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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vzťahoch medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive
(2010/2233(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu 
v Perzskom zálive (GCC) z 25. februára 1989,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o dohode o voľnom obchode medzi ES a 
Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júla 1990 o význame dohody o voľnom obchode, 
ktorá sa má uzavrieť medzi EHS a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,

– so zreteľom na správu o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie – zabezpečenie 
bezpečnosti v meniacom sa svete, ktorú schválila Rada v decembri 2008,

– so zreteľom na strategické partnerstvo Európskej únie so Stredozemím a Blízkym 
východom, ktoré Rada schválila v júni 2004,

– so zreteľom na spoločné oznámenie z 20. zasadnutia Rady ministrov, ktoré sa konalo 14. 
júna 2010 v Luxemburgu,

– so zreteľom na spoločné oznámenie z 19. zasadnutia Rady ministrov, ktoré sa konalo 
29. apríla 2009 v Maskate,

– so zreteľom na spoločný akčný program (2010 – 2013) o vykonávaní dohody o spolupráci 
medzi EÚ a GCC z roku 1988,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posilnení 
spolupráce s tretími krajinami v oblasti vysokoškolského vzdelávania (KOM(2001)0385),

– so zreteľom na hospodársku dohodu štátov GCC prijatú 31. decembra 2001 v Maskate 
(Ománsky sultanát) a na vyhlásenie GCC z Dauhy o otvorení colnej únie Rady pre 
spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu z 21. decembra 2002,

– so zreteľom na články 188c a 188n ods. 6 písm. a) bod (v) Lisabonskej zmluvy, podľa 
ktorých musí Rada požiadať Európsky parlament o súhlas pred uzavretím 
medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny 
legislatívny postup,

– so zreteľom na svoje výročné správy o ľudských právach,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný 

                                               
1  Ú. v. EÚ C 259E, 29.10.2009, s. 83.
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obchod a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2010),

A. keďže k oblasti Perzského zálivu treba v súčasnosti pristupovať so zreteľom na vznikajúce 
celosvetové hospodárske prostredie, ktoré tvoria členské štáty Rady pre spoluprácu 
v Perzskom zálive (GCC),

B. keďže geopolitické prostredie v Perzskom zálive v sebe obsahuje bezpečnostné otázky 
s celosvetovými a regionálnymi dôsledkami (stabilizácia Iraku, iránsky jadrový program, 
islamský terorizmus, pirátstvo, Jemen) a keďže GCC je naďalej jedinou stabilnou 
regionálnou organizáciou, ktorá je založená na multilateralizme a spolupráci,

C. keďže členské štáty GCC vlastnia viac ako tretinu všetkých štátnych investičných fondov 
na svete a keďže tieto fondy prispeli k záchrane svetového a európskeho finančného 
systému počas krízy,

D. keďže výsledkom procesu liberalizácie a diverzifikácie hospodárskych štruktúr, ktorý sa 
začal vo viacerých krajinách GCC, je nová dynamika na vnútroštátnej úrovni, v oblasti 
politiky (ústavné reformy, politická účasť, posilnenie inštitúcií) a v sociálnej oblasti 
(vznik sietí združení, organizácií zamestnávateľov, postavenie žien), ktorú treba 
podporovať,

E. keďže význam investícií krajín GCC susediacich s Európskou úniou na jej južných 
hraniciach si vyžaduje súčinnosť spolupráce medzi Európou, Stredozemím a Perzským 
zálivom,

F. keďže zmena geoekonomického zamerania štátov GCC na Áziu, ktorú vyvolal rastúci 
dopyt po uhľovodíkoch na ázijských trhoch (v Číne, Indii, Singapure, Japonsku, na 
Filipínach, v Južnej Kórei), v súčasnosti spôsobuje diverzifikáciu obchodných 
a hospodárskych vzťahov, ktorú upevňujú dohody o voľnom obchode a rozvíjanie 
politického dialógu,

G. keďže krajiny GCC zohrávajú na svetovej scéne kľúčovú úlohu, v dôsledku ktorej má táto 
oblasť spoločné záujmy s Európskou úniou v oblasti medzinárodnej stability a svetového 
hospodárskeho riadenia,

H. keďže rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a GCC, ktoré sa začali pred 20 
rokmi, predstavujú v súčasnosti najstaršie neuzavreté obchodné rokovania Európskej únie,

I. keďže zaradenie politických doložiek, konkrétne ustanovenia o dodržiavaní ľudských 
práv, je neodmysliteľnou súčasťou každej obchodnej dohody, ktorú uzatvára Únia 
s tretími stranami,

J. keďže Únia je v tejto oblasti nedostatočne zastúpená a Európu si ľudia čoraz častejšie 
zamieňajú s Európou niekoľkých štátov, ktoré spájajú vyzreté a dlhoročné väzby,

