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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμφωνία ελευθέρων 
συναλλαγών μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο 
υποστηρίχθηκε από το 96% των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει 
ότι θέματα που εγείρει το ψήφισμα, όπως η ανάγκη για αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά, 
ουσιαστική προστασία των ΔΔΙ, άρση των μη δασμολογικών εμποδίων στην παροχή 
υπηρεσιών, προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των διεθνών 
συμβάσεων,  εξακολουθούν να είναι επίκαιρα·

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ για 
τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει 
επί μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και τη δυσαρέσκεια του για την απόφαση του 
ΣΣΚ το 2008 να διακόψει αυτές τις διαπραγματεύσεις· πιστεύει ότι πρέπει πλέον να 
υπάρξει απεμπλοκή στις διαπραγματεύσεις αυτές, ούτως ώστε να βρεθεί οριστική λύση 
προκειμένου οι κοινωνίες και οι οικονομικές κοινότητες και των δύο πλευρών να 
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η περιοχή έχει παραμεληθεί από την ΕΕ παρά τη 
στρατηγική της σημασία σε σχέση με τα αποθέματα πετρελαίου, τις εμπορικές 
δυνατότητες και τη σταθερότητα στην περιοχή·

4. επισημαίνει ότι, μετά από 20 έτη διαπραγματεύσεων, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
δεν έχει ακόμη συναφθεί· γνωρίζει ότι οι ρήτρες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη μετανάστευση έχουν απορριφθεί από ορισμένες χώρες του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου· 

5. θεωρεί ότι, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της περιοχής, η ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών θα πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνον ως μέσο προώθησης της ευημερίας μέσω 
του εμπορίου, αλλά επίσης ως εργαλείο υποστήριξης της γεωπολιτικής σταθερότητας·

6. επισημαίνει ότι το ΣΣΚ αποτελεί σήμερα την έκτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ 
και ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος του· σημειώνει ότι, παρά το ήδη υψηλό 
επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, υπάρχει ακόμη περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και 
μεγαλύτερης διαφοροποίησης του εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών, λόγω του μεγέθους 
της αγοράς της ΕΕ και των προσπαθειών από πλευράς των κρατών του ΣΣΚ να 
διαφοροποιήσουν τις εξαγωγές· σημειώνει ότι η ΣΕΣ θα προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες 
τεχνικής συνεργασίας και υποστήριξης· θεωρεί ότι η σύναψη ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ θα 
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία στενότερων σχέσεων και στην περαιτέρω 
διαφοροποίηση·

7. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι τα κράτη του ΣΣΚ προχωρούν προς τη διαφοροποίηση της 
οικονομίας με στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο, η αύξηση του 
εμπορίου υπηρεσιών και των επενδύσεων θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών 
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του ΣΣΚ·

8. χαιρετίζει το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΣΣΚ 
έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών έχει 
σημαντικά αυξηθεί, παρά την αποτυχία σύναψης ΣΕΣ· πιστεύει ότι μια ΣΕΣ θα ενισχύσει 
περαιτέρω αυτή την αναπτυξιακή πορεία και θα την εντάξει σε ένα πιο ανοικτό, 
προβλέψιμο και ασφαλές περιβάλλον·

9. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την ΣΕΣ έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
είναι της γνώμης ότι το πεδίο εφαρμογής της ΣΕΣ όπως προβλέπεται, προοιωνίζεται 
μεγάλα πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές· καλεί, προς τούτο, και τα δύο μέρη να 
θεωρήσουν αυτή τη ΣΕΣ ως μεγάλη και σημαντική ευκαιρία και για τις δύο περιοχές 
καθώς και για τους λαούς τους· εκτιμά ότι η ΕΕ και το ΣΣΚ έχουν κοινά συμφέροντα και 
ανάγκες και ότι η εμπειρία της ΕΕ στην περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης για τον Κόλπο· πιστεύει ότι στο θέμα αυτό η ΕΕ μπορεί να παράσχει 
αξιόλογη τεχνική υποστήριξη·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
και οι φραγμοί στην είσοδο ξένων επενδυτών στον τομέα των υπηρεσιών, εφόσον δεν 
αντιμετωπισθούν, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σύναψη της συμφωνίας·

11. πιστεύει ακράδαντα ότι μια ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ θα έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και 
για τα δύο μέρη· εκτιμά ότι μια ΣΕΣ με την ΕΕ θα ενίσχυε την περαιτέρω οικονομική 
ολοκλήρωση του ΣΣΚ και ότι, μετά την υλοποίηση της τελωνειακής Ένωσης του ΣΣΚ, 
μπορεί, επίσης να συμβάλει στην προώθηση σημαντικών σχεδίων όπως η κοινή αγορά 
του ΣΣΚ και η υλοποίηση νομισματικής Ένωσης του ΣΣΚ με ένα ενιαίο νόμισμα· θεωρεί 
ότι το ΣΣΚ μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία που αποκόμισε η ΕΕ κατά τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και την υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος· 

12. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το μήνυμα της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Catherine 
Ashton κατά τη διάρκεια της Κοινής Υπουργικής Διάσκεψης ΕΕ-ΣΣΚ τον Ιούνιο του 
2010, και πιο πρόσφατα στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση ΕΕ-ΣΣΚ στο 
περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 
σύμφωνα με το οποίο η ΕΕ είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια τελική προσπάθεια 
ολοκλήρωσης αυτών των διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει, επίσης, την αντίδραση του ΣΣΚ, 
που επιβεβαίωσε, από την πλευρά του, ότι επιθυμεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων·

13. γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε ορισμένα κράτη του ΣΣΚ σχετικά με τους 
εξαγωγικούς δασμούς , αλλά εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη απόφαση των 
διαπραγματευτών του ΣΣΚ να επανέλθουν στην θέση του 2008, δηλαδή να μην 
περιλάβουν στη ΣΕΣ το σχετικό θέμα· πιστεύει ότι σήμερα μια ΣΕΣ δεν μπορεί να 
εξαιρέσει το θέμα των εξαγωγικών δασμών και ότι οι κανονισμοί του ΠΟΕ δηλώνουν ότι 
οι ΣΕΣ πρέπει να στοχεύουν στην ουσιαστική ελευθέρωση τόσο των εισαγωγών όσο και 
των εξαγωγών·

14. προτείνει να αφιερώσει η ΕΕ περισσότερους πόρους στο ΣΣΚ, π.χ. με τη βοήθεια του 
μέσου συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες και άλλες χώρες και εδάφη υψηλού 
εισοδήματος (ICIHI), ώστε να υπάρξει ενημέρωση και στοχοθέτηση σε ενδεδειγμένα 
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εμπορικά προγράμματα για την κατάρτιση των τοπικών υπαλλήλων, μεταξύ άλλων σε 
εμπορικά ζητήματα·

15. υπενθυμίζει ότι, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η διεθνής εμπορική πολιτική αποτελεί 
ένα από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ότι για την Ένωση έχει απόλυτα 
ζωτική σημασία, σε αυτό το πλαίσιο, ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κοινού με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διαστάσεις σε όλες τις διεθνείς της συμφωνίες· ζητεί, ως εκ τούτου, οιαδήποτε μελλοντική 
εμπορική συμφωνία να περιλαμβάνει ουσιαστική και εκτελεστή ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

16. σημειώνει ότι υπάρχουν 15 εκατ. διακινούμενοι εργαζόμενοι στα έξι κράτη του ΣΣΚ και 
ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν το 40% του συνολικού πληθυσμού· υπενθυμίζει την 
επισφαλή θέση των διακινούμενων εργαζομένων στα κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και υποστηρίζει την πρόταση της ΔΟΕ για 
κατοχύρωση ενός ελάχιστου μισθού στην περιοχή ώστε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η 
κατάσταση των εγχώριων και διακινούμενων εργαζομένων· υποστηρίζει, επίσης, το 
δικαίωμα όλων των εργαζομένων να συγκροτούν και να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά 
όργανα για να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους·

17. επιμένει στην ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου· προτρέπει τα κράτη μέλη του ΣΣΚ να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών και την παιδική εκμετάλλευση, κυρίως στην αγορά εργασίας, και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και για τα δικαιώματα των παιδιών·

18. θεωρεί ότι η κύρωση και η πλήρης εφαρμογή από τα κράτη μέλη του ΣΣΚ του πλαισίου 
που θεσπίστηκε με τις συμβάσεις του ΟΗΕ κατά του Διεθνούς Οργανωμένου 
Εγκλήματος, τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και τη Διεθνή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των Μελών 
των Οικογενειών τους, πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της ΣΕΣ·

19. πιστεύει ότι η σύναψη ΣΕΣ θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών 
σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών του ΣΣΚ και θα δώσει 
προστιθέμενη αξία στο κοινό πρόγραμμα δράσης, κυρίως παρέχοντας περισσότερες 
δυνατότητες καθώς και ένα πιο σταθερό θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων στη Γραμματεία 
του ΣΣΚ· λυπάται για το γεγονός ότι η διπλωματική παρουσία της ΕΕ στα κράτη του ΣΣΚ 
παραμένει ελάχιστη και επιμένει ότι, στο πλαίσιο της νέας ΕΥΕΔ, η ΕΕ θα πρέπει να 
αυξήσει τη διπλωματική παρουσία της στην περιοχή, περιλαμβανομένης αντιπροσωπείας 
της Ένωσης σε κάθε ένα από τα έξι κράτη του ΣΣΚ, που θα εργάζονται σε στενή 
συνεργασία με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ στα κράτη 
του ΣΣΚ, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο ο συνδυασμός των γνώσεών τους για την 
περιοχή· εκτιμά ότι μια πιο σημαντική διπλωματική παρουσία θα αυξήσει ουσιαστικά τις 
ευκαιρίες για την ταχεία σύναψη και την επακόλουθη εφαρμογή της ΣΕΣ·

