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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as relações entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo 
(2010/2233(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o acordo de cooperação de 25 de Fevereiro de 1989 entre a União 
Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Abril de 2008, sobre o acordo de comércio 
livre entre a CE e o Conselho de Cooperação do Golfo1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Julho de 1990, sobre o significado do acordo 
de comércio livre a celebrar entre a CEE e o Conselho de Cooperação do Golfo,

– Tendo em conta o Relatório sobre a Execução da Estratégia Europeia de Segurança: 
Garantir a Segurança num Mundo em Mudança, aprovado pelo Conselho em Dezembro 
de 2008,

– Tendo em conta a Parceria Estratégica da União Europeia com o Mediterrâneo e o Médio 
Oriente, aprovada pelo Conselho em Junho de 2004,

– Tendo em conta o comunicado conjunto do 20.º Conselho Conjunto e Reunião Ministerial 
UE-CCG realizados em 14 de Junho de 2010, no Luxemburgo,

– Tendo em conta o comunicado conjunto do 19.º Conselho Conjunto e Reunião Ministerial 
UE-CCG realizados em 29 de Abril de 2009, em Mascate,

– Tendo em conta o programa de acção comum (2010-2013) tendo em vista a aplicação do 
acordo de cooperação UE-CCG de 1989,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativa ao reforço da cooperação com os países terceiros em matéria de ensino superior 
(COM(2001)0385 final).

– Tendo em conta o Acordo económico entre os Estados do CCG, aprovado em 31 de 
Dezembro de 2001 em Mascate, no Sultanato de Omã, e a Declaração de Doha sobre o 
lançamento da união aduaneira para o Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do 
Golfo, de 21 de Dezembro de 2002,

– Tendo em conta o artigo 188.º-C e o n.º 6, subalínea v) da alínea a), do artigo 188.º-N do 
Tratado de Lisboa, nos termos dos quais o Conselho deve solicitar a aprovação do 
Parlamento antes da celebração de acordos internacionais que abranjam domínios aos 
quais seja aplicável o processo legislativo ordinário,

– Tendo em conta os seus relatórios anuais sobre os direitos humanos,

                                               
1  JO C 259 E de 29.10.2009, p. 83.
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– Tendo em conta o artigo 48º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da 
Comissão do Comércio Internacional e da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia (A7-0000/2010),

A. Considerando que a região do Golfo deve ser considerada actualmente sob o prisma do 
novo pólo económico mundial emergente constituído pelos Estados do Conselho de 
Cooperação do Golfo (CCG),

B. Considerando que o contexto geopolítico do Golfo congrega desafios em matéria de 
segurança que têm implicações globais e regionais (estabilização do Iraque, programa 
nuclear iraniano, terrorismo islâmico, pirataria, Iémen) e que, até agora, o CCG continua a 
ser a única organização regional estável assente no multilateralismo e na cooperação,

C. Considerando que mais de um terço do valor total dos fundos soberanos mundiais se 
encontra na posse dos Estados do CCG e que esses fundos contribuíram para salvar o 
sistema financeiro mundial e europeu em resposta à crise,  

D. Considerando que o processo de liberalização e de diversificação das estruturas 
económicas iniciado em vários país do CCG despoleta novas dinâmicas internas, políticas 
(reformas constitucionais, participação política, reforço das instituições) e sociais 
(aparecimento de um tecido associativo, organizações patronais, condição feminina) que 
convém incentivar e apoiar,

E. Considerando que a importância dos investimentos dos países do CCG na parceria do Sul 
da União Europeia concita sinergias de cooperação entre a Europa, o Mediterrâneo e o 
Golfo,

F. Considerando que a reorientação geoeconómica dos Estados do CCG na direcção da Ásia, 
iniciada pela procura crescente de hidrocarbonetos nos mercados asiáticos (China, Índia, 
Singapura, Japão, Filipinas, Coreia do Sul) conduz actualmente a uma diversificação das 
relações comerciais e económicas que se consolida através de acordos de comércio livre e 
do desenvolvimento de um diálogo político,

G. Considerando o papel chave dos Estados do CCG na cena mundial que os levam a 
partilhar com a União Europeia interesses comuns em matéria de estabilidade 
internacional e governação económica mundial,

H. Considerando que as negociações de um acordo de comércio livre entre a UE e o CGG  –
iniciadas há 20 anos atrás e ainda não concluídas – são as mais antigas negociações 
comerciais encetadas pela União Europeia,

