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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня своята резолюция от 24 април 2008 г. относно Споразумението за 
свободна търговия (ССТ) между ЕО и Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), 
която беше подкрепена от 96 % от членовете на ЕП; отбелязва, че повдигнатите в 
резолюцията въпроси, като необходимостта от реципрочен достъп до пазарите, 
ефективната защита на правата на интелектуална собственост, премахването на 
нетарифните бариери пред предоставянето на услуги, насърчаването на устойчивото 
развитие и спазването на международните конвенции, са все още актуални;

2. изразява дълбоко съжаление предвид неколкократното отлагане на преговорите 
между ЕС и ССЗ относно ССТ за дълъг период от време и решението на ССЗ да 
преустанови тези преговори през 2008 г.; счита, че е крайно време да се деблокират 
тези преговори, за да може да се намери окончателно решение с цел извличане на 
максимални ползи за обществата и деловите общности на двете страни;

3. изразява съжаление поради факта, че ЕС пренебрегна този регион, независимо от 
неговото стратегическо значение по отношение на петролните доставки, 
търговските възможности и регионалната стабилност;

4. отбелязва, че след 20 години преговори споразумението за свободна търговия все 
още не е сключено; съзнава, че клаузите относно правата на човека и незаконната 
миграция са били отхвърлени от някои държави от ССЗ; 

5. счита, че предвид стратегическото значение на региона, ССТ следва да се разглежда 
не само като инструмент за подобряване на благосъстоянието посредством 
търговията, но също и като средство за насърчаване на геополитическа стабилност;

6. отбелязва, че понастоящем ССЗ е шестият по големина експортен пазар на ЕС и че 
понастоящем ЕС е водещият търговски партньор на ССЗ; отбелязва, че независимо 
че търговията е достигнала вече едно интензивно равнище, все още има 
възможности за нейното задълбочаване, както и за по-голяма диверсификация на 
търговията между двете страни, предвид големината на пазара на ЕС и усилията от 
страна на държавите от ССЗ да диверсифицират износа си; отбелязва, че едно ССТ 
ще разкрие също нови възможности за техническо сътрудничество и помощ; счита, 
че сключването на ССТ между ЕС и ССЗ ще спомогне много за установяването на 
по-тесни връзки и увеличаването на диверсификацията;

7. посочва, че предвид факта, че държавите от ССЗ напредват към икономическа 
диверсификация с цел намаляване на тяхната петролна зависимост, едно нарастване 
на търговията и инвестициите в услуги би спомогнало за насърчаването на 
развитието на икономиките на държавите от ССЗ;

8. приветства факта, че през последните две десетилетия икономическите отношения 
между ЕС и ССЗ станаха още по-интензивни, а обемът на търговията между двете 
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страни нарасна значително, въпреки че не беше сключено ССТ; приема това като 
знак, че едно ССТ ще увеличи допълнително този естествен ръст и ще му осигури 
по-открита, предвидима и сигурна среда;

9. отбелязва, че по-голямата част от работата по ССТ вече е приключена и счита, че 
обхватът на ССТ в настоящия му вид обещава големи преимущества за двете 
страни; по тази причина призовава двете страни да разглеждат ССТ като значителна 
и важна стъпка за двата региона и тяхното население; счита, че ЕС и ССЗ имат 
общи интереси и потребности и че опитът на ЕС в областта на регионалната 
интеграция може да послужи като източник на вдъхновение за Залива; счита, че в 
тази връзка ЕС може да предостави ценна техническа помощ;

10. обръща внимание на факта, че ако не бъдат преодолени, липсата на прозрачност при 
процедурите за възлагане на обществени поръчки и бариерите пред навлизането на 
чуждестранни инвеститори в сектора на услугите биха могли да застрашат 
сключването на споразумението;

11. изразява твърдо убеждение, че ССТ между ЕС и ССЗ ще бъде от съществена полза 
за двете страни; счита, че ССТ с ЕС ще насърчи по-нататъшната икономическа 
интеграция на ССЗ и че след създаването на митническия съюз на ССЗ може да даде 
също така голям тласък на важни проекти като единния пазар на ССЗ и 
изграждането на паричен съюз на ССЗ с единна валута; счита, че ССЗ би могъл да 
извлече полза от поуките, взети в хода на създаването на единния пазар и 
приемането на единна валута от ЕС;

