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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej
(2010/2233 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając umowę o współpracy z dnia 25 lutego 1989 r. między Unią Europejską a 
Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie umowy o wolnym 
handlu między WE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie znaczenia umowy 
o wolnym handlu, która ma zostać zawarta między EWG a Radą Współpracy Państw 
Zatoki Perskiej,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa: 
zapewniania bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie, przyjęte przez Radę w grudniu 
2008 r.,

– uwzględniając partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej z regionem Morza 
Śródziemnego i Bliskim Wschodem, zatwierdzone przez Radę w czerwcu 2004 r.,

– uwzględniając wspólny komunikat z 20. spotkania ministerialnego z dnia 14 czerwca 
2010 r. w Luksemburgu,

– uwzględniając wspólny komunikat z 19. spotkania ministerialnego z dnia 29 kwietnia 
2009 r. w Maskacie,

– uwzględniając wspólny program działań (2010-2013) na rzecz wdrożenia umowy o 
współpracy UE-GCC z 1988 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zacieśnienia współpracy z krajami trzecimi w zakresie szkolnictwa wyższego 
(COM(2001)0385),

– uwzględniając porozumienie gospodarcze między państwami należącymi do GCC 
przyjęte w dniu 31 grudnia 2001 r. w Maskacie (sułtanat Omanu), oraz deklarację GCC 
z Ad-Dauhy z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia unii celnej dla Rady 
Współpracy Państw Zatoki Perskiej,

– uwzględniając art.188c i art. 188n ust. 6 lit. a) (v) Traktatu z Lizbony, zgodnie z którymi 
Rada musi zwrócić się o zgodę Parlamentu przed zawarciem jakiejkolwiek umowy 
międzynarodowej obejmującej obszary, w odniesieniu do których zastosowanie ma 
zwykła procedura ustawodawcza,

– uwzględniając roczne sprawozdania Parlamentu Europejskiego na temat praw człowieka,
                                               
1  Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 83.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–
0000/2010),

A. mając na uwadze, że region Zatoki Perskiej powinien być obecnie rozpatrywany w 
perspektywie nowego powstającego światowego ośrodka gospodarczego skupiającego 
państwa członkowskie Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC),

B. mając na uwadze, że geopolityczne otoczenie Zatoki Perskiej skupia wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa mające wpływ na sytuację ogólnoświatową i regionalną (stabilizacja 
Iraku, irański program jądrowy, terroryzm islamski, akty piractwa, Jemen) oraz że na 
chwilę obecną GCC jest jedyną stabilną organizacją regionalną działającą w oparciu o 
zasady wielostronności i współpracy,

C. mając na uwadze, że ponad jedna trzecia państwowych funduszy majątkowych na świecie 
jest w rękach państw GCC oraz że fundusze te przyczyniły się do uratowania światowego 
i europejskiego systemu finansowego w odpowiedzi na kryzys, 

D. mając na uwadze, że zapoczątkowany w wielu państwach GCC proces liberalizacji i 
dywersyfikacji struktur ekonomicznych zapewnia nową dynamikę wewnętrzną, polityczną 
(reformy konstytucyjne, udział w życiu politycznym, umocnienie instytucji) oraz 
społeczną (pojawienie się sieci stowarzyszeń, organizacje pracodawców, sytuacja kobiet), 
którą to dynamikę należy wspierać,

E. mając na uwadze, że znaczne inwestycje państw GCC u południowych sąsiadów Unii 
Europejskiej pociągają za sobą synergie współpracy między Europą, regionem Morza 
Śródziemnego i Zatoką Perską,

F. mając na uwadze, że geoekonomiczna reorientacja państw GCC na Azję, zainicjowana 
wzrastającym popytem na ropę na rynkach azjatyckich (Chiny, Indie, Singapur, Japonia, 
Filipiny, Korea Południowa) prowadzi obecnie do zróżnicowania stosunków handlowych 
i ekonomicznych, które utrwala się dzięki umowom o wolnym handlu i rozwijaniu dialogu 
politycznego,

G. mając na uwadze kluczową rolę państw GCC na arenie światowej, sprawiającą, że dzielą 
one z Unią Europejską wspólne interesy w zakresie stabilności międzynarodowej i 
światowego zarządzania gospodarką,

H. mając na uwadze, że rozpoczęte 20 lat temu negocjacje w sprawie umowy o wolnym 
handlu między UE a GCC pozostają obecnie najstarszymi zainicjowanymi negocjacjami 
handlowymi Unii Europejskiej, które nie doprowadziły jeszcze do podpisania umowy,

I. mając na uwadze, że włączenie klauzul politycznych, zwłaszcza klauzuli dotyczącej 
przestrzegania praw człowieka, stanowi integralną część każdej umowy handlowej 
zawartej między Unią Europejską a stronami trzecimi,

J. mając na uwadze ograniczoną obecność Unii w tym regionie i postrzeganie Europy 
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jedynie jako kilku państw członkowskich mających rozwinięte i dawne związki z 
regionem,

