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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról
(2010/2233(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) között 1989. 
február 25-én létrejött együttműködési megállapodásra,

– tekintettel az EK és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi 
megállapodásról szóló 2008. április 24-i állásfoglalására1,

– tekintettel az EGK és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) között megkötendő 
szabadkereskedelmi megállapodás jelentőségéről szóló, 1990. július 13-i állásfoglalására,

– tekintettel „Az európai biztonsági stratégia végrehajtása – a biztonság megteremtése a 
változó világban” című , a Tanács által 2008 decemberében jóváhagyott jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió, valamint a mediterrán térség és a Közép-Kelet közötti, a 
Tanács által 2004 júniusában jóváhagyott stratégiai partnerségre,

– tekintettel a 2010. június 14-én Luxembourgban tartott 20. Miniszteri Tanács közös 
közleményére,

– tekintettel a 2009. április 29-én Maszkatban tartott 19. Miniszteri Tanács közös 
közleményére,

– tekintettel az EU és az ÖET között 1998-ban létrejött együttműködési megállapodás 
végrehajtását célzó közös cselekvési programra (2010–2013),

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, a harmadik országokkal a 
felsőoktatás területén folytatott megerősített együttműködésről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2001)0385),

– tekintettel a 2001. december 31-én az ománi Maszkatban elfogadott, az ÖET-tagállamok 
közötti gazdasági megállapodásra és az ÖET-nek az Öböl-menti Együttműködési Tanács 
tagállamai közötti vámunió létrehozásáról szóló, 2002. december 21-i dohai 
nyilatkozatára,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés 188c. cikkére és 188n. cikke (6) bekezdése a) pontjának 
v. alpontjára, amelyek értelmében a Tanács a Parlament egyetértését kéri minden olyan 
nemzetközi megállapodás megkötése előtt, amely a rendes jogalkotási eljárás alkalmazási 
körébe tartozó területeket érint,

– tekintettel az emberi jogokról szóló éves jelentéseire,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

                                               
1  HL C 259. E, 2009.10.29., 83. o.
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– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a Perzsa-öböl térségére ma annak figyelembevételével kell gondolni, hogy az Öböl-
menti Együttműködési Tanács (ÖET) tagállamaiból álló új gazdasági világhatalom alakul 
ki,

B. mivel a Perzsa-öböl geopolitikai környezetében világszintű és regionális vonzatú 
biztonsági kockázatok sűrűsödnek össze (Irak stabilizációja, iráni nukleáris program, 
iszlám terrorizmus, kalózkodás, Jemen), és a mai napig az ÖET az egyetlen, a 
többoldalúságon és együttműködésen alapuló stabil szervezet a régióban,

C. mivel világszinten az állami vagyonalapok összességének több mint egyharmadát az 
ÖET-tagállamok adják, és ezek az alapok a válságra válaszul hozzájárultak a globális és 
európai pénzügyi rendszer megmentéséhez, 

D. mivel a gazdasági struktúrák több ÖET-tagállamban megkezdődött liberalizációs és 
diverzifikációs folyamata olyan új belső, politikai (alkotmányos reformok, politikai 
részvétel, intézmények megszilárdulása) és társadalmi (egyesületi kör kialakulása, 
munkáltatói egyesületek, nők helyzete) változásokat vált ki, amelyeket ösztönözni és 
támogatni kell,

E. mivel az ÖET-tagállamok Európai Unió déli szomszédságában lévő országokban való 
befektetéseinek jelentősége az Európa, a földközi-tengeri térség és a Perzsa-öböl térsége 
közötti együttműködési szinergiák kialakítására hív fel,

F. mivel az ÖET-tagállamok gazdaságföldrajzi orientációjának az Ázsia felé történő – az 
ázsiai piacok (Kína, India, Szingapúr, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea) növekvő 
szénhidrogén-kereslete által kiváltott – eltolódása jelenleg a kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok diverzifikálódásához vezet, amelyet szabadkereskedelmi megállapodások és a 
politikai párbeszéd fejlődése erősítenek meg,

