõlmimise järgsele ajale. Koostöö 
võimalikkus kahe piirkonna vahel ulatub kaubanduslikust raamistikust kaugemale. Mõlema 
poole ühisteks huvivaldkondadeks on rahvusvaheline julgeolek, terrorismivastane võitlus, 
diplomaatiline vahendustegevus Lähis-Ida pingelistes piirkondades, piirkondlik 
kriisiohjamine, kultuuridevaheline dialoog ja maailmamajanduse juhtimine. 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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Selle algatusraporti eesmärgiks on Euroopa Parlamendi üleskutse sõnastada GCC ja selle 
liikmesriikide suhtes kõrgemaid eesmärke seadev Euroopa Liidu poliitika. Oleks 
kahetsusväärne, kui EL ja GCC, kes täidavad poliitilisel ja maailmamajanduse tasandil väga 
olulist rolli, otsustavad erinevate suundade kasuks ajal, mil piirkondlik stabiilsus on taastumas 
ja maailmamajanduse juhtimine on ümber kujunemas. Suhete tugevdamine oleks kasulik 
mõlemale poolele, kuivõrd koostöövaldkondi on arvukalt, paljude seas saab välja tuua näiteks 
hariduse, teadusuuringute ja taastuvenergia valdkonna, ning sellel tasandil on ELil suhtelised 
eelised, millest võiksid olla eriti huvitatud Pärsia lahe piirkonnas tegutsevad uued osalised, 
juhul kui ilmutatakse poliitilist tahet kõige kõrgemal tasandil.