K. mając na uwadze, że Unia Europejska dysponuje wiedzą fachową w zakresie umacniania 
zdolności instytucjonalnych, edukacji i badań naukowych, rozwoju energii odnawialnych, 
środowiska, wsparcia technicznego, regulacji oraz dialogu politycznego i 
dyplomatycznego w odniesieniu do kwestii stabilności sąsiedztwa i światowego 
bezpieczeństwa,

1. przypomina, że zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a GCC pozostaje 
priorytetem, a ewentualne niepowodzenie zagroziłoby interesom obu stron; podkreśla, że 
zawarcie takiej umowy będzie stanowiło wzajemne uznanie wiarygodności obu 
podmiotów, które opowiedziały się za wielostronnością i integracją;

2. uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować utworzenie partnerstwa strategicznego 
z GCC i jej państwami członkowskimi uwzględniającego rolę obu podmiotów na arenie 
międzynarodowej; podkreśla, że w tym celu ważne jest ustanowienie regularnych spotkań 
na szczeblu głów państw i rządów;

3. wzywa o przeznaczenie – w ramach Służby Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej –
większych środków dla tego regionu oraz o otworzenie na jego terytorium nowych 
placówek dyplomatycznych, co pozwoli na zapewnienie lepszej widoczności, ułatwienie 
dialogu politycznego i zwiększenie skuteczności działań Unii; podkreśla, że zróżnicowane 
podejście dwustronne wobec państw skłaniających się ku zacieśnieniu współpracy może 
tylko uzupełnić i wzmocnić ramy wielostronne;

4. przypomina postęp społeczny i polityczny stwierdzony w ostatnich latach w większości 
państw Zatoki Perskiej; zachęca państwa Zatoki Perskiej do kontynuowania wysiłków i 
wzywa je do podejmowania kolejnych kroków w zakresie promowania przestrzegania 
praw człowieka, równości płci, prawa do pracy, w tym pracowników migrujących, 
wolności wypowiedzi i opinii; wzywa państwa Zatoki Perskiej do wysłuchania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspierania powstawania lokalnych struktur i 
stowarzyszeń;

5. odnotowuje przyjęty na spotkaniu ministerialnym w dniu 14 czerwca 2010 r. wspólny 
program działań mający na celu zacieśnienie współpracy w wielu strategicznych 
obszarach wspólnego zainteresowania, jednakże wyraża ubolewanie z powodu 
nieuwzględnienia w tym programie kwestii otwartego, regularnego i konstruktywnego 
dialogu politycznego;

6. wyraża zaniepokojenie wyścigiem zbrojeń w Zatoce Perskiej; zwraca się do Unii 
Europejskiej o zainicjowanie strategicznego dialogu z państwami GCC poświęconego 
kwestiom bezpieczeństwa regionalnego (irański program jądrowy, stabilizacja Iraku, 
terroryzm islamski, konflikt wewnętrzny w Jemenie), które mają znaczenie dla obu 
podmiotów, i o przyczynienie się z czasem do ustanowienia struktury bezpieczeństwa 
regionalnego na Bliskim Wschodzie, w porozumieniu z państwami Zatoki Perskiej;

7. wyraża uznanie dla kontynuowania procesu integracji GCC (unia celna, wspólny rynek i 
w dłuższej perspektywie wspólna waluta); zachęca Komisję Europejską do 
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zaproponowania sekretariatowi GCC wspólnego opracowania ram współpracy, które 
umożliwią dzielenie się doświadczeniem w zakresie konsolidacji instytucjonalnej, 
zdolności administracyjnych, mechanizmów regulacji i rozstrzygania sporów; podkreśla, 
że takie podejście może przyczynić się do zainicjowania procesów przejmowania 
odpowiedzialności;

8. z zadowoleniem przyjmuje współpracę między Unią Europejską a jej partnerami w 
regionie Morza Śródziemnego w dziedzinie energii, która obecnie obejmuje również 
energię odnawialną; jest zdania, że należy wspierać w tym sektorze działalności synergie 
między trzema strefami geograficznymi, z uwagi na zbieżność interesów, fachowej 
wiedzy technologicznej, finansowania oraz bogactwa zasobów (słońce, wiatr); wyraża 
zadowolenie w związku z utworzeniem sieci wymiany wiedzy fachowej w zakresie 
czystych energii mających dziś pierwszorzędne znaczenie dla państw GCC;

9. przypomina, że edukacja jest narodowym priorytetem państw GCC, ze względu na duże 
zapotrzebowanie w zakresie zasobów ludzkich (niewystarczająca liczba nauczycieli), 
treści szkoleń (niedostosowanie do rozwoju rynku pracy) oraz jakości programów 
(przestarzałe metodologia i materiały dydaktyczne); wzywa do czynnego wspierania 
wysiłków podejmowanych przez władze celem zaradzenia tym niedostatkom oraz do 
zaproponowania ambitnej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i 
podstawowego;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Unii Europejskiej, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, 
wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretariatowi 
GCC, a także rządom i parlamentom państw członkowskich GCC.
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UZASADNIENIE

Ku partnerstwu strategicznemu UE z GCC i jej państwami członkowskimi

Unia Europejska i Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej od około dwudziestu lat 
negocjują umowę o wolnym handlu. Są to najstarsze negocjacje handlowe, które Unia 
rozpoczęła, ale które jeszcze się nie zakończyły. Natomiast w ciągu minionych dwudziestu lat 
kontekst tych negocjacji niezwykle się zmienił. 

