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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių
(2010/2233(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1989 m. vasario 25 d. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos 
(PĮBT) bendradarbiavimo susitarimą,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl EB ir Persijos įlankos 
bendradarbiavimo tarybos laisvosios prekybos susitarimo1,

– atsižvelgdamas į savo 1990 m. liepos 13 d. rezoliuciją dėl sudarytino EEB ir Persijos 
įlankos bendradarbiavimo tarybos laisvosios prekybos susitarimo svarbos,

– atsižvelgdamas į Europos saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitą „Saugumo 
užtikrinimas besikeičiančiame pasaulyje“, Tarybos patvirtintą 2008 m. gruodžio mėn.,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Viduržemio 
jūros regiono ir Vidurio Rytų valstybių strateginę partnerystę,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Liuksemburge vykusios XX Ministrų tarybos 
metu parengtą bendrą komunikatą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 29 d. Maskate vykusios XIX Ministrų tarybos metu 
parengtą bendrą komunikatą,

– atsižvelgdamas į bendrą veiksmų programą (2010–2013 m.), skirtą 1988 m. susitarimo dėl 
ES ir PĮBT bendradarbiavimo įgyvendinimui,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimo aukštojo mokslo srityje (COM 
(2001) 0385),

– atsižvelgdamas į Maskate (Omano Sultonatas) 2001 m. gruodžio 31 d. priimtą Persijos 
įlankos bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) šalių ekonominį susitarimą ir 2002 m. gruodžio 
21 d. PĮBT priimtą Dohos deklaraciją dėl Persijos įlankos arabų valstybių 
bendradarbiavimo tarybos muitų sąjungos sudarymo,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 188c straipsnį ir 188n straipsnio 6 dalies a punkto 
v papunktį, pagal kuriuos Taryba privalo prašyti Parlamento sutikimo prieš sudarydama 
bet kokį tarptautinį susitarimą, aprėpsiantį sritis, kurioms taikoma įprastinė teisėkūros 
procedūra,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento metinius pranešimus apie žmogaus teises,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1  OL C 259, E, 2009 10 29, p. 83.
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– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto 
bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi Persijos įlankos regionas šiuo metu turėtų būti laikomas naujai besiformuojančiu 
pasaulinės ekonomikos poliumi, sudarytu iš Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos 
(PĮBT) valstybių;

B. kadangi Persijos įlankos geopolitinė aplinka susijusi su saugumo klausimais, darančiais 
poveikį pasauliui ir regionui (Irako stabilizavimas, Irano branduolinė programa, islamistų 
terorizmas, piratavimas, Jemenas) ir iki šiol PĮBT lieka vienintelė stabili regioninė 
organizacija, grindžiama daugiašališkumu ir bendradarbiavimu,

C. kadangi daugiau kaip trečdalis viso pasaulio nepriklausomų turto fondų laikomi Persijos 
įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėse ir kadangi šie fondai atsakydami į krizę 
prisidėjo prie pasaulinės ir Europos finansų sistemos gelbėjimo, 

D. kadangi ekonominių struktūrų liberalizavimo ir įvairinimo procesai, pradėti daugelyje 
PĮBT šalių atveria naują vidaus, politikos (konstitucinės reformos, dalyvavimas 
politiniame gyvenime, institucijų stiprinimas) ir socialinę (asociacijų tinklo kūrimasis, 
darbdavių asociacijos, moterų padėtis) dinamiką, kuri turėtų būti skatinama ir remiama,

E. kadangi PĮBT investicijos į pietines Europos Sąjungos kaimynes yra svarbios ir sukuria 
bendradarbiavimo tarp Europos, Viduržemio jūros ir Persijos įlankos šalių sinergiją,

F. kadangi geografinis ir ekonominis PĮBT valstybių persiorientavimas į Aziją, kurį inicijavo 
auganti naftos paklausa Azijos rinkose (Kinijoje, Indijoje, Singapūre, Japonijoje, 
Filipinuose, Pietų Korėjoje) dabar veda į prekybos ir ekonominių santykių, kurie 
sutvirtinami laisvosios prekybos susitarimais ir plėtojant politinį dialogą, įvairinimą,

G. kadangi dėl pagrindinio vaidmens, kurį PĮBT valstybės vaidina pasaulinėje arenoje, 
pastarųjų valstybių ir ES interesai sutampa tarptautinio stabilumo ir pasaulio ekonomikos 
valdymo srityse, 

H. kadangi derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo tarp ES ir PĮBT prasidėjo prieš 20 
metų ir yra seniausios ES pradėtos ir nebaigtos prekybinės derybos,

I. kadangi politinių sąlygų, ypač sąlygos susijusios su pagarba žmogaus teisėms, įtraukimas 
yra neatskiriama bet kurio tarp ES ir trečiosios šalies sudaryto prekybos susitarimo dalis,

J. kadangi Europos Sąjunga šiame regione ribotai atstovaujama ir jos suvokimas dažniausiai 
painiojamas su kai kurių valstybių narių, turinčių išplėtotus ir senus ryšius, pozicijomis,