G. mivel az ÖET-tagállamok kulcsszerepet játszanak a globális színtéren, ami arra készteti az 
ÖET-t, hogy az Európai Unióval közös érdekei legyenek a nemzetközi stabilizáció és a 
globális gazdasági irányítás területén,

H. mivel a 20 évvel ezelőtt megkezdett azon tárgyalások, amelyek az Unió és az ÖET közötti 
szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkoznak, a mai napig az Unió által folytatott 
legrégebbi, még le nem zárult kereskedelmi tárgyalások,

I. mivel a politikai záradékok – különösen az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
záradék – felvétele szerves részét képezi az Unió és valamely harmadik fél közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodásnak,

J. mivel az Uniónak korlátozott a jelenléte a régióban, továbbá olyan elképzelés él 
Európáról, amelyben azt a legtöbbször összetévesztik a fejlett és hosszú múltra 
visszatekintő kapcsolatokkal rendelkező tagállamokról alkotott képpel,

K. mivel az Európai Unió szakértelemmel rendelkezik az intézményi kapacitások erősítése, 
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az oktatás és a kutatás, a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés 
fejlesztése és a környezetvédelem, a technikai és szabályozási háttér, valamint a 
szomszédsági stabilitás és az általános biztonság kérdéseiről folytatott politikai és 
diplomáciai párbeszéd területén,

1. emlékeztet arra, hogy az Unió és az ÖET közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
megkötése továbbra is prioritást élvez, és egy esetleges kudarc ellentétes lenne a két fél 
érdekeivel; hangsúlyozza, hogy e megállapodás megkötése a többnyelvűséget és az 
integrációt választó két csoportosulás hitelességének kölcsönös elismerését jelenti majd;

2. úgy véli, hogy az Európai Uniónak javaslatot kell tennie egy stratégiai partnerség 
létrehozására az ÖET-vel és annak tagállamaival, amely partnerség tiszteletben tartja a két 
csoportosulás nemzetközi színtéren játszott szerepét; hangsúlyozza e célból egy, az állam-
és kormányfők szintjén tartandó rendszeres csúcstalálkozó létrehozatalának fontosságát;

3. felhív arra, hogy az Európai Unió Külügyi Szolgálatán belül szánjanak több eszközt a 
régió számára, és nyissanak ott újabb diplomáciai képviseleteket, amelyek 
hozzájárulnának az átláthatóság fokozásához, a politikai párbeszéd egyszerűsítéséhez és 
az uniós fellépés hatékonyságának megerősítéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
együttműködésüket fokozni kívánó országok tekintetében alkalmazott differenciált 
kétoldalú megközelítés csak a többoldalú keret kiegészítéseként és megerősítéseként 
szolgálhat;

4. emlékeztet a Perzsa-öböl országainak többségében az elmúlt években tapasztalt társadalmi 
és politikai változásokra; arra bátorítja a Perzsa-öböl államait, hogy folytassák 
erőfeszítéseiket, valamint felhívja őket arra, hogy tegyenek további lépéseket az emberi 
jogok, a nemek közötti egyenlőség, a munkajog – többek között a migráns munkavállalók 
jogainak –, a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság előmozdítása terén; felhívja a 
Perzsa-öböl államait, hogy vegyék figyelembe a civil társadalom véleményét, és 
támogassák a helyi struktúrák és egyesületek kialakítását;

5. tudomásul veszi a Miniszterek Tanácsa által 2010. június 14-én elfogadott közös 
cselekvési programot, amelynek célja, hogy megerősítse számos, kölcsönös érdekű 
stratégiai területen folytatott együttműködést, ugyanakkor kifejezi amiatti sajnálatát, hogy 
hiányzik a nyitott, rendszeres és építő jellegű politikai párbeszédnek szentelt irányvonal;