12. решително подкрепя посланието, което отправи заместник-председателят на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност Catherine Ashton по време на срещата на Съвета на 
министрите на ЕС и ССЗ през юни 2010 г. и неотдавна на 22 септември, по време на 
срещата на ЕС и ССЗ извън рамките на срещата на министрите на Общото събрание 
на ООН, с което показа, че ЕС е готов да положи усилие за окончателно 
приключване на преговорите; приветства също така реакцията на ССЗ, който 
потвърди волята си да приключи преговорите;

13. признава чувствителността на някои държави от ССЗ по отношение на износните 
мита, но изразява съжаление предвид неотдавнашното решение на преговарящите 
от ССЗ да се върнат към позицията си от 2008 г. в това отношение, т.е. да оставят 
свързаните с тези въпроси дялове извън ССТ; изразява твърдо убеждение, че никое 
настоящо ССТ не може да изключи въпроса за износните мита и че съгласно 
правилата на СТО в ССТ трябва да се предвиди значително либерализиране на 
вноса и износа;

14. препоръчва ЕС да посвети повече средства за ССЗ, т.е. посредством Инструмента за 
сътрудничество с индустриализираните страни и други страни с висок доход 
(ICIHI), който трябва да стане по-видим и да се съсредоточи върху подходящи 
програми за обучение на местните длъжностни лица, включително по търговски 
въпроси;

15. припомня, че съгласно Договора от Лисабон международната търговска политика е 
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един от инструментите на външната политика на ЕС и поради това спазването на 
демократичните принципи и основните права на човека, както и социалното 
измерение и измерението, свързано с околната среда, са абсолютно необходими за 
Съюза във всички международни споразумения, които сключва; ето защо призовава 
всички бъдещи споразумения за свободна търговия да включват ефективна и 
действаща клауза относно правата на човека;

16. отбелязва, че в шестте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив 
има 15 милиона работници мигранти, които формират 40 % от цялото население; 
припомня несигурното положение на работниците мигранти в държавите от Залива, 
което беше подчертано от Международната организация на труда (МОТ) и подкрепя 
призива на МОТ за минимална заплата в региона с цел да се предотврати 
допълнително влошаване на положението на домашните работници и работниците 
мигранти; също така поддържа правото на всички работници да създават и да се 
присъединяват към професионални съюзи с цел защита на своите интереси;

17. настоява за спазването на демократичните принципи и основните права, установени 
от Всеобщата декларация за правата на човека; настоятелно призовава държавите-
членки на ССЗ да се борят с дискриминацията срещу жените и експлоатацията на 
деца, особено на пазара на труда, и да прилагат ефективно Конвенцията на ООН за 
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 
Конвенцията на ООН за правата на детето;

18. счита, че ратифицирането и пълното прилагане от страна на държавите-членки на 
ССЗ на рамката, установена от Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност, Конвенцията на ООН срещу корупцията и 
Международната конвенция за защита правата на всички работници мигранти и 
членовете на техните семейства следва да играе основна роля в преговорите за ССТ;

19. счита, че със сключването на ССТ значително ще се подобрят настоящите 
отношения между държавите-членки на ЕС и държавите от ССЗ и че ще се внесе 
добавена стойност към новата съвместна програма за действие, в частност чрез 
осигуряването на увеличен капацитет и изграждането на институционална рамка, в 
това число в секретариата на ССЗ; изразява съжаление, че дипломатическото 
присъствие на ЕС в държавите от ССЗ е все още силно ограничено и настоява, че в 
рамките на новата ЕСВД ЕС следва да засили дипломатическото си присъствие в 
региона, в това число чрез делегация на Съюза във всяка от шестте държави от ССЗ, 
които следва да работят в тясно сътрудничество с националните дипломатически 
служби на държавите-членки на ЕС, представени в държавите от ССЗ, за да може да 
се използва максимално техният обединен експертен опит относно региона; счита, 
че по-значителното дипломатическо присъствие ще увеличи съществено шансовете 
за бързо сключване на ССТ и последващото му изпълнение;