20. προτείνει τη δρομολόγηση τακτικής Διάσκεψης Κορυφής μεταξύ Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων της ΕΕ και του ΣΣΚ· τονίζει ότι αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά 
στην επίτευξη ακόμη στενότερων πολιτικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών, 
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εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ· ζητεί από τα κεντρικά όργανα 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ και του ΣΣΚ να συναντώνται σε τακτική βάση για να 
καθορίζουν και να προωθούν τα κοινά τους συμφέροντα, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, την πιθανότητα σύναψης και υπογραφής της ΣΕΣ στο εγγύτερο δυνατό μέλλον· 
εκτιμά ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων τόσο της ΕΕ όσο και του ΣΣΚ θα πρέπει 
να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας τέτοιας Διάσκεψης Κορυφής, ανεξάρτητα από 
τη σύναψη της ΣΕΣ και την υπογραφή της·

21. χαιρετίζει το γεγονός ότι, με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ και το ΣΣΚ έχουν καταστεί 
σημαντικοί επενδυτικοί εταίροι και ότι το ΣΣΚ, μαζί με το Ιράκ και την Υεμένη, 
συγκαταλέγονταν μεταξύ των βασικών επενδυτών στην ΕΕ το 2008· πιστεύει ότι η 
σύναψη της ΣΕΣ, ή τουλάχιστον η επίσημη επανέναρξη διαπραγματεύσεων, θα ανοίξει 
ασφαλώς το δρόμο για περαιτέρω συμφωνίες που θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν 
τις αμοιβαίες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στην 
ξένη ιδιοκτησία και την προστασία των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι, μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι ΑΞΕ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, 
πράγμα που συνηγορεί περαιτέρω υπέρ της ταχείας σύναψης  ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ· 
επισημαίνει ότι οιαδήποτε μελλοντική ΣΕΣ θα ανοίξει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και για 
τις δύο πλευρές ενώ παράλληλα θα αυξήσει τις πιθανότητες για το ΣΣΚ να εκπληρώσει τα 
κριτήρια ως υποψηφίου για μελλοντική επενδυτική συμφωνία της ΕΕ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ·

22. επισημαίνει ότι η μείωση των δασμών του ΣΣΚ, ως αποτέλεσμα της ΣΕΣ, θα αυξήσει την 
ελκυστικότητα των εξωτερικών επενδύσεων από πολυεθνικές επιχειρήσεις· είναι 
πεπεισμένο ότι η ΣΕΣ θα προκαλέσει αύξηση στις επενδύσεις που αφορούν τις υπηρεσίες 
και θα αποβεί υπέρ της ανάπτυξης των κρατών μελών του ΣΣΚ και της ΕΕ·

23. προτείνει τη χρήση του ευρώ σε όλα τα είδη συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του ΣΣΚ· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι, από το ξεκίνημά του, το ΣΣΚ εξέφρασε την επιθυμία να 
δημιουργήσει μια τελωνειακή και νομισματική ένωση· σημειώνει ότι η μεν πρώτη άρχισε 
να ισχύει από το 2009, οι δε διαπραγματεύσεις για ένα κοινό νόμισμα βρίσκονται επί του 
παρόντος υπό εξέλιξη·

24. σημειώνει ότι και τα έξι κράτη του ΣΣΚ απολαύουν σήμερα προνομιακής πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ)· τονίζει ότι 
όλες οι χώρες του ΣΣΚ θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1, του 
κανονισμού του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2008, όχι μόνο να κυρώσουν αλλά και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά και τις 27 συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού· είναι της γνώμης ότι, δεδομένου 
του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, η ΣΕΣ θα αποτελέσει καλύτερο 
εργαλείο διάδοσης των εμπορικών πλεονεκτημάτων σε ολόκληρη την περιοχή·

25. επαναλαμβάνει ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στις σχέσεις της με το ΣΣΚ πρέπει να 
είναι η σύναψη της ΣΕΣ, που θα είναι μια μείζων ΣΕΣ μεταξύ περιφερειών· ωστόσο, έως 
την υπογραφή της, και ακολουθώντας το παράδειγμα ορισμένων σημαντικών εταίρων του 
ΣΣΚ, προτρέπει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και τον αρμόδιο για το εμπόριο 
Επίτροπο, να εξετάσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές 
σχέσεις με τα κράτη του ΣΣΚ, με τη μορφή διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των 



AD\854925EL.doc 7/8 PE452.619v02-00

EL

κρατών εκείνων του ΣΣΚ που αισθάνονται ήδη έτοιμα να αναλάβουν περαιτέρω 
δέσμευση με την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον ετερογενή χαρακτήρα των οικονομιών των 
κρατών του Κόλπου, τις ποικίλες απαντήσεις των κρατών αυτών στην οικονομική κρίση 
και τις σχέσεις τους με άλλους εμπορικούς εταίρους. 
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