
PR\830455RO.doc PE448.833v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri externe

2010/2233(INI)

27.10.2010

PROIECT DE RAPORT
referitor la relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Consiliul de Cooperare al 
Golfului
(2010/2233(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Dominique Baudis

Raportor pentru aviz (*):
Mário David, Comisia pentru comerţ internaţional

(*) Comisii asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură



PE448.833v01-00 2/8 PR\830455RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................7



PR\830455RO.doc 3/8 PE448.833v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Consiliul de Cooperare al Golfului
(2010/2233(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de cooperare din 25 februarie 1989 dintre Uniunea Europeană şi 
Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG),

– având în vedere rezoluţia sa din 24 aprilie 2008 privind Acordul de liber schimb între CE 
şi Consiliul de cooperare al Golfului1,

– având în vedere rezoluţia sa din 13 iulie 1990 privind semnificaţia acordului de liber-
schimb care urmează să fie încheiat între CEE şi Consiliul de cooperare al Golfului,

– având în vedere Raportul privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate: 
asigurarea securității într-o lume în schimbare, aprobat de Consiliu în decembrie 2008,

– având în vedere parteneriatul strategic al Uniunii Europene cu regiunea Mediteranei şi 
Orientul Mijlociu, aprobat de Consiliu în iunie 2004,

– având în vedere comunicatul comun al celui de-al 20-lea Consiliu Ministerial, care a avut 
loc la 14 iunie 2010, la Luxemburg,

– având în vedere comunicatul comun al celui de-al 19-lea Consiliu Ministerial, care a avut 
loc la 29 aprilie 2009, la Mascate,

– având în vedere programul comun de acţiune (2010-2013) pentru implementarea 
acordului de cooperare UE-CCG din 1988,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, adresată Parlamentului European şi Consiliului, 
privind consolidarea cooperării cu ţările terţe în domeniul învăţământului superior 
(COM(2001)0385),

– având în vedere Acordul economic dintre statele CCG, adoptat la 31 decembrie 2001 la 
Muscat, Sultanatul Oman şi Declaraţia de la Doha a CCG din 21 decembrie 2002 privind 
instituirea uniunii vamale a Consiliului de cooperare al statelor arabe din Golf,

– având în vedere articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din Tratatul de la 
Lisabona, în temeiul cărora, înainte de a încheia orice acord internaţional care vizează 
domenii care fac obiectul procedurii legislative ordinare, Consiliul solicită aprobarea 
Parlamentului,

– având în vedere rapoartele sale anuale privind drepturile omului,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1  JO C 259 E, 29.10.2009, p. 83.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe şi avizul Comisiei pentru comerţ 
internaţional, precum şi cel al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-
0000/2010),

A. întrucât regiunea Golfului trebuie tratată actualmente luând în considerare emergenţa 
noului pol economic mondial, constituit din statele Consiliului de Cooperare al Golfului 
(CCG),

B. întrucât mediul geopolitic al Golfului concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicaţii globale şi regionale (stabilizarea situaţiei din Irak, programul 
nuclear iranian, terorismul islamist, pirateria, Yemenul) şi întrucât, până în prezent, CCG 
rămâne singura organizaţie regională stabilă bazată pe multilateralitate şi cooperare,

C. întrucât peste o treime din totalitatea fondurilor suverane mondiale se află în posesia CCG 
şi întrucât aceste fonduri au contribuit la salvarea sistemului financiar mondial şi european 
în faţa crizei; 

D. întrucât procesul de liberalizare şi diversificare a structurilor economice iniţiat în mai 
multe ţări ale CCG a generat noi dinamici interne, politice (reforme constituţionale, 
participare politică, consolidarea instituţiilor) şi sociale (crearea unei reţele asociative, 
asociaţii patronale, condiţia femeilor), care ar trebui încurajate şi susţinute;

E. întrucât volumul investiţiilor ţărilor CCG în regiunile învecinate la sud cu Uniunea 
Europeană atrage după sine sinergii în cooperarea dintre Europa, regiunea Mediteranei şi 
regiunea Golfului;

F. întrucât reorientarea geoeconomică a statelor CCG înspre Asia, iniţiată prin cererea 
crescândă de hidrocarburi pe pieţele asiatice (China, India, Singapore, Japonia, Filipine, 
Coreea de Sud) conduce actualmente la o diversificare a relaţiilor comerciale şi 
economice, consolidată prin acorduri de liber schimb şi dezvoltarea dialogului politic;

G. întrucât rolul esenţial al statelor CCG pe scena mondială face ca această organizaţie să 
aibă interese comune cu Uniunea Europeană în ceea ce priveşte stabilitatea internaţională 
şi guvernanţa economică mondială;

H. întrucât negocierile acordului de liber schimb între UE şi CCG, începute acum 20 de ani,
sunt în prezent cele mai vechi negocieri comerciale angajate de Uniunea Europeană şi 
neîncheiate;

