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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o odnosih med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu
(2010/2233(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporazuma z dne 25. februarja 1989 o sodelovanju med Evropsko unijo in 
Svetom za sodelovanje v Zalivu,

– ob upoštevanju svoje resolucija z dne 24. aprila 2008 o sporazumu o prosti trgovini med 
ES in Svetom za sodelovanje v Zalivu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. julija 1990 o pomenu sklenitve sporazuma o 
prosti trgovini med EGS in Svetom za sodelovanje v Zalivu,

– ob upoštevanju poročila o izvajanju evropske varnostne strategije: Zagotavljanje varnosti 
v spreminjajočem se svetu, ki ga je Svet sprejel decembra 2008,

– ob upoštevanju strateškega partnerstva Evropske unije s Sredozemljem in Bližnjim 
vzhodom, ki ga je Evropski svet sprejel junija 2004,

– ob upoštevanju skupnega sporočila 20. ministrskega sveta, ki je zasedal 14. junija 2010 v 
Luxembourgu,

– ob upoštevanju skupnega sporočila 19. ministrskega sveta, ki je zasedal 29. aprila 2009 v 
Muscatu,

– ob upoštevanju skupnega akcijskega programa (2010–2013) za izvajanje sporazuma o 
sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC) iz leta 1988,

– – ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o krepitvi 
sodelovanja s tretjimi državami na področju višjega izobraževanja (KOM(2001)0385),

– ob upoštevanju gospodarskega sporazuma med državami Sveta za sodelovanje v Zalivu, 
ki je bil sklenjen dne 31. decembra 2001 v Muscatu v Sultanatu Omanu, ter deklaracije o 
začetku carinske unije, ki jo je Svet arabskih držav za sodelovanje v Zalivu sprejel dne 21. 
decembra 2002 v Dohi,

– ob upoštevanju člena 188c in odstavka 6(a)(v) člena 188n Lizbonske pogodbe, v skladu s 
katerima mora Svet pred sklenitvijo vsakega mednarodnega sporazuma s področij, za 
katera velja redni zakonodajni postopek, zaprositi za odobritev Parlamenta,

– ob upoštevanju letnega poročila Evropskega parlamenta o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za mednarodno 

                                               
1  UL C 259 E, 29.10.2009, str. 83.
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trgovino in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2010),

A. ker je treba zalivsko regijo danes obravnavati kot nov porajajoči se svetovni gospodarski 
pol, ki ga sestavljajo države Sveta za sodelovanje v Zalivu,

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema varnostna vprašanja svetovnih in regionalnih 
razsežnosti (stabilizacija Iraka, iranski jedrski program, islamski terorizem, piratstvo, 
Jemen) in je trenutno Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna regionalna organizacija, 
ki temelji na večstranskosti in sodelovanju,

C. ker je več kot tretjina vseh svetovnih državnih premoženjskih skladov v lasti držav Sveta 
za sodelovanje v Zalivu in so ti skladi pripomogli k reševanju svetovnega in evropskega 
finančnega sistema, ko je izbruhnila kriza, 

D. ker proces liberalizacije in povečanja raznolikosti gospodarskih struktur, ki se je začel v 
več državah Sveta za sodelovanje v Zalivu, prinaša nove vrste notranje dinamike –
politično (ustavne reforme, politična udeležba, krepitev institucij) in družbeno (porajanje 
tkiva združenj, združenja delodajalcev, položaj žensk) –, kar je treba spodbuditi in 
podpreti,

E. ker je zaradi velikih vlaganj držav Sveta za sodelovanje v Zalivu v južno sosedstvo 
Evropske unije treba uresničiti sinergije sodelovanja med Evropo, Sredozemljem in 
Zalivom,

F. ker geoekonomska preusmeritev držav Sveta za sodelovanje v Zalivu proti Aziji, ki se je 
začela zaradi vse večjega povpraševanja po ogljikovodikih na azijskih trgih (Kitajska, 
Indija, Singapur, Japonska, Filipini, Južna Koreja), danes vodi v diverzifikacijo trgovskih 
in gospodarskih odnosov, ki se utrjuje s sporazumi o prosti trgovini in razvojem 
političnega dialoga,

G. ker igrajo države Sveta za sodelovanje v Zalivu ključno vlogo na svetovnem prizorišču in 
ta organizacija zato z Evropsko unijo deli skupne interese, kar zadeva mednarodno 
stabilnost in upravljanje svetovnega gospodarstva,

H. ker so pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu, ki so bila zastavljena pred 20 leti, trenutno najstarejša trgovinska 
pogajanja, ki jih je začela Evropska unija in jih še ni končala,

I. ker so politična določila, zlasti tisto o spoštovanju človekovih pravic, sestavni del vsakega 
trgovinskega sporazuma, ki ga sklene Evropska unija s tretjo stranjo,