6. hangot ad a Perzsa-öböl térségét érintő fegyverkezési verseny miatti aggodalmának; 
felhívja az Európai Uniót az ÖET-tagállamokkal történő, a közös érdekű régiós biztonsági 
kérdésekre vonatkozó stratégiai párbeszéd kialakítására (iráni nukleáris tevékenység, Irak 
stabilizációja, iszlám terrorizmus, jemeni belső konfliktus), valamint arra, hogy a Perzsa-
öböl országaival partnerségben végül járuljon hozzá a közel-keleti regionális biztonsági 
struktúra kiépítéséhez;

7. üdvözli az ÖET-én belüli integrációs folyamat folytatását (vámunió, közös piac és végül 
közös valuta); arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az ÖET 
titkársága részére egy együttműködési keret közösen történő meghatározására annak 
érdekében, hogy megoszthassa az intézmények megszilárdítása, az adminisztratív 
kapacitások, valamint a szabályozási és vitarendezési mechanizmusok területén szerzett 
tapasztalatait; hangsúlyozza, hogy ez a megközelítés hozzájárulhat a szerepvállalási 
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folyamat fellendítéséhez;

8. üdvözli az Európai Unió és annak földközi-tengeri partnerei között az energiaügy terén 
fennálló jelentős együttműködést, amely mára a megújuló energiákra is kiterjed; úgy véli, 
hogy az azonos érdekek, a technológiai know-how, a finanszírozás és az energiaforrások 
(nap, szél) bősége folytán ösztönözni kell a három földrajzi övezet között e tevékenységi 
ágazatban fennálló szinergiákat; üdvözli az EU–ÖET szakértői hálózat létrehozását a 
környezetbarát energiaforrások tekintetében, amelyek az ÖET-tagállamok elsődleges 
érdekévé váltak;

9. emlékeztet arra, hogy az ÖET-tagállamok számára az oktatás nemzeti prioritás, mivel 
nagy szükség van az emberi erőforrásokra (elégtelen oktatói kar), a korszerű képzésekre 
(elégtelenség a munkaerő-piaci változásokhoz való alkalmazkodásban) és a minőségi 
programokra (metodológia és elavult didaktikai anyagok); felhív a hatóságok 
hiányosságok kezelése érdekében tett erőfeszítéseinek aktív támogatására, továbbá arra, 
hogy tegyenek javaslatot egy ambiciózus együttműködésre a felsőoktatás, valamint a 
középfokú és alapfokú oktatás területén;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Unió Tanácsa elnökének, 
az Európai Bizottság elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az 
ÖET titkárságának, valamint az ÖET-tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az Unió, valamint az ÖET és annak tagállamai közötti stratégiai partnerségért

Az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács mintegy húsz éve folytatnak 
tárgyalásokat egy szabadkereskedelmi megállapodásról. Mind a mai napig az Unió által 
folytatott legrégebbi és még le nem zárult kereskedelmi tárgyalásokról van szó. Húsz év alatt 
pedig jelentősen megváltoztak a tárgyalási körülmények. 

Az ÖET gazdasági földrajzi környezetét a számos globális és regionális vonzatú biztonsági 
kihívás megjelenése jellemzi (Irak, Irán, Jemen, iszlám terrorizmus, kalózkodás). Az ÖET-
tagállamok gazdaságai szerves részét alkotják a világgazdaságnak, ezért ezen államok 
elkötelezettek gazdasági struktúráik liberalizációja és diverzifikálása, valamint kereskedelmi 
partnereik bővítése iránt; Ázsia 2010-ben a Perzsa-öböl országainak első számú kereskedelmi 
partnerévé vált. Az ÖET-tagállamok ezenkívül jelentős pénzügyi erővel rendelkeznek állami 
vagyonalapok formájában, amelyek összege 2009-ben elérte a világkészlet több mint 35%-át 
jelentő 1380 milliárd dollárt1. Az ÖET-tagállamok a közel-keleti és észak-afrikai régió 
egészének vezető gazdasági erejévé váltak, és ők adják az e térségben létrehozott nemzeti 
vagyon több mint 40%-át, továbbá ők rendelkeznek a hivatalos devizatartalékok 50%-ával, 
mintegy 1070 milliárd dollárral. Végül ezek az országok ma az első számú befektetők az Unió 
déli, földközi-tengeri szomszédságában található országokban. Ez a nemzetközi színtér felé 
történő aktív elmozdulás nem korlátozódik a kereskedelmi, pénzügyi és energiaügyekre. Ez 
egyaránt érinti a diplomáciai kérdéseket a – különösen a Katar és Szaúd-Arábia részvételével 
a Közel-Keleten és Afrikában zajló – közvetítések megsokszorozódásával, valamint a 
kultúrák közelítését és a kölcsönös megértést célzó párbeszéd-kezdeményezések 
előmozdítását. 