I. Considerando que a inclusão de cláusulas políticas, em especial a cláusula relativa ao 
respeito dos direitos humanos, faz parte integrante de todos os acordos comerciais 
celebrados entre a União e uma terceira parte,

J. Considerando a presença limitada da União na região e uma percepção da Europa que se 
confunde geralmente com a de certos Estados-Membros cujas relações com a região são 
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mais extensivas e antigas,

K. Considerando que a União Europeia dispõe de conhecimentos especializados e 
experiência em matéria de reforço das capacidades institucionais, de educação e 
investigação, desenvolvimento das energias renováveis e ambiente, apoio técnico e 
regulação e diálogo político e diplomático relativo às questões de estabilidade da 
vizinhança e segurança global,

1. Recorda que a conclusão do acordo de comércio livre entre a UE e o CCG permanece uma 
prioridade e que um eventual malogro seria contrário aos interesses de ambas as Partes;  
sublinha que a celebração deste acordo equivalerá a um reconhecimento recíproco da 
credibilidade de dois blocos regionais que optaram pela via do multilateralismo e da 
integração;

2. Considera que a União Europeia deve propor a instauração de uma parceria estratégica 
com o CCG e os seus Estados membros à altura dos papéis respectivos destes dois blocos 
na cena internacional;  sublinha a importância de instaurar, para esse efeito, a realização 
de cimeiras regulares a nível de chefes de Estado e de governo;

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do Serviço Europeu para a Acção Externa da União 
Europeia, mais recursos a esta região e que sejam abertas novas missões diplomáticas que 
contribuam para uma maior visibilidade da União, para facilitar o diálogo político e para 
reforçar a eficácia da acção da União;   sublinha que uma abordagem bilateral 
diferenciada em relação aos Estados inclinados a intensificarem a sua cooperação apenas 
poderá completar e reforçar o quadro multilateral; 

4.  Recorda os progressos sociais e políticos constatados nestes últimos anos na maioria dos 
países do Golfo;  encoraja os Estados do Golfo a manterem os seus esforços e convida-os 
a ir mais além em matéria de promoção dos direitos humanos, de igualdade dos géneros, 
de direito do trabalho, incluindo no que se refere aos trabalhadores migrantes, de liberdade 
de expressão e de opinião; convida os Estados do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas e de associações locais;

5. Toma nota do Programa de Acção Comum adoptado pelo Conselho Conjunto e Reunião 
Ministerial UE-CCG em 14 de Junho de 2010 destinado a reforçar a cooperação em 
numerosos domínios estratégicos de interesse mútuo; lamenta, todavia, a ausência de um 
capítulo específico consagrado a um diálogo político aberto, regular e construtivo;

6. Exprime a sua apreensão face à eventualidade de uma corrida aos armamentos na região 
do Golfo; convida a União Europeia a instituir um diálogo estratégico com os Estados do 
CCG no tocante às questões de segurança regional de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, terrorismo islamista, conflito interno no Iémen) e, a mais 
longo prazo, a contribuir para a edificação de uma estrutura de segurança regional no 
Médio Oriente em parceria com os Estados do Golfo;

7. Congratula-se com a prossecução do processo de integração do CCG (união aduaneira, 
mercado comum e, a mais longo prazo, uma moeda única);  incentiva a Comissão 
Europeia a propor ao Secretariado do CCG que defina conjuntamente um quadro de 
cooperação para partilhar a sua experiência em matéria de consolidação institucional, de 
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capacidades administrativas, de mecanismos de regulação e de resolução dos litígios;  
sublinha que esta abordagem pode contribuir para incitar processos de apropriação;

8. Saúda a importante cooperação entre a União Europeia e os seus parceiros mediterrânicos 
em matéria de energia, agora alargada às energias renováveis; considera que devem 
fomentar-se as sinergias neste sector de actividades entre as três zonas geográficas mercê 
da convergência de interesses, das competências tecnológicas, dos financiamentos e da 
abundância dos recursos (sol, vento);  congratula-se com a instauração da rede de peritos 
UE-CCG – de primordial interesse para os Estados do CCG – no domínio das energias 
limpas;

9. Recorda que a educação constitui para os países do CGG uma prioridade nacional, sendo 
elevadas as necessidades em termos de recursos humanos (corpo docente insuficiente), de 
conteúdos das formações (inadequação face à evolução do mercado de trabalho) e de 
qualidade dos programas (metodologia e materiais didácticos ultrapassados); convida a 
que se apoiem activamente os esforços envidados pelas autoridades para responder a estes 
défices e a que se proponha uma cooperação ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
da União Europeia, ao Presidente da Comissão Europeia, à Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros, ao Secretariado do 
CCG, bem como aos governos e parlamentos dos Estados membros do CCG.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Para uma parceria estratégica da UE com o CCG e os seus Estados membros 

Há cerca de duas décadas que a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo tentam 
negociar um acordo de comércio livre.  Trata-se das mais antigas negociações comerciais 
encetadas da União e que se mantiveram até agora inconclusivas.  Ora, em vinte anos, o 
contexto destas negociações alterou-se profundamente. 