K. kadangi Europos Sąjunga turi patirties šiose srityse: institucinių pajėgumų stiprinimo, 
švietimo ir mokslinių tyrimų, atsinaujinančios energijos išteklių vystymo ir aplinkosaugos, 
techninės paramos ir reglamentavimo, taip pat politinio ir diplomatinio dialogo stabilumo 
kaimynystėje ir pasaulinio saugumo klausimais,

1. primena, kad laisvosios prekybos susitarimo tarp ES ir PĮBT sudarymas išlieka prioritetas 
ir kad bet kokia nesėkmė pakenktų abiejų šalių interesams; pabrėžia, kad šis susitarimas 
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numatys šių dviejų vienetų, pasirinkusių daugiašališkumą ir integraciją, abipusį 
patikimumo pripažinimą;

2. mano, kad Europos Sąjunga turėtų pasiūlyti su PĮBT ir jos valstybėmis narėmis sukurti 
strateginę partnerystę, atitinkančią abiejų pusių svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje; 
pabrėžia, kad tam tikslui svarbu  įsteigti reguliarų aukščiausio lygio valstybių vadovų ir 
vyriausybių susitikimą;

3. ragina Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnyboje daugiau priemonių skirti šiam regionui 
ir atidaryti naujas diplomatines atstovybes, kurios prisidės prie geresnio regimumo, padės 
palengvinti politinį dialogą ir stiprinti ES veiksmų efektyvumą; pabrėžia, kad dvišalis 
diferencijuotas valstybių, norinčių intensyvinti bendradarbiavimą, metodas gali kaip tik 
papildyti ir stiprinti daugiašalę sistemą;

4. primena, kad socialinė ir politinė raida pastaraisiais metais pasireiškė daugelyje Persijos 
įlankos šalių; skatina Persijos įlankos valstybes tęsti pastangas ir siūlo joms dar labiau 
skatinti žmogaus teises, lyčių lygybę, darbo teisę, įskaitant migruojančių darbuotojų 
apsaugą, saviraiškos ir nuomonės laisvę; ragina Persijos įlankos valstybes išgirsti pilietinę 
visuomenę ir paremti vietos struktūrų ir organizacijų kūrimąsi;

5. atkreipia dėmesį į 2010 m. birželio 14 d., Ministrų tarybos priimtą bendrą veiksmų 
programą, skirtą stiprinti bendradarbiavimą daugelyje strateginių sričių, svarbių abiem 
pusėms, tačiau apgailestauja, kad nėra skyriaus, skirto atviram, reguliariam ir 
konstruktyviam politiniam dialogui;

6. reiškia susirūpinimą, kad Persijos įlankos regionas leidosi į ginklavimosi varžybas; ragina 
ES nustatyti strateginį dialogą su PĮBT valstybėmis abiem pusėms svarbiais regiono 
saugumo klausimais (Irano branduolinė programa, Irako stabilizavimas, islamistinis 
terorizmas, vidaus konfliktas Jemene) ir bendradarbiaujant su Persijos įlankos valstybėmis 
ilgainiui prisidėti prie regioninio saugumo struktūros Artimuosiuose Rytuose sukūrimo;

7. džiaugiasi, kad tęsiasi Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos integracijos procesas 
(muitų sąjunga, bendroji rinka ir ilgainiui bendra valiuta); ragina Europos Komisiją 
pasiūlyti PĮBT sekretoriatui bendrai nustatyti bendradarbiavimo sistemą, skirtą dalijimuisi 
patirtimi institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo, reguliavimo mechanizmų ir 
ginčų sprendimo srityse; pabrėžia, kad šis būdas gali prisidėti įžiebiant įsisavinimo 
procesus;

8. palankiai vertina didelių apimčių bendradarbiavimą energetikos srityje tarp ES ir jos 
Viduržemio jūros regiono partnerių, nuo šiol apimantį ir atsinaujinančią energiją; mano, 
kad sąveika šiame sektoriuje tarp trijų geografinių sričių turėtų būti skatinama, nes 
sutampa interesai, yra technologinių žinių, finansavimo galimybių ir gausių išteklių (saulė, 
vėjas); džiaugiasi ES ir PĮBT ekspertų ir žinių tinklo švarios energijos, tapusios 
pagrindiniu PĮBT interesu, srityje sukūrimu;

9. primena, kad švietimas yra PĮBT šalių nacionalinis prioritetas, kadangi žmogiškųjų 
išteklių (dėstytojų stygius), mokymo turinio (neatitinka kintančios darbo rinkos) ir 
kokybiškų programų (metodologija ir didaktinė medžiaga) poreikis yra didelis; ragina 
aktyviai remti institucijų pastangas siekiant ištaisyti šiuos trūkumus ir pasiūlyti plataus 
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užmojo bendradarbiavimą aukštojo, vidurinio ir pradinio mokslo srityje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkui, 
Europos Komisijos Pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, PĮBT sekretoriatui ir PĮBT valstybių narių vyriausybėms 
ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Siekiant ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių strateginės 
partnerystės

Europos Sąjunga ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (PĮBT) maždaug dvidešimt 
metų derisi dėl laisvosios prekybos susitarimo. Tai seniausiai pradėtos ir iki šiol nebaigtos 
Europos Sąjungos prekybos derybos. Tačiau per dvidešimt metų šių derybų aplinkybės labai 
pasikeitė. 

