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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon
(2010/2233(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 1989 tehdyn Euroopan yhteisön ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston (GCC) välisen yhteistyösopimuksen,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman 
vapaakauppasopimuksesta EY:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välillä1,

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1990 antamansa päätöslauselman ETY:n ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston välillä solmittavan vapaakauppasopimuksen merkityksestä,

– ottaa huomioon neuvoston joulukuussa 2008 hyväksymän selvityksen Euroopan unionin 
turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta – turvallisuudesta huolehtiminen muuttuvassa 
maailmassa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Välimeren ja Lähi-idän maiden strategisen 
kumppanuuden, jonka neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2004,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 Luxemburgissa pidetyssä 20. ministerikokouksessa 
annetun yhteisen tiedonannon,

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2009 Masqatissa pidetyssä 19. ministerikokouksessa 
annetun yhteisen tiedonannon,

– ottaa huomioon vuonna 1988 laaditun yhteisen toimintaohjelman (2010–2013) EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteistyösopimuksen täytäntöön panemiseksi,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyön 
vahvistamisesta kolmansien maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla 
(KOM(2001)0385),

– ottaa huomioon 31. joulukuuta 2001 Masqatissa, Omanin sulttaanikunnassa tehdyn 
Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden taloussopimuksen sekä Persianlahden 
yhteistyöneuvoston 21. joulukuuta 2002 antaman Dohan julistuksen Persianlahden 
arabivaltioiden yhteistyöneuvoston tulliliiton käynnistämisestä,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 188 c artiklan ja 188 n artiklan 6 kohdan 
a alakohdan v alakohdan, joiden mukaan neuvoston on saatava parlamentin hyväksyntä 
ennen sellaisten kansainvälisten sopimusten tekemistä, jotka kattavat aloja, joilla 
sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuosittaiset ihmisoikeusraportit,

                                               
1 EUVL C 259E, 29.10.2009, s. 83.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan 
sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että Persianlahden aluetta tarkasteltaessa on otettava nykyään huomioon, että 
Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) jäsenvaltiot muodostavat uuden 
maailmanlaajuisen talousalueen,

B. katsoo, että Persianlahden geopoliittisessa ympäristössä on turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia (Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
islamistinen terrorismi, merirosvous, Jemen), ja että GCC on toistaiseksi ainoa vakaa 
alueellinen järjestö, joka perustuu monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

C. katsoo, että GCC:n jäsenvaltioilla on hallussaan yli kolmannes maailman valtiollisista 
sijoitusrahastoista ja että nämä rahastot osallistuivat globaalin rahoitusjärjestelmän ja 
Euroopan rahoitusjärjestelmän pelastamiseen kriisin yhteydessä,

D. katsoo, että useissa GCC:n jäsenvaltioissa meneillään olevassa taloudellisten rakenteiden 
vapauttamisessa ja monipuolistamisessa luodaan uutta sisäistä, poliittista 
(perustuslakiuudistukset, poliittinen osallistuminen, toimielinten vahvistaminen) ja 
yhteiskunnallista (järjestöverkoston muodostuminen, työnantajien liitot, naisten asema) 
dynamiikkaa, jota on edistettävä ja tuettava,

E. katsoo, että koska GCC:n jäsenvaltioiden Euroopan unionin eteläisissä naapurivaltioissa 
tekemät investoinnit ovat tärkeitä, Euroopan, Välimeren ja Persianlahden valtioiden 
välisen yhteistyön avulla on luotava yhteisvaikutuksia,

F. katsoo, että GCC:n jäsenvaltioiden geotaloudellinen suuntautuminen Aasiaan, mikä johtuu 
hiilivetyjen lisääntyvästä kysynnästä Aasian markkinoilla (Kiina, Intia, Singapore, Japani, 
Filippiinit ja Etelä-Korea), on johtamassa kauppa- ja taloussuhteiden monipuolistumiseen, 
joka vakiinnutetaan tekemällä vapaakauppasopimuksia ja kehittämällä poliittista 
vuoropuhelua,

G. ottaa huomioon, että GCC:n jäsenvaltiot ovat keskeisiä kansainvälisiä toimijoita, minkä 
vuoksi on sekä niiden että Euroopan unionin yhteinen etu edistää kansainvälistä vakautta 
ja talouden maailmanlaajuista ohjausta,

H. toteaa, että EU:n ja GCC:n välillä 20 vuotta sitten aloitetut vapaakauppasopimusta 
koskevat neuvottelut ovat tähän mennessä pisimpään jatkuneet kesken olevat 
kauppaneuvottelut, joihin Euroopan unioni on osallistunut,

I. katsoo, että erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevien poliittisten lausekkeiden 
on oltava erottamaton osa kaikkia unionin ja kolmannen osapuolen välillä tehtäviä 
kauppasopimuksia,