O ambiente geopolítico do CCG é marcado pela emergência de uma série de desafios em 
matéria de segurança com implicações globais e regionais (Iraque, Irão, Iémen, terrorismo 
islamista, pirataria). As economias dos Estados membros do CCG integradas a nível mundial, 
estão empenhadas numa liberalização e diversificação da sua estrutura económica e num 
alargamento dos seus parceiros comerciais. Em 2010, a Ásia converteu-se no primeiro 
parceiro comercial do Golfo. Os Estados do CCG dispõem ainda de uma força de choque 
financeira importante em fundos soberanos que atingiu, em 2009, mais de 1 380 mil milhões 
de dólares, ou seja, mais de 35% do volume mundial1. Os Estados-Membros do CCG 
tornaram-se o motor económico de toda a região do Médio Oriente/África do Norte, 
representando mais de 40% da riqueza nacional produzida nesta zona e detendo 50% das 
reservas cambiais oficiais, ou seja, 1 070 mil milhões de dólares. Em suma, são actualmente 
os principais investidores nos países da parceria Sul mediterrânica da UE. Este 
internacionalismo activo não se cinge exclusivamente aos aspectos comerciais, financeiros e 
energéticos.  Abrange também o tabuleiro do xadrez diplomático com a multiplicação de 
mediações, em especial do Catar e da Arábia Saudita, no Médio Oriente e em África e a 
promoção de iniciativas de diálogo que visam a aproximação das culturas e a compreensão 
mútua. 

Além disso, ao plano interno, os países do CCG vivem, desde há alguns anos, novos 
processos de modernização política e social, a ritmos diferenciados sem dúvida, mas que 
constituem dinâmicas endógenas que convém apoiar e incentivar.  Por último, o processo de 
integração iniciado há mais de trinta anos pelos seis Estados membros permanece até à data a 
única experiência no mundo árabe. Sem menosprezar o seu funcionamento 
intergovernamental, a ausência de prerrogativas supranacionais, a impossibilidade de produzir 
e impor actos vinculativos e as fraquezas estruturais administrativas, o facto é que a 
instauração de uma união aduaneira, seguida de um mercado único e, a mais longo prazo, de 
uma moeda única demonstram a vontade das instâncias de decisão da região em prosseguir 
uma trajectória de integração estribada na cooperação e no multilateralismo e que – cumpre 
sublinhá-lo – demonstrou uma certa estabilidade. A experiência da UE continua a ser a esse 
respeito uma fonte de inspiração e um cadinho de competência e de experiência a partilhar 
com o CCG.

Em consequência, por mais crucial que se possa afigurar a rápida conclusão do acordo de 
comércio livre, cuja concretização empenhadamente desejamos, a União deve a partir de 
agora projectar-se no acordo. O potencial de cooperação entre as duas regiões ultrapassa o 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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mero quadro comercial. Os dois blocos partilham interesses comuns em matéria de segurança 
internacional, de luta contra o terrorismo, de mediação diplomática nas zonas de tensões do 
Médio Oriente, de gestão da crise regional, de diálogo intercultural e de governação 
económica mundial. 

O presente relatório de iniciativa constitui um apelo do Parlamento Europeu no sentido da 
formulação de uma política mais ambiciosa da União face ao CCG e aos seus Estados 
membros. Seria deplorável que dois actores essenciais da cena política e económica mundial, 
como a UE e o CCG, enveredassem por trajectórias divergentes precisamente no momento em 
que se assiste ao reajustamento dos equilíbrios regionais e se redefine a governação 
económica mundial.  Uma intensificação das relações seria benéfica para ambas as partes a tal 
ponto são numerosos os domínios de cooperação nos âmbitos da educação, da investigação 
científica e das energias renováveis para não referir senão alguns deles e dado que, neste 
plano, a UE dispõe de vantagens comparativas em relação a muitos dos novos actores que 
operam na cena do Golfo, desde que a indispensável vontade política seja perceptível ao mais 
alto nível.