PĮBT geopolitinei aplinkai būdinga tai, kad čia kyla nemažai saugumo klausimų, darančių 
poveikį pasauliui ir regionui (Iranas, Irakas, Jemenas, islamistinis terorizmas, piratavimas). 
PĮBT valstybės narės, kurių ekonomikos integruotos pasauliniu lygmeniu, pradėjo vykdyti 
savo ekonominių struktūrų liberalizavimą bei įvairinimą ir plėsti prekybos partnerių skaičių. 
2010 m. Azija tapo didžiausia Persijos įlankos prekybos partnere. PĮBT narės be kita ko turi 
didelį finansinį pajėgumą, kurį sudaro nepriklausomi turto fondai, 2009 m. siekę per 
1380 mlrd. dolerių t. y. daugiau nei 35 % pasaulinės apimties1. Tapusios ekonomikos varikliu 
visame Šiaurės Afrikos Artimųjų Rytų regione, PĮBT valstybės narės sukuria daugiau kaip 
40 % šioje zonoje sukuriamo nacionalinio turto ir turi 50 % oficialiųjų užsienio valiutos 
atsargų t. y. 1070 mlrd. dolerių. Ir galiausiai, šiuo metu jos daugiausiai investuoja į 
Viduržemio jūros regiono pietuose esančias valstybes, ES kaimynes. Šis aktyvus 
tarptautiškėjimas neapsiriboja tik komerciniais, finansų ir energetikos aspektais. Jis taip pat 
susijęs su diplomatijos sfera, vis dažnėjant tarpininkavimui, ypač Katare ir Saudo Arabijoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje bei su iniciatyvų, kuriomis siekiama suartinti skirtingas 
kultūras, ir tarpusavio supratimo skatinimu. 

Be to, PĮBT šalių viduje jau kelerius metus vyksta nauji politinio ir socialinio modernizavimo 
procesai, tiesa, skirtingais tempais, tačiau ši vidinė dinamika turėtų būti remiama ir skatinama. 
Integracijos procesas, kurį daugiau nei trisdešimt metų pradėjo šešios valstybės narės, iki šiol 
yra vienintelis tokio pobūdžio bandymas arabų pasaulyje. Neneigiant šios organizacijos 
tarpvyriausybinio funkcionavimo, viršvalstybinių prerogatyvų nebuvimo, negalėjimo priimti 
ir taikyti privalomų teisės aktų bei kitų jos struktūrinių trukumų, muitų sąjungos ir bendrosios 
rinkos sukūrimas bei ilgainiui bendros valiutos įvedimas parodo regiono politikų siekį tęsti 
pradėtą integraciją, grindžiamą bendradarbiavimu ir daugiašališkumu, kuri – ir tai reikia 
pabrėžti – duoda vaisių stabilumo srityje. ES patirtis šiuo požiūriu yra įkvėpimo šaltinis ir 
žinių lobynas, kuriuo galima pasidalinti su PĮBT.

Todėl, kad ir labai svarbu būtų kuo greičiau sudaryti laisvosios prekybos susitarimą – ir mes 
primygtinai raginame tai padaryti – Europos Sąjunga jau dabar turi numatyti veiksmus po 
susitarimo pasirašymo. Šių dviejų regionų bendradarbiavimo potencialas apima ne tik 
prekybą. Abu vienetus sieja bendri interesai įvairiose srityse – tarptautinio saugumo, kovos su 
terorizmu, diplomatinio tarpininkavimo Artimųjų Rytuose srityse, kuriose kyla įtampų, 
regioninių krizių valdymo, kultūrų dialogo ir pasaulio ekonomikos valdymo. 

                                               
1 Nepriklausomų turto fondų institutas.
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Šis pranešimas savo iniciatyva yra Europos Parlamento raginimas suformuoti ambicingesnę 
Sąjungos politiką Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir jos valstybių narių atžvilgiu. 
Būtų gaila, jei dvi svarbios veikėjos pasaulio politinėje ir ekonominėje arenoje – ES ir PĮBT –
pasuktų skirtingais keliais tuo metu, kai nusistovi regioninės pusiausvyros ir iš naujo 
apibrėžiamas pasaulio ekonomikos valdymas. Santykių sustiprinimas būtų naudingas abiem 
pusėms, juoba, kad bendradarbiavimo sričių yra daug – švietimas, moksliniai tyrimai, 
atsinaujinanti energija, jei paminėsime tik keletą jų – ir šiuo požiūriu ES turi santykinių 
pranašumų, kuriais galėtų pasidalinti su daugeliu naujų dalyvių, atsirandančių Persijos 
įlankoje, jei tik aukščiausiu lygiu būtų išreikšta politinė valia. 


