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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet az EK és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) közötti 
szabadkereskedelmi megállapodásról szóló, 2008. április 24-i állásfoglalására, amelyet az 
európai parlamenti képviselők 96%-a támogatott; megállapítja, hogy az állásfoglalásban 
felvetett kérdések – így a piacokhoz való kölcsönös hozzáférés, a szellemi tulajdonjogok 
hatékony védelme, a szolgáltatásnyújtás előtti nem vámjellegű akadályok elhárítása, a 
fenntartható fejlődés előmozdítása és a nemzetközi egyezmények betartása – továbbra is 
időszerűek;

2. mélységesen fájlalja, hogy az EU–ÖET közötti szabadkereskedelmi megállapodásról 
folytatott tárgyalások ismételten hosszas késedelmet szenvedtek, és sajnálatának ad 
hangot az ÖET azon határozata miatt, hogy e tárgyalásokat 2008-ban felfüggesztik; úgy 
véli, hogy elérkezett az idő e végleges megoldást célzó tárgyalások folytatására annak 
érdekében, hogy a két fél társadalma és üzleti közössége akadálytalanul élvezhesse a 
tárgyalások sikeréből származó, lehető legnagyobb előnyöket;

3. sajnálja, hogy a térséget az olajellátással, kereskedelmi lehetőségekkel és regionális 
stabilitással kapcsolatos stratégiai jelentősége ellenére az EU elhanyagolta;

4. megállapítja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 20 évnyi tárgyalás után még 
mindig megkötésre vár; tudomása van arról, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács 
néhány állama elutasítja az emberi jogokkal és az illegális bevándorlással kapcsolatos 
záradékokat; 

5. úgy véli, hogy a térség stratégiai jelentőségére figyelemmel a szabadkereskedelmi 
megállapodást nem csupán a jólét kereskedelmen keresztüli fokozására szolgáló 
eszköznek, hanem a geopolitikai stabilitást erősítő eszköznek is kell tekinteni;

6. megállapítja, hogy az ÖET jelenleg az EU hatodik legnagyobb exportpiaca, és az EU
jelenleg az ÖET legfontosabb kereskedelmi partnere; megállapítja, hogy a már eddig is 
intenzív kereskedelem ellenére lehetőség van annak további elmélyítésére és a két fél 
közötti diverzifikáció fokozására, tekintettel az uniós piac méretére és ÖET-államok azon 
erőfeszítéseire, hogy kivitelüket diverzifikálják; megállapítja, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás új lehetőségeket teremtene a technikai együttműködés és segítségnyújtás 
számára is; úgy véli, hogy az EU–ÖET szabadkereskedelmi megállapodás megkötése 
nagymértékben elősegítené a kapcsolatok szorosabbá válását és a további diverzifikációt;

7. rámutat, hogy mivel az ÖET-államok az olajtól való függésük mérséklésére irányuló 
gazdasági diverzifikáció irányába haladnak, a szolgáltatások kