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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča Sadarbības padomi
(2010/2233(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1989. gada 25. februāra sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Persijas līča Sadarbības padomi (PLSP),

– ņemot vērā 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp EK un 
Persijas līča Sadarbības padomi1,

– ņemot vērā 1990. gada 13. jūlija rezolūciju par brīvās tirdzniecības nolīguma nozīmi, ko 
paredzēts noslēgt starp EEK un Persijas līča Sadarbības padomi,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada decembrī apstiprināto ziņojumu par Eiropas Drošības 
stratēģijas īstenošanu „Sniegt drošību mainīgā pasaulē”,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada jūnijā apstiprinātās Eiropas Savienības stratēģiskās 
partnerattiecības ar Vidusjūras reģionu un Tuvajiem Austrumiem,

– ņemot vērā Luksemburgā 2010. gada 14. jūnijā 20. Ministru padomes pieņemto kopīgo 
komunikē,

– ņemot vērā Maskatā 2009. gada 29. aprīlī 19. Ministru padomes pieņemto kopīgo 
komunikē,

– ņemot vērā kopīgo rīcības programmu (2010–2013) ES un PLSP 1988. gada sadarbības 
nolīguma īstenošanai,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par sadarbības ar 
trešām valstīm stiprināšanu augstākās izglītības jomā (COM(2001)0385),

– ņemot vērā 2001. gada 31. decembrī Maskatā (Omānas Sultanāts) pieņemto ekonomikas 
nolīgumu starp PLSP valstīm un 2002. gada 21. decembra PLSP Dohas paziņojumu par 
muitas savienības izveidi Persijas līča arābu valstu sadarbības padomei,

– ņemot vērā Lisabonas līguma 188.c pantu un 188.n panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) daļu, saskaņā ar kuru Padomei pirms starptautisku nolīgumu noslēgšanas jomās, kurās 
piemēro parasto likumdošanas procedūru, ir jāprasa Parlamenta piekrišana,

– ņemot vērā gada ziņojumus par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

                                               
1 OV C 259 E, 29.10.2009., 83. lpp.
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A. tā kā Persijas līča reģions šodien ir jāvērtē kā topošs jauns pasaules ekonomikas centrs, 
kuru veido Persijas līča Sadarbības padomes (PLSP) valstis;

B. tā kā Persijas līča ģeopolitiskā vide ir saistīta ar tādiem drošības jautājumiem, kam piemīt 
globālas un reģionālas rezonanses potenciāls (Irākas stabilizācija, Irānas kodolprogramma, 
islamistu terorisms, pirātisms, Jemena);

C. tā kā vairāk nekā trešā daļa kopējo valsts ieguldījumu fondu ir PLSP valstu rokās un tā kā 
šie fondi ir palīdzējuši izglābt pasaules un Eiropas finanšu sistēmu krīzes laikā; 

D. tā kā vairākās PLSP valstīs uzsāktā ekonomikas struktūru liberalizācija un diversifikācija 
rada jaunu iekšēju dinamiku, politkas (konstitucionālās reformas, politiskā līdzdalība, 
institūciju stiprināšana) un sociālajā jomā (apvienību rašanās, darba devēju asociācijas, 
sieviešu jautājums) , kas ir jāveicina un jāatbalsta;

E. tā kā PLSP valstu investīciju vēriens Eiropas Savienības dienvidu apkaimē rada 
sadarbības sinerģiju starp Eiropu, Vidusjūras un Persijas līča reģionu;

F. tā kā PLSP valstu ģeopolitiskās orientācijas maiņa Āzijas virzienā, ko ir izraisījis 
pieaugošais degvielas pieprasījums Āzijas tirgū (Ķīnā, Indijā, Singapūrā, Japānā, 
Filipīnās, Dienvidkorejā), pašlaik ir cēlonis tirdzniecības un ekonomisko attiecību 
diversifikācijai, ko veicina brīvās tirdzniecības nolīgumi un politiskā dialoga attīstība;

G. ņemot vērā PLSP valstu būtisko lomu uz starptautiskajā arēnā, kur tām ar Eiropas 
Savienību ir kopīgas intereses starptautiskās stabilitātes un pasaules ekonomiskās 
pārvaldības jomā;

H. tā kā pirms 20 gadiem uzsāktās sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un 
PLSP ir Eiropas Savienības vissenāk aizsāktās un nenoslēgtās tirdzniecības sarunas;

I. tā kā politisku klauzulu, īpaši cilvēktiesību klauzulas iekļaušana, ir viens no 
pamatelementiem visos starp Savienību un kādu trešo valsti noslēgtajos tirdzniecības 
nolīgumos;

J. ņemot vērā Savienības ierobežoto klātbūtni šajā reģionā un to, ka Eiropa visbiežāk 
asociējas ar atsevišķām dalībvalstīm, ar kurām pastāv ciešāki un senāki sakari;