K. keďže Európska únia vychádza zo skúseností v oblasti posilňovania inštitucionálnych 
kapacít, vzdelávania a výskumu, rozvoja energií z obnoviteľných zdrojov a životného 
prostredia, technickej pomoci a regulácie, ako aj politického a diplomatického dialógu 
o otázkach stability susedstva a celosvetovej bezpečnosti,
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1. pripomína, že uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a GCC je naďalej prioritou 
a že prípadný neúspech by poškodil záujmy obidvoch strán; zdôrazňuje, že uzavretie tejto 
dohody bude predstavovať vzájomné uznanie dôveryhodnosti obidvoch celkov, ktoré si 
zvolili multilateralizmus a integráciu;

2. domnieva sa, že Európska únia musí navrhnúť vytvorenie strategického partnerstva s GCC 
a jej členskými štátmi, ktoré by zodpovedalo úlohám obidvoch celkov na medzinárodnej 
úrovni; zdôrazňuje, že je dôležité na tento účel usporadúvať pravidelné stretnutia hláv 
štátov a vlád na najvyššej úrovni;

3. žiada, aby sa v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pre tento región vyčlenilo 
viac prostriedkov a aby sa začali organizovať nové diplomatické misie, ktoré prispejú 
k lepšej viditeľnosti, uľahčia politický dialóg a posilnia efektívnosť činnosti Únie; 
zdôrazňuje, že diferencovaný bilaterálny prístup k štátom, ktoré chcú svoju spoluprácu 
posilniť, môže tento multilaterálny rámec len doplniť a posilniť;

4. upozorňuje na sociálny a politický vývoj zaznamenaný v posledných rokoch vo väčšine 
krajín Perzského zálivu; nabáda krajiny Perzského zálivu, aby pokračovali vo svojom 
úsilí, a vyzýva ich na ďalší pokrok, pokiaľ ide o presadzovanie ľudských práv, rodovú 
rovnosť, pracovné právo vrátane migrujúcich pracovníkov, slobodu prejavu a 
presvedčenia; vyzýva krajiny Perzského zálivu, aby brali na vedomie vyjadrenia 
občianskej spoločnosti a podporovali vznik miestnych štruktúr a združení;

5. berie na vedomie spoločný akčný program, ktorý prijala Rada ministrov 14. júna 2010 
a ktorého cieľom je posilniť spoluprácu v mnohých strategických oblastiach spoločného 
záujmu, pričom však ľutuje, že nie je stanovený priestor pre otvorený, pravidelný 
a konštruktívny dialóg;

6. vyjadruje svoje obavy nad tým, aby sa oblasť Perzského zálivu nestala miestom zbrojenia; 
vyzýva Európsku úniu, aby začala strategický dialóg s krajinami GCC o otázkach 
regionálnej bezpečnosti spoločného záujmu (iránsky jadrový program, stabilizácia Iraku, 
islamský terorizmus, vnútorný konflikt v Jemene) a prispela napokon k vybudovaniu 
regionálnej bezpečnostnej štruktúry na Blízkom východe v partnerstve s krajinami 
Perzského zálivu;

7. víta pokračovanie procesu integrácie GCC (colná únia, spoločný trh a napokon jednotná 
mena); nabáda Európsku úniu, aby sekretariátu GCC navrhla spoločné vymedzenie rámca 
spolupráce s cieľom deliť sa o skúsenosti v oblasti posilňovania inštitúcií, 
administratívnych kapacít, regulačných mechanizmov a urovnávania sporov; zdôrazňuje, 
že tento prístup môže prispieť k vytvoreniu nových impulzov pre proces preberania 
zodpovednosti;

8. víta významnú spoluprácu medzi Európskou úniou a jej partnerskými stredomorskými 
štátmi v oblasti energetiky, ktorá sa v súčasnosti rozšírila o energie z obnoviteľných 
zdrojov; domnieva sa, že synergie medzi tromi geografickými zónami v tomto odvetví by 
sa mali podporiť na základe konvergencie záujmov, know-how v oblasti technológií, 
financovania a bohatstva zdrojov (slnko, vietor); víta vytvorenie odbornej siete EÚ – GCC 
v oblasti čistej energie, ktorá sa pre krajiny GCC stala prioritou;
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9. pripomína, že vzdelávanie je pre krajiny GCC národnou prioritou, pričom vzrástli potreby 
v oblasti ľudských zdrojov (nedostatočný počet pedagógov), obsahu vzdelávania (ktorý 
nezodpovedá vývoju na pracovnom trhu) a kvality programov (metodika a zastarané 
didaktické materiály); vyzýva na aktívnu podporu úsilia, ktoré vyvíjajú orgány, s cieľom 
riešiť uvedené nedostatky a navrhnúť cieľavedomú spoluprácu v oblasti vzdelávania na 
vysokých, stredných a základných školách;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Rady Európskej únie, 
predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, 
sekretariátu GCC, ako aj vládam a parlamentom členských štátov GCC.