A belügyek tekintetében ezenkívül néhány éve új politikai és társadalmi modernizációs 
folyamatok zajlanak az ÖET-tagállamokban, amelyek bár különböző gyorsaságúak, de olyan 
szervezeten belüli dinamikát képeznek, amelyeket támogatni és ösztönözni kell. Végül a hat 
tagállam által több mint harminc évvel ezelőtt kezdeményezett integrációs folyamat mind a 
mai napig az egyetlen ez irányú tapasztalat az arab világban. Anélkül, hogy tagadnánk annak 
kormányközi szinten való működését, a szupranacionális megközelítés kiterjesztésének 
hiányát, a kötelező erejű aktusok meghozatalának és alkalmazásának lehetetlenségét, továbbá 
az igazgatási struktúra gyengeségeit, meg kell jegyezni, hogy egy vámunió, majd a közös piac 
létrehozatala, és végül a közös valuta bevezetése a régió döntéshozóinak azon szándékát 
mutatja, hogy egy együttműködésen és többoldalúságon alapuló integrációs utat kövessenek, 
amely – és ezt hangsúlyozni kell – stabilitásával igazolja magát. Az EU tapasztalata e 
tekintetben továbbra is inspirációs forrásként és szakértői alapként szolgál, amelyet meg kell 
osztani az ÖET-vel.

Ezért bár alapvető fontosságú, hogy minél hamarabb sor kerüljön a szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötésére, amit mi is kívánunk, az Uniónak mostantól kezdve a 
megállapodás utáni időszakra kell összpontosítania. A két régió közötti együttműködési 

                                               
1 Állami Vagyonalapok Intézete
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lehetőségek túllépik a kereskedelmi kereteket. A két csoportosulásnak közös érdekei vannak a 
nemzetközi biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a közel-keleti feszültségi övezetben 
történő diplomáciai közvetítés, a regionális válság kezelése, a kultúrák közötti párbeszéd és a 
világgazdasági irányítás kérdéseiben. 

Az Európai Parlament felhívásnak szánja ezt a kezdeményezés jellegű jelentést, amely 
felszólítja az Uniót egy ambiciózusabb politika kialakítására az ÖET és annak tagállamai 
irányában. Sajnálatos lenne, ha a globális politikai és gazdasági színtér két fontos szereplője –
az EU és az ÖET – két eltérő utat követne akkor, amikor újrarendeződnek a régiós 
egyensúlyok és újrafogalmazódik a globális gazdasági irányítás. A kapcsolatok élénkítése 
azért is lenne kölcsönösen kedvező a két fél számára, mert számos együttműködési terület 
létezik az oktatás, a tudományos kutatás és a megújuló energiaforrások kérdésében, hogy csak 
néhányat említsünk, és mert e téren az Unió olyan összehasonlítható előnyökkel rendelkezik, 
amelyeket érvényesítenie kell a Perzsa-öböl térségében jelen lévő számos új szereplővel 
szemben, feltéve, hogy a politikai akarat a legmagasabb szinten jelenik meg.