J. ottaa huomioon, että unioni on heikosti läsnä kyseisellä alueella ja että käsitys Euroopasta 
sekoittuu useimmiten käsitykseen joistakin jäsenvaltioista, joilla on jo aiemmin luotuja, 
vanhoja yhteyksiä alueeseen,
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K. katsoo, että Euroopan unionilla on asiantuntemusta institutionaalisten valmiuksien 
vahvistamisessa, koulutuksen ja tutkimuksen alalla, uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisessä ja ympäristöalalla, teknisessä avustamisessa ja sääntelyssä sekä 
poliittisessa ja diplomaattisessa vuoropuhelussa, joka koskee naapuruussuhteiden vakautta 
ja yleistä turvallisuutta,

1. palauttaa mieleen, että EU:n ja GCC:n välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen on 
edelleen ensisijainen tavoite ja että mahdollinen epäonnistuminen olisi molempien 
osapuolten etujen vastaista; korostaa, että kyseisen sopimuksen tekeminen merkitsee 
näiden monenvälisyyden ja integraation valinneen kahden yksikön uskottavuuden 
vastavuoroista tunnustamista;

2. katsoo, että Euroopan unionin on ehdotettava sellaista strategista kumppanuutta GCC:n ja 
sen jäsenvaltioiden kanssa, joka vastaa näiden kahden yhteenliittymän kansainvälistä 
asemaa; korostaa, että tätä varten on tärkeää järjestää säännöllisiä huippukokouksia 
valtioiden ja hallitusten päämiesten välillä;

3. pyytää, että Euroopan ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa enemmän varoja 
kyseiselle alueelle ja että sinne perustetaan uusia diplomaattisia edustustoja, jotka 
parantavat näkyvyyttä, sekä kehottaa edistämään poliittista vuoropuhelua ja tehostamaan 
unionin toimintaa; painottaa, että eriytetty kahdenvälinen lähestymistapa sellaisia valtioita 
kohtaan, jotka ovat halukkaita tehostamaan yhteistyötään, väistämättä täydentää ja 
vahvistaa monenvälistä toimintaa;

4. palauttaa mieleen viime vuosina useimmissa Persianlahden valtioissa havaitun 
yhteiskunnallisen ja poliittisen kehityksen; kannustaa Persianlahden valtioita jatkamaan 
toimiaan ja kehottaa niitä edistämään aiempaa voimakkaammin ihmisoikeuksia, 
sukupuolten tasa-arvoa, työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa Persianlahden valtioita kuuntelemaan kansalaisyhteiskuntaa 
sekä edistämään paikallisten rakenteiden ja järjestöjen perustamista;

5. panee merkille ministerineuvoston 14. kesäkuuta 2010 hyväksymän yhteisen 
toimintaohjelman, jolla on tarkoitus lujittaa yhteistyötä useilla molempien osapuolten 
edun mukaisilla strategisilla aloilla, mutta pahoittelee avoimen, säännöllisen ja rakentavan 
poliittisen vuoropuhelun puuttumista;

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa Euroopan 
unionia aloittamaan GCC:n jäsenvaltioiden kanssa strategisen vuoropuhelun, jossa 
käsitellään yhteisen edun mukaista alueellista turvallisuutta (Iranin ydinohjelma, Irakin 
vakauttaminen, islamistinen terrorismi, Jemenin sisäinen konflikti), sekä edistämään ajan 
mittaan alueellisen turvallisuusjärjestelmän perustamista Lähi-itään yhdessä Persianlahden 
valtioiden kanssa;

7. on tyytyväinen GCC:n yhdentymisprosessin jatkumiseen (tulliliitto, yhteismarkkinat ja 
lopulta yhteinen valuutta); kehottaa Euroopan komissiota ehdottamaan GCC:n 
sihteeristölle yhteistyöpuitteiden määrittelemistä yhdessä, jotta komissio voi jakaa 
kokemuksensa instituutioiden vakiinnuttamisesta, hallinnollisista valmiuksista, 
sääntelymenetelmistä ja riitojen ratkaisemisesta; korostaa, että tämä lähestymistapa voi 
edistää vastuunottoa;
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8. panee tyytyväisenä merkille tärkeän yhteistyön, jota Euroopan unioni ja sen Välimeren 
alueen kumppanit tekevät energian ja nykyään myös uusiutuvien energialähteiden alalla; 
katsoo, että näiden kolmen maantieteellisen alueen välisiä yhteisvaikutuksia on edistettävä 
kyseisellä toiminta-alalla etujen lähentymisen, teknisen osaamisen, rahoituksen ja 
energialähteiden runsauden (aurinko, tuuli) vuoksi; pitää myönteisenä, että EU ja GCC 
ovat perustaneet asiantuntijaverkoston puhtaita energiamuotoja varten, joista on tullut
GCC:n jäsenvaltioiden ensisijainen tavoite;

9. palauttaa mieleen, että GCC:n jäsenvaltioissa annettava koulutus on ensisijainen 
kansallinen painopisteala, jossa on suuria henkilöresursseihin (opettajien riittävä määrä), 
koulutuksen sisältöön (soveltumattomuus työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja -materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille, GCC:n sihteeristölle sekä GCC:n jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:n sekä GCC:n ja sen jäsenvaltioiden strategisen kumppanuuden puolesta

Euroopan unioni ja Persianlahden yhteistyöneuvosto ovat neuvotelleet 
vapaakauppasopimuksesta jo parinkymmenen vuoden ajan. Nämä ovat tähän mennessä 
pisimpään jatkuneet kesken olevat kauppaneuvottelut, joihin Euroopan unioni on osallistunut. 
Neuvottelujen asiayhteys on kuitenkin muuttunut oleellisesti 20 vuodessa.