PR\830455SK.doc 7/8 PE448.833v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Za strategické partnerstvo EÚ s GCC a jej členskými štátmi

Európska únia a Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive už dvadsať rokov rokujú o dohode 
o voľnom obchode. Ide o najdlhšie trvajúce obchodné rokovania Únie, ktoré doteraz neboli 
uzavreté. V priebehu dvadsiatich rokov sa totiž kontext týchto rokovaní podstatne zmenil.

Geopolitické prostredie GCC poznačil vznik celého radu bezpečnostných otázok 
s celosvetovými a regionálnymi dôsledkami (Irak, Irán, Jemen, islamský terorizmus, 
pirátstvo). Hospodárstva členských štátov GCC, ktoré sa začlenili do svetového obchodu, 
začali liberalizovať a diverzifikovať svoje hospodárske štruktúry a rozširovať okruh svojich 
obchodných partnerov; pričom najdôležitejším obchodným partnerom Perzského zálivu sa 
v roku 2010 stala Ázia. Členské štáty GCC majú okrem toho dôležitý finančný vplyv v oblasti 
štátnych investičných fondov, ktorých výška bola v roku 2009 vyše 1 380 miliárd USD, čo 
o 35 % prevyšuje celosvetový objem1. Členské štáty GCC, ktoré sa stali ekonomickou hybnou 
silou celého regiónu Blízky východ – severná Afrika, tvoria viac ako 40 % národného 
bohatstva, ktoré produkuje táto oblasť, a vlastnia 50 % oficiálnych devízových rezerv, t. j. 
1 070 miliárd USD. V súčasnosti napokon ide o najdôležitejších investorov v stredozemských 
krajinách, ktoré susedia s EÚ na jej južných hraniciach. Táto aktívnosť na medzinárodnej 
scéne sa neobmedzuje len na obchodné, finančné a energetické aspekty. Zasahuje aj do 
diplomatickej sféry, a to formou rastúceho počtu mediácií, najmä Kataru a Saudskej Arábie, 
na Blízkom východe a v Afrike, a podporovania podnetov na dialóg v záujme zbližovania 
kultúr a vzájomného porozumenia.

Okrem toho prebiehajú na vnútroštátnej úrovni v krajinách GCC už niekoľko rokov nové 
procesy politickej a sociálnej modernizácie, ktoré sa síce realizujú iným tempom, ale majú 
vlastnú dynamiku, ktorú treba podporovať. Proces integrácie, ktorý šesť členských štátov 
začalo už pred viac ako tridsiatimi rokmi, je doteraz jedinou takouto skúsenosťou v arabskom 
svete. Hoci nemožno poprieť jeho fungovanie na medzivládnej úrovni, neexistenciu 
nadnárodných výsad, nemožnosť vytvárať a presadzovať záväzné akty a štrukturálne 
a administratívne nedostatky, zavedenie colnej únie, neskôr jednotného trhu a napokon 
jednotnej meny odráža ochotu rozhodujúcich činiteľov tohto regiónu pokračovať v integrácii, 
ktorá je založená na spolupráci a multilateralizme a ktorá, čo treba zdôrazniť, sa osvedčila 
z hľadiska stability. Skúsenosti EÚ sú v tejto súvislosti naďalej zdrojom inšpirácie 
a predstavujú zásoby odborných znalostí, o ktoré by sa mala podeliť s krajinami GCC.

Preto, hoci má urýchlené uzavretie dohody o voľnom obchode, ktoré by sme chceli podporiť, 
zásadný význam, by sa Únia už odteraz mala zamerať na obdobie po uzavretí dohody. 
Potenciál spolupráce medzi týmito dvomi regiónmi presahuje obchodný rámec. Obidva celky 
majú spoločné záujmy v otázkach medzinárodnej bezpečnosti, boja proti terorizmu, 
diplomatickej mediácie v zónach na Blízkom východe, v ktorých vládne napätie, regionálneho 
manažmentu kríz, interkultúrneho dialógu a svetového hospodárskeho riadenia.

Touto iniciatívnou správou by chcel Európsky parlament vyzvať na vypracovanie 
ambicióznejšej politiky Únie vo vzťahu ku GCC a jej členským štátom. Bola by škoda, keby 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute.
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sa títo dvaja najdôležitejší aktéri svetového politického a hospodárskeho diania, EÚ a GCC, 
vybrali každý inou cestou v čase, keď sa opäť tvoria regionálne rovnováhy a na novo sa 
definuje svetové hospodárske riadenie. Posilnenie vzťahov by bolo o to prospešnejšie pre 
obidve strany, že ide o veľký počet oblastí spolupráce, napríklad vzdelávanie, vedecký 
výskum alebo energie z obnoviteľných zdrojov, a že v týchto oblastiach má EÚ viac 
komparatívnych výhod ako niektorí iní noví aktéri pôsobiaci v štátoch Perzského zálivu, i keď 
politická ochota na najvyššej úrovni nie je veľmi veľká.