J. ker je prisotnost Unije v tej regiji omejena in se dojemanje Evrope večinoma meša z 
dojemanjem nekaterih držav članic z razvitimi in zgodovinsko podprtimi vezmi,

K. ker je Evropska unija dobro podkovana na področjih krepitve institucionalnih 
zmogljivosti, izobraževanja in raziskav, razvoja obnovljivih virov energije in okolja, 
tehnične podpore in regulacije ter političnega in diplomatskega dialoga o vprašanjih 
stabilnosti v sosedstvu in svetovne varnosti,
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1. opozarja, da je sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu še naprej prednostna naloga ter da bi bil morebiten neuspeh v 
nasprotju z interesi obeh strani; poudarja, da bo s sklenitvijo tega sporazuma vzajemno 
priznana verodostojnost dveh skupnosti, ki sta se opredelili za večstranskost in 
povezovanje;

2. meni, da mora Evropska unija predlagati vzpostavitev strateškega partnerstva s Svetom za 
sodelovanje v Zalivu in njegovimi državami članicami, ki se bo skladalo z vlogo obeh 
skupnosti na mednarodnem prizorišču; poudarja, da je treba v ta namen uvesti redna 
vrhunska srečanja predsednikov držav in vlad;

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe za zunanje delovanje več sredstev nameni tej 
regiji in naj se tam odprejo nova diplomatska predstavništva, ki bodo pripomogla k večji 
vidnosti, lažjemu političnemu dialogu in učinkovitejšemu delovanju Unije; poudarja, da 
lahko diferenciran dvostranski pristop do držav, ki bi želele okrepiti sodelovanje, le 
dopolni in okrepi večstranski okvir;

4. opozarja na družbene in politične spremembe, ki so bile v zadnjih letih ugotovljene v 
večini zalivskih držav; spodbuja zalivske države, naj se še naprej trudijo, in jih poziva, naj 
naredijo nov korak pri spodbujanju človekovih pravic, enakosti med spoloma, pravice do 
dela, ki naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni družbi ter podprejo porajajoče se lokalne strukture 
in združenja;

5. je seznanjen s skupnim akcijskim programom, ki ga je sprejel ministrski svet 
14. junija 2010 in katerega namen je okrepiti sodelovanje na številnih strateških področjih 
vzajemnih interesov, vendar obžaluje, da vanj ni vključen sklop, posvečen odprtemu, 
rednemu in konstruktivnemu političnemu dialogu;

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska regija vključuje v oboroževalno tekmo; poziva 
Evropsko unijo, naj vzpostavi strateški dialog z državami Sveta za sodelovanje v Zalivu, 
kar zadeva vprašanja regionalne varnosti v skupnem interesu (iranski jedrski program, 
stabilizacija Iraka, islamski terorizem, notranji konflikt v Jemnu), in v končni fazi 
pripomore k vzpostavitvi strukture regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu v partnerstvu z 
zalivskimi državami;

7. pozdravlja nadaljevanje procesa povezovanja držav Sveta za sodelovanje v Zalivu 
(carinska unija, skupni trg in na koncu enotna denarna valuta); spodbuja Evropsko 
komisijo, naj sekretariatu Sveta za sodelovanje v Zalivu predlaga skupno opredelitev 
okvira za sodelovanje, da bi tako z njim delila svoje izkušnje na področju institucionalne 
utrditve, upravnih zmogljivosti, regulacijskih mehanizmov in reševanja nesoglasij; 
poudarja, da lahko tak pristop pripomore k začetku procesov prevzemanja;

8. pozdravlja pomembno sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi sredozemskimi 
partnerji na področju energije, ki se je zdaj razširilo tudi na obnovljive vire energije; meni, 
da je treba spodbujati sinergije med vsemi tremi geografskimi območji v tem sektorju, v 
katerem je mogoče ugotoviti prekrivanje interesov, tehnoloških znanj in izkušenj, 
financiranja ter bogatih virov (sonce, veter); pozdravlja vzpostavitev strokovne mreže 
Evropske unije in Sveta za sodelovanje v Zalivu o čisti energiji, ki je postala prednostnega 
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pomena za države Sveta za sodelovanje v Zalivu;

9. opozarja, da je izobraževanje za države Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike potrebe na področjih človeških virov (nezadosten 
učiteljski kader), vsebine usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga dela) in kakovosti 
programov (zastarele metode in didaktični pripomočki); poziva, naj se dejavno podprejo 
prizadevanja organov, da bi odgovorili na te primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Sveta Evropske 
unije, predsedniku Evropske komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, sekretariatu 
Sveta za sodelovanje v Zalivu ter vladam in parlamentom držav članic Sveta za 
sodelovanje v Zalivu.
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OBRAZLOŽITEV

Za strateško partnerstvo Evropske unije s Svetom za sodelovanje v Zalivu in njegovimi 
državami članicami

Evropska unija in Svet za sodelovanje v Zalivu se že dvajset let pogajata o sporazumu o prosti 
trgovini. To so najstarejša trgovinska pogajanja, ki jih je začela Evropska unija in jih doslej še 
ni končala. V dvajsetih letih se je okvir, v katerem potekajo, korenito spremenil. 