Geopolityczne środowisko GCC charakteryzuje pojawienie się szeregu wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem i mających wpływ na sytuację ogólnoświatową i regionalną (Irak, Iran, 
Jemen, terroryzm islamski, piractwo). Włączone do światowego modelu gospodarki państw 
członkowskich GCC podjęły się liberalizacji i dywersyfikacji ich struktury ekonomicznej i 
otworzyły się na nowych partnerów handlowych; Azja stała się w 2010 r. pierwszym 
partnerem handlowym Zatoki Perskiej. Poza tym państwa GCC dysponują ważnym atutem 
finansowym w postaci państwowych funduszy majątkowych, które w 2009 r. osiągnęły 
wysokość ponad 1380 mld dolarów, czyli ponad 35% funduszy światowych1. Państwa 
członkowskie GCC, które stały się siłą napędową gospodarki całego regionu Bliski Wschód 
Afryka Północna, generują ponad 40% bogactwa narodowego w tej strefie i posiadają 50 % 
oficjalnych rezerw walutowych, tj. 1070 mld dolarów. Są one również najważniejszymi 
inwestorami w krajach sąsiedzkich UE położonych na południu, w obszarze regionu Morza 
Śródziemnego. Ten aktywny internacjonalizm nie ogranicza się jedynie do aspektów 
handlowych, finansowych i energetycznych. Zahacza on również o scenę dyplomatyczną –
coraz częściej w Afryce bądź na Bliskim Wschodzie mediacje prowadzone są przez te 
państwa, zwłaszcza Katar i Arabię Saudyjską, propaguje się w nich również inicjatywy na 
rzecz dialogu dotyczącego zbliżenia kultur i wzajemnego zrozumienia. 

Poza tym jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, w państwach GCC od kilku lat dokonują się 
nowe procesy modernizacji politycznej i społecznej; oczywiście w jednych krajach są one 
szybsze niż w innych, ale wszędzie stanowią endogenną dynamikę, którą należy wspierać i 
promować. Wreszcie zainicjowany ponad trzydzieści lat temu przez sześć państw 
członkowskich proces integracji stanowi jak na razie jedyne takie doświadczenie w świecie 
arabskim. Pomimo międzyrządowego modelu funkcjonowania, braku prerogatyw 
ponadnarodowych, niemożliwości wydawania i narzucania aktów wiążących oraz 
administracyjnych niedociągnięć strukturalnych, nie ulega wątpliwości, że ustanowienie unii 
celnej, a następnie jednolitego rynku i ostatecznie wspólnej waluty świadczą o tym, że 
decydenci tego regionu zamierzają kontynuować proces integracji opartej na współpracy i 
wielostronności, a podejście to okazało się skuteczne w odniesieniu do stabilności (co 
pragniemy podkreślić). Doświadczenia UE pozostają źródłem inspiracji w tym zakresie oraz 
kopalnią wiedzy, którą należy się dzielić z GCC.

Dlatego, choć kwestią o kluczowym znaczeniu jest szybkie zawarcie umowy o wolnym 
handlu – do czego wzywamy – Unia powinna już teraz planować działania na później. 
Możliwości współpracy między tymi regionami wykraczają poza ramy handlowe. Oba 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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podmioty mają wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, walki z 
terroryzmem, mediacji dyplomatycznej w strefach napięć na Bliskim Wschodzie, 
regionalnego zarządzania kryzysowego, dialogu międzykulturowego i globalnego zarządzania 
gospodarką. 

Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy jest w zamyśle Parlamentu apelem o
opracowanie bardziej ambitnej polityki Unii względem GCC i jej państw członkowskich. 
Godne ubolewania byłoby, gdyby dwa główne podmioty światowej sceny politycznej i 
gospodarczej – UE i GCC – obrały odmienne drogi w momencie, gdy zmienia się równowaga 
regionalna, a globalne zarządzanie gospodarką nabiera nowego znaczenia. Zacieśnienie 
stosunków byłoby korzystne dla obu stron, tym bardziej że liczne są dziedziny współpracy, 
np. edukacja, badania naukowe, energie odnawialne – jeśli ograniczyć się tylko do kilku z 
nich – oraz zważywszy na to, że w porównaniu z wieloma nowymi podmiotami operującymi 
w Zatoce Perskiej UE ma w tym zakresie atuty, które może wykorzystać, o ile tylko na 
najwyższym szczeblu zaistnieje odpowiednia wola polityczna.