K. tā kā Eiropas Savienībai piemīt īpaša kompetence, lai stiprinātu institucionālās, izglītības 
un pētniecības spējas, atjaunīgās enerģijas attīstības un vides, tehniskā un regulatīvā 
atbalsta spējas, kā arī politiskā un diplomātiskā dialoga spējas risināt kaimiņattiecību 
stabilitātes un globālās drošības jautājumus,

1. atgādina, ka brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp ES un PLSP joprojām ir 
prioritāte un ka tā nenoslēgšana ir pretrunā abu pušu interesēm; uzsver, ka šā nolīguma 
noslēgšana nozīmēs šo abu kopu savstarpēju uzticamības apstiprinājumu, jo tās būs 
izvēlējušās daudzpusēju pieeju un integrāciju;

2. uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ierosināt stratēģisku partnerattiecību izveidi ar 
PLSP un tās dalībvalstīm, ņemot vērā šo abu kopu lomu pasaulē; uzsver šajā sakarībā, cik 
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svarīgi ir regulāri rīkot valstu vadītāju un valdību augstākā līmeņa sanāksmes;

3. prasa Eiropas Savienības ārējās darbības dienestā šim reģionam paredzēt vairāk līdzekļu 
un tajā atvērt jaunas diplomātiskās misijas, kas uzlabotu Savienības atpazīstamību, 
veicinātu politisko dialogu un Savienības darbības efektivitāti; uzsver, ka diferencēta 
divpusēja pieeja to valstu gadījumā, kuras vēlas ciešāku sadarbību, var tikai papildināt un 
stiprināt daudzpusējās attiecības;

4. atgādina par sociālo un politisko attīstību, kas pēdējos gados vērojama lielākajā daļā 
Persijas līča valstu; mudina Persijas līča valstis turpināt šo darbu un aicina vēl aktīvāk 
veicināt cilvēktiesību ievērošanu, dzimumu līdztiesību un darba tiesības, tostarp migrējošo 
darba ņēmēju tiesības, kā arī vārda un uzskatu brīvību; aicina Persijas līča valstis ņemt 
vērā pilsoniskās sabiedrības viedokli un atbalstīt vietējo struktūru un asociāciju 
veidošanos;

5. ņem vērā Ministru Padomes 2010. gada 14. jūnijā pieņemto kopīgo rīcības programmu, 
kuras mērķis ir stiprināt sadarbību daudzās stratēģiskās kopīgo interešu jomās un pauž 
nožēlu par to, ka iztrūkst sadaļa, kas būtu veltīta atvērtam, regulāram un konstruktīvam 
politiskajam dialogam;

6. pauž bažas par Persijas līča reģionā pieaugošo bruņošanās sacensību; aicina Eiropas 
Savienību sākt stratēģisku dialogu ar PLSP valstīm par reģionālās drošības jautājumiem 
(Irānas kodolprogramma, Irākas stabilizācija, islamistu terorisms, Jemenas iekšējais 
konflikts), kas skar kopīgas intereses un ar laiku veicināt Vidējo Austrumu reģionālās 
drošības struktūras izveidi sadarbībā ar Persijas līča valstīm;

7. atzinīgi vērtē PLSP integrācijas procesa gaitu (muitas savienība, kopējais tirgus un 
nākotnē — vienota valūta); mudina Eiropas Komisiju ierosināt PLSP sekretariātam kopīgi 
noteikt sadarbības plānu, lai apmainītos ar pieredzi institucionālās konsolidācijas, 
administratīvo spēju, domstarpību regulējuma un atrisināšanas mehānismu jomā; uzsver, 
ka šāda pieeja var veicināt līdzatbildības rašanos;

8. atzinīgi vērtē svarīgo sadarbību enerģētikas jomā starp Eiropas Savienību un tās 
Vidusjūras reģiona partneriem, kura pašlaik aptver arī atjaunīgo enerģiju; uzskata, ka, 
pastāvot vienotām interesēm, tehnoloģiskajām prasmēm, finansējumam un resursu (saules, 
vēja) bagātībai, ir jāveicina sinerģija šajā darbības jomā un trijās ģeogrāfiskajās zonās; 
atzinīgi vērtē ES un PLSP ekspertu tīkla izveidi tīras enerģijas jomā, ko PLSP valstis 
uzskata par īpaši svarīgu;

9. atgādina, ka izglītība PLSP valstīm ir valsts nozīmes prioritāte, jo pastāv lielas vajadzības 
cilvēkresursu (mācībspēku trūkums), izglītības satura (neatbilstība tirgus attīstībai) un 
programmu kvalitātes (novecojusi metodika un didaktiskie materiāli) ziņā; aicina aktīvi 
atbalstīt iestāžu darbu, novēršot šos trūkumus, un ierosina vērienīgu sadarbību augstākās, 
vidējās un pamatizglītības jomā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājam, 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ ES augstajai 
pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 
PLSP sekretariātam, kā arī PLSP dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Atbalsts stratēģiskām partnerattiecībām starp ES, PLSP un to dalībvalstīm

Sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Persijas līča Sadarbības 
padomi ilgst jau divdesmit gadus. Tās ir Savienības vissenāk uzsāktās un līdz šim nenoslēgtās 
tirdzniecības sarunas. Divdesmit gadu laikā šo sarunu konteksts ir būtiski mainījies. 

PLSP ģeopolitisko vidi raksturo vairākas jaunas drošības problēmas, kam piemīt globālas un 
reģionālas rezonanses potenciāls (Irāka, Jemena, islamistu terorisms, pirātisms). Tās PLSP 
dalībvalstis, kuru ekonomika ir integrēta pasaules ekonomikā, ir uzsākušas liberalizāciju un 
ekonomikas struktūras diversifikāciju, kā arī tirdzniecības partneru loka paplašināšanu. 
2010. gadā Āzija kļuva par pirmo Persijas līča tirdzniecības partneri. PLSP valstīm turklāt ir 
būtisks finansiālas ietekmes potenciāls, jo to valsts ieguldījumu fondu kopējie līdzekļi 
2009. gadā pārsniedza 1380 miljardu dolāru robežu, respektīvi 35 % no pasaules kopējā 
rādītāja1. PLSP valstis ir kļuvušas par visa Vidējo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona 
ekonomikas dzinēju, un to rīcībā ir vairāk nekā 40 % šajā reģionā radītās nacionālas bagātības 
un 50 % oficiālo ārvalstu valūtas rezervju — 1070 miljardi dolāru. Visbeidzot, šodien tās veic 
lielākās investīcijas ES dienvidu apkaimē Vidusjūras reģionā.  Taču šis aktīvais 
internacionālisms neaptver tikai tirdzniecības, finanšu un enerģētikas aspektus. Tas tādējādi 
skar arī diplomātiju īpaši Katārā un Saūda Arābijā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā un, 
palielinoties izlīgumu skaitam, veicina dialoga iniciatīvas, kuru mērķis ir kultūru tuvināšanās 
un savstarpējā sapratne. 

Turklāt vietējā līmenī PLSP valstīs jau vairākus gadus risinās politikas un sociālās jomas 
modernizācijas procesi, lai arī to ritms nav vienmērīgs, bet tie rada iekšēju dinamiku, kas ir 
jāatbalsta. Visbeidzot, pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem uzsāktie sešu dalībvalstu 
integrācijas procesi līdz šim ir vienīgā šāda veida pieredze arābu pasaulē. Lai gan nav 
iespējams noliegt darbības aprobežošanos ar starpvalstu līmeni, pārnacionālu prerogatīvu 
neesamību, nespēju radīt saistošus tiesību aktus un panākt to ievērošanu, kā arī 
administrācijas strukturālās  nepilnības, tomēr muitas savienības un vēlāk arī vienotā tirgus 
izveide, kā arī iecere par vienoto valūtu liecina par šā reģiona lēmumpieņēmēju vēlmi turpināt 
integrācijas procesu, kura pamatā ir sadarbība un daudzpusējības un kas ir apliecinājis savu 
ilgtspējību. ES pieredze šajā jomā joprojām ir iedvesmas avots, un tās rīcībā ir plašs zināšanu 
klāsts, ar kurām tā var dalīties ar PLSP.

Tāpēc, ņemot vērā to, cik svarīgi ir steidzami noslēgt šo brīvās tirdzniecības nolīgumu, kuram 
mēs paužam visdziļāko atbalstu, Eiropas Savienībai tagad ir jādomā par laiku pēc nolīguma 
noslēgšanas. Šo divu reģionu sadarbības potenciāls pārsniedz tirdzniecības attiecību robežas. 
Abām pusēm ir kopējas intereses tādās jomās kā starptautiskā drošība, terorisma apkarošana, 
Tuvo Austrumu konfliktu zonu diplomātiskais noregulējums, reģionālās krīzes novēršana, 
kultūru dialogs un pasaules ekonomiskā pārvaldība. 

Šis iniciatīvas ziņojums ir Eiropas Parlamenta aicinājums noteikt tālejošākus politiskos 

                                               
1 Valsts ieguldījumu fonda institūts
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mērķus attiecībā uz PLSP un tās dalībvalstīm. Būtu žēl, ja šo divu lielo pasaules politiskās un 
ekonomiskās dzīves subjektu — ES un PLSP — ceļi šķirtos brīdī, kad tiek atjaunots 
reģionālais līdzsvars un pārdefinēta pasaules ekonomiskā pārvaldība. Abpusēji izdevīga būtu 
attiecību pastiprināšana vēl jo vairāk tāpēc, ka pastāv daudz sadarbības jomu, un izglītība, 
zinātniskā pētniecība, atjaunīgā enerģija ir vien dažas no tām, turklāt ES rīcībā ir salīdzinoši 
vairāk priekšrocību nekā citiem jaunajiem partneriem, kas darbojas Persijas līcī, tāpēc ir 
nepieciešama vien politiskā griba augstākajā līmenī.