GCC:n geopoliittisessa ympäristössä on tullut esiin turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia (Irak, Iran, Jemen, islamistinen terrorismi, 
merirosvous). GCC:n jäsenvaltioiden maailmanlaajuisesti merkitykselliset taloudet ovat 
vapauttamassa ja monipuolistamassa taloudellista rakennettaan sekä laajentamassa 
kauppakumppanuuksiaan; Aasiasta tuli vuonna 2010 Persianlahden alueen ensimmäinen 
kauppakumppani. GCC:n jäsenvaltioilla on lisäksi merkittävä rahoituksellinen iskuvoima, 
sillä sen valtiollisten sijoitusrahastojen arvo oli vuonna 2009 yli 1 380 miljardia dollaria, mikä 
vastaa yli 35:tä prosenttia maailmanlaajuisesta määrästä1. GCC:n jäsenvaltioista on tullut 
koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen talouden moottori. Niiden osuus kyseisen alueen 
kansantulosta on 40 prosenttia, ja niillä on hallussaan 50 prosenttia virallisista 
valuuttavarannoista eli 1 070 miljardia dollaria. Ne ovat nykyään myös ensimmäiset sijoittajat 
EU:n eteläisissä Välimeren alueen naapurivaltioissa. Tämä aktiivinen kansainvälisyys ei 
rajoitu pelkästään kaupankäyntiin, rahoitukseen ja energiaan liittyviin näkökohtiin. Se koskee 
myös diplomaattista toimintakenttää, joilla lisätään erityisesti Qatarin ja Saudi-Arabian 
sovitteluja Lähi-idässä ja Afrikassa, sekä sellaisten vuoropuhelualoitteiden edistämistä, joiden 
tavoitteena ovat kulttuurien lähentyminen ja keskinäinen ymmärtämys.

Lisäksi GCC:n jäsenvaltioissa on kansallisella tasolla toteutettu jo muutaman vuoden ajan 
uusia poliittisia ja yhteiskunnallisia uudistusprosesseja. Ne tietenkin etenevät eri tahtiin mutta 
luovat sisäistä dynamiikkaa, jota on tuettava ja edistettävä. Kuuden jäsenvaltion yli 30 vuotta 
jatkunut yhdentymisprosessi on toistaiseksi ainoa tällainen prosessi arabimaailmassa. Vaikka 
toiminta on hallitusten välistä, ylikansalliset päätöksentekorakenteet puuttuvat, eikä sitovia 
säädöksiä voida laatia ja panna täytäntöön, tulliliiton, yhteismarkkinoiden ja lopulta yhteisen 
valuutan toteuttaminen osoittaa, että alueen päättäjät haluavat jatkaa yhdentymistä, joka 
perustuu yhteistyöhön ja monenvälisyyteen ja joka erityisesti luo vakautta. EU:n 
kokemuksista saadaan innoitusta ja asiantuntemusta, jota voidaan tarjota GCC:lle.

On tärkeää ja toivomme, että vapaakauppasopimus saadaan pian tehtyä, mutta unionin on jo 
kohdistettava katseet sopimuksen jälkeiseen aikaan. Näiden kahden alueen 
yhteistyömahdollisuudet eivät rajoitu kaupankäyntiin. Kansainvälinen turvallisuus, 
terrorismin torjunta, diplomaattinen sovittelu Lähi-idän konfliktialueilla, alueellinen 
kriisinhallinta, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja talouden maailmanlaajuinen ohjaus ovat 
näiden kahden yksikön yhteisten etujen mukaisia asioita.

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä Euroopan parlamentti pyytää laatimaan 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute.
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Persianlahden yhteistyöneuvostoa ja sen jäsenvaltioita koskevan kunnianhimoisemman EU:n 
politiikan. Olisi valitettavaa, jos kaksi maailmanlaajuisesti merkittävää poliittista ja 
taloudellista toimijaa, EU ja GCC, lähtisivät eri teille nyt, kun alueellinen tasapaino on 
muodostumassa ja taloutta aletaan taas ohjata maailmanlaajuisesti. Suhteiden tiivistämisestä 
olisi hyötyä molemmille osapuolille etenkin, kun niillä on lukuisia yhteistyöaloja esimerkiksi 
koulutuksen, tieteellisen tutkimuksen ja uusiutuvien energialähteiden yhteydessä ja kun 
EU:lla on tällä alalla moniin Persianlahden uusiin toimijoihin nähden suhteellisia etuja, joita 
voidaan hyödyntää, jos korkeimmalla tasolla ilmenee poliittista tahtoa.