Geopolitično okolje Sveta za sodelovanje v Zalivu je zaznamoval pojav celega niza 
varnostnih vprašanj svetovnih in regionalnih razsežnosti (Irak, Iran, Jemen, islamski 
terorizem, piratstvo). V gospodarstvih držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki so 
vključena v svetovna dogajanja, potekajo liberalizacija, povečevanje raznolikosti njihove 
gospodarske strukture in širitev kroga trgovinskih partnerjev – tako je postala v letu 2010 
najpomembnejša zalivska trgovinska partnerica Azija. Poleg tega države Sveta za sodelovanje 
v Zalivu razpolagajo z veliko finančno zmogljivostjo v obliki državnih premoženjskih 
skladov, katerih vrednost je v letu 2009 znašala več kot 1380 milijard dolarjev ali več kot 
35 % skupne svetovne vrednosti.1. Države članice Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki so postale 
gospodarsko gonilo celotne bližnjevzhodne in severnoafriške regije, se ponašajo z več kot 
40 % nacionalnega bogastva, proizvedenega na tem območju, v njihovi lasti pa je tudi 50 % 
ali 1070 milijard dolarjev uradnih deviznih rezerv. Nenazadnje pa so danes tudi glavne 
vlagateljice v južne sredozemske sosede EU. To dejavno mednarodno delovanje ni omejeno le 
na trgovski, finančni in energetski vidik. Sega tudi na področje diplomacije z vse številnejšimi 
posredovanji, zlasti Katarja in Savdske Arabije na Bližnjem vzhodu in v Afriki, ter 
spodbujanjem pobud za dialog, s katerim naj bi zagotovili kulturno zbliževanje in vzajemno 
razumevanje. 

Poleg tega se znotraj držav Sveta za sodelovanje v Zalivu v zadnjih nekaj letih porajajo novi 
procesi politične in družbene modernizacije, ki sicer potekajo z različnimi hitrostmi, vendar 
vse odlikuje notranja dinamika, ki jo je treba podpreti in spodbujati. In nenazadnje, proces 
povezovanja, ki ga je šest držav članic sprožilo pred več kot tridesetimi leti, je do danes edini 
tak primer v arabskem svetu. Ne smemo si sicer zatiskati oči pred medvladnim delovanjem, 
neobstojem posebnih nadnacionalnih pristojnosti, nezmožnostjo sestave in uveljavljanja 
zavezujočih aktov ter strukturno-upravnimi pomanjkljivostmi, vendar je treba kljub temu 
poudariti, da vzpostavitev carinske unije, nato skupnega trga in v končni fazi tudi enotne 
denarne valute kljub vsemu kažejo na voljo oseb, ki imajo v tej regiji pristojnost odločanja, da 
nadaljujejo pot povezovanja, ki temelji na sodelovanju in večstranskosti, ter – to je treba še 
posebej poudariti – se dokazuje s stabilnostjo. S tega vidika ostajajo izkušnje EU vir navdiha 
in zakladnica strokovnih znanj, ki jih je treba deliti s Svetom za sodelovanje v Zalivu.

Ne glede na to, kako ključnega pomena je lahko hitra sklenitev sporazuma o prosti trgovini, ki 
si je vsi močno želimo, mora torej Unija že zdaj začeti razmišljati o času po sklenitvi 
sporazuma. Možnosti za sodelovanje med regijama presegajo trgovinski okvir. Skupnosti 
imata namreč skupne interese, kar zadeva mednarodno varnost, boj proti terorizmu, 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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diplomatsko posredovanje na območjih napetosti na Bližnjem vzhodu, upravljanje regionalne 
krize, medkulturni dialog in upravljanje svetovnega gospodarstva. 

To poročilo na lastno pobudo je zasnovano kot poziv Evropskega parlamenta, naj Unija 
oblikuje bolj širokopotezno politiko do Sveta za sodelovanje v Zalivu in njegovih držav 
članic. Obžalovanja vredno bi bilo, če bi dva velika akterja na svetovnem političnem in 
gospodarskem prizorišču, Evropska unija in Svet za sodelovanje v Zalivu, v času, ko se na 
novo vzpostavljajo regionalna ravnovesja in se znova opredeljuje upravljanje svetovnega 
gospodarstva, krenila vsaka v svojo smer. Okrepitev odnosov bi ugodno vplivala na obe 
strani, saj se odpirajo številna področja sodelovanja (na primer izobraževanje, znanstvene 
raziskave in obnovljivi viri energije, če jih naštejemo le nekaj), na katerih lahko EU izkoristi 
prednostni položaj, s katerim razpolaga v primerjavi s številnimi novimi akterji, ki delujejo v 
Zalivu, vendar je za to potrebna politična volja na najvišji ravni.