20. предлага провеждането на редовна среща на върха на държавните и 
правителствените ръководители от ЕС и ССЗ; подчертава, че тази среща на върха 
може да задълбочи в извънредно голяма степен политическите, финансовите, 
икономическите, търговските и културните връзки между ЕС и ССЗ; решително 
насърчава лицата, отговорни за вземането на политическите решения на най-високо 
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равнище, както от ЕС, така и от ССЗ, да организират редовни срещи, за да могат 
съвместно да определят и насърчават общите интереси, като по този начин се 
увеличава вероятността от сключването и подписването на ССТ във възможно най-
близко бъдеще; счита, че лицата, отговорни за вземането на политическите 
решения, както от ЕС, така и от ССЗ, следва да договорят такава среща на върха, 
независимо от сключването и подписването на ССТ;

21. приветства факта, че през годините ЕС и ССЗ станаха големи инвестиционни 
партньори и че ССЗ, заедно с Иран и Йемен, беше най-големият инвеститор в ЕС 
през 2008 г.; счита, че сключването на ССТ, или най-малкото официалното 
възобновяване на преговорите, със сигурност ще осигури възможност за нови 
споразумения, с което ще се насърчат и улеснят взаимните преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) с цел премахване на препятствията пред чуждестранното участие 
и защитата на инвестициите; припомня, че след влизането в сила на Договора от 
Лисабон ПЧИ са вече част от правомощията на ЕС и следователно са допълнително
основание за бързо сключване на ССТ между ЕС и ССЗ; отбелязва, че всяко бъдещо 
ССТ ще разкрива нови възможности за инвестиция за двете страни, като 
същевременно ще увеличава възможностите на ССЗ да изпълни критериите като 
кандидат за споразумение за инвестиции с ЕС в рамките на бъдещата 
инвестиционна политика на ЕС;

22. посочва, че намаляването на тарифите на ССЗ като следствие от ССТ ще увеличи 
привлекателността на инвестициите в трети държави за транснационалните 
предприятия; изразява убеждение, че ССТ ще доведе до увеличение в свързаните с 
услугите инвестиции, които ще благоприятстват развитието на държавите от ССЗ и 
на държавите-членки на ЕС;

23. предлага използването на еврото във всички форми на търговия между ЕС и ССЗ; 
приветства факта, че още от създаването си ССЗ изразява желание да бъде създаден 
митнически и паричен съюз; отбелязва, че митническият съюз е в сила от 2009 г., 
докато преговорите за единна валута се провеждат понастоящем;

24. отбелязва, че шестте държави от ССЗ разполагат в момента с преференциален 
достъп до пазара на ЕС съгласно Общата система за преференции на ЕС (ОСП); 
подчертава, че всички държави от ССЗ в съответствие с член 15, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. следва не само да 
ратифицират, но и действително да прилагат всичките 27 конвенции на МОТ и 
конвенциите на ООН, посочени в приложение ІІІ към регламента; счита, че с оглед 
на равнището на икономическото развитие в региона, ССТ ще бъде по-добро 
средство за разпространение на търговските предимства в целия регион;

25. отново потвърждава, че основната цел на ЕС в отношенията му със ССЗ следва да 
бъде сключването на ССТ, което ще бъде важно ССТ между два региона, но докато 
това се случи и предвид резултатите, които някои от най-големите търговски
партньори на ССЗ вече са постигнали, насърчава ЗП/ВП и члена на Комисията, 
отговарящ за търговията, да направят оценка на алтернативни подходи по 
отношение на бъдещите търговски отношения с държавите от ССЗ под формата на 
двустранни споразумения между ЕС и държавите от Персийския залив, които вече 
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са склонни да се ангажират в по-голяма степен с ЕС, като вземат предвид 
разнородните икономики на държавите от Персийския залив, различните действия 
от страна на тези държави в отговор на финансовата криза и отношенията им с 
други търговски партньори.
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