I. întrucât includerea clauzelor politice, în special a celei referitoare la respectarea 
drepturilor omului, constituie o parte integrantă a oricărui acord comercial încheiat de 
Uniunea Europeană şi o parte terţă;

J. luând în considerare prezenţa limitată a Uniunii în regiune şi faptul că imaginea Europei 
este adesea confundată cu imaginea celor câteva state membre cu relaţii dezvoltate şi care 
datează de mult timp;

K. întrucât Uniunea Europeană dispune de expertiză în materie de consolidare a capacităţilor 
instituţionale, de educaţie şi cercetare, de dezvoltare a energiilor regenerabile şi a 
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mediului, de asistenţă tehnică, de reglementare şi de dialog politic şi diplomatic privind 
chestiunile stabilităţii vecinătăţii şi securităţii globale,

1. reaminteşte că încheierea acordului de liber schimb între UE şi CCG rămâne o prioritate şi 
că un eventual eşec ar contraveni intereselor celor două părţi; subliniază că încheierea 
acestui acord ar constitui o recunoaştere reciprocă a credibilităţii celor două organizaţii, 
care au optat pentru multilateralitate şi integrare;

2. consideră că Uniunea Europeană trebuie să propună crearea unui parteneriat strategic cu 
CCG şi cu statele sale membre, la înălţimea rolurilor celor două entităţi pe scena 
internaţională;  subliniază importanţa organizării, în acest scop, a unui summit periodic la 
nivel de şefi de stat şi de guvern;

3. solicită alocarea unui volum mai mare de resurse, în cadrul Serviciului pentru acţiune 
externă al Uniunii Europene, pentru această regiune, precum şi deschiderea unor noi 
misiuni diplomatice, care să contribuie la o mai bună vizibilitate, la facilitarea dialogului 
politic şi la creşterea eficienţei acţiunii Uniunii; subliniază că o abordare bilaterală 
diferenţiată cu privire la statele dispuse să-şi intensifice cooperarea va completa şi 
consolida cu siguranţă cadrul multilateral;

4. reaminteşte evoluţiile sociale şi politice constatate în ultimii ani în majoritatea statelor din 
Golf; încurajează statele din Golf să-şi continue eforturile şi le invită să avanseze în 
materie de drepturile omului, egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv cel al lucrătorilor 
migranţi, precum şi în privinţa libertăţii de exprimare şi de opinie; invită statele din Golf 
să ia act de opinia societăţii civile şi să încurajeze crearea de structuri şi asociaţii locale;

5. ia act de programul comun de acţiune adoptat de Consiliul ministerial la 14 iunie 2010, 
vizând consolidarea cooperării în numeroase domenii strategice de interes comun, însă 
regretă faptul că nu s-a abordat şi chestiunea unui dialog politic deschis, regulat şi 
constructiv;

6. îşi exprimă îngrijorarea în faţa faptului că regiunea Golfului s-a angajat într-o cursă a 
înarmării; invită Uniunea Europeană să iniţieze un dialog strategic cu statele CCG asupra 
chestiunilor de securitate regională de interes comun (nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, terorismul islamist, conflictul intern din Yemen) şi, în perspectivă, să contribuie 
la edificarea unei structuri regionale de securitate în Orientul Mijlociu, în parteneriat cu 
statele din Golf;

7. salută continuarea procesului de integrare a CCG (uniunea vamală, piaţa comună şi, în 
viitor, moneda unică); încurajează Comisia Europeană să propună secretariatului CCG să 
definească împreună un cadru de cooperare, pentru a-şi împărtăşi experienţa în materie de 
consolidare instituţională, capacităţi administrative, mecanisme de reglementare şi 
soluţionare a diferendelor; subliniază că această abordare ar putea contribui la iniţierea 
unor procese de adaptare;

8. salută cooperarea importantă în domeniul energiei între Uniunea Europeană şi partenerii 
săi mediteraneeni, extinsă în prezent şi la energiile regenerabile; consideră că sinergia 
dintre cele trei zone geografice în acest domeniu trebuie încurajată, având în vedere 
convergenţa intereselor, expertiza tehnologică, finanţările şi abundenţa resurselor (soare, 
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vânt); salută crearea reţelei de expertiză UE - CCG în domeniul energiilor curate, devenit 
interes prioritar pentru statele CCG;

9. reaminteşte că educaţia constituie o prioritate naţională în ţările CCG, existând necesităţi 
importante în materie de resurse umane (corp didactic insuficient), de conţinut al formării 
(inadaptare la evoluţia pieţei muncii) şi de calitate a programelor (metodologie şi 
materiale didactice depăşite); invită la o susţinere activă a eforturilor aprobate de autorităţi 
pentru a remedia aceste deficienţe şi a propune o cooperare ambiţioasă în învăţământul 
superior, secundar şi primar;

10. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie preşedintelui 
Consiliului Uniunii Europene, preşedintelui Comisiei Europene, Vicepreşedintei Comisiei 
/Înaltă Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi 
parlamentelor statelor membre, secretariatului CCG, precum şi guvernelor şi 
parlamentelor statelor membre ale CCG.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru un parteneriat strategic al UE cu CCG şi statele membre ale acestuia

Uniunea Europeană şi Consiliul de cooperare al Golfului negociază de aproape douăzeci de 
ani un acord de liber schimb. Sunt cele mai vechi negocieri comerciale iniţiate de Uniune şi 
neîncheiate încă. Or, în douăzeci de ani, contextul acestor negocieri a cunoscut schimbări 
profunde. 

Mediul geopolitic al CCG este marcat de apariţia unor mize în materie de securitate cu 
implicaţii globale şi regionale (Irak, Yemen, terorismul islamist, pirateria). Economiile 
statelor membre ale CCG integrate la nivel mondial sunt angajate într-un proces de
liberalizare şi de diversificare a structurii lor economice, precum şi de multiplicare a 
partenerilor comerciali; Asia a devenit, în 2010, primul partener comercial al Golfului. Statele 
CCG dispun, de altfel, de o forţă financiară importanţă în fonduri suverane, care se ridicau în 
2009 la peste 1380 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă mai mult de 35% din volumul 
mondial1. Devenite motorul economic al întregii regiuni a Orientului Mijlociu şi Africii de 
Nord, statele membre ale CCG reprezintă peste 40% din avuţia naţională produsă în această 
zonă şi deţin 50% din rezervele oficiale de valută, însemnând 1070 miliarde de dolari. În fine, 
ele sunt, în prezent, primii investitori în ţările din vecinătatea sudică mediteraneană a UE. 
Acest internaţionalism activ nu se limitează doar la aspectele comerciale, financiare şi 
energetice, ci se extinde şi în arena diplomatică, prin multiplicarea medierilor, în special din 
partea Qatarului şi Arabiei Saudite, în Orientul Mijlociu şi în Africa, precum şi prin 
promovarea unor iniţiative de dialog vizând apropierea între culturi şi înţelegerea reciprocă. 

În plus, pe plan intern, ţările CCG cunosc de câţiva ani un nou proces de modernizare politică 
şi socială, desigur, cu ritmuri diferite, dar care reprezint dinamici endogene ce trebuie 
susţinute şi încurajate. Procesul de integrare angajat în ultimii treizeci de ani de către cele şase 
state membre rămâne unica experienţă de acest gen realizată până acum în lumea arabă. Fără 
a trece cu vederea funcţionarea sa interguvernamentală, absenţa prerogativelor supranaţionale, 
imposibilitatea de a elabora şi impune acte cu caracter obligatoriu şi slăbiciunile 
administrative structurale, rămâne cert faptul că instituirea unei uniuni vamale, apoi a pieţei 
unice şi, în cele din urmă, a monedei unice, arată voinţa factorilor de decizie ai regiunii de a 
continua în direcţia integrării, bazându-se pe cooperare şi pe multilateralitate şi care, să nu 
uităm, şi-a demonstrat eficienţa în ceea ce priveşte stabilitatea. Experienţa UE este, în această 
privinţă, o sursă de inspiraţie şi un rezervor de expertiză, de împărtăşit cu CCG.

De aceea, oricât de importantă poată părea încheierea rapidă a acordului de liber schimb, pe 
care o dorim, Uniunea trebuie deja să se proiecteze în perioada ulterioară. Potenţialul 
cooperării între cele două regiuni depăşeşte cadrul comercial. Cele două ansambluri au 
interese comune în materie de securitate internaţională, de luptă contra terorismului, de 
mediere diplomatică în regiunile tensionate din orientul Mijlociu, de gestionare a crizei 
regional, de dialog intercultural şi de guvernanţă economică mondială. 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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Acest raport de iniţiativă se doreşte a fi un apel al Parlamentului European pentru formularea 
unei politici mai ambiţioase a Uniunii în privinţa CCG şi a statelor membre. Ar fi regretabil ca 
aceşti doi actori majori de pe scena politică şi economică mondială, UE şi CCG, să adopte 
traiectorii divergente în acest moment de recompunere a echilibrelor regionale şi de redefinire 
a guvernanţei economice mondiale. O intensificare a relaţiilor ar fi reciproc avantajoasă, cu 
atât mai mult cu cât potenţialităţile de cooperare sunt numeroase în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice, energiilor regenerabile, pentru a nu aminti decât câteva, iar, pe acest plan, 
UE dispune de avantaje comparative de valorificat pe lângă noii actori din regiunea Golfului, 
cu condiţia existenţei unei voinţe politice la cel mai înalt nivel.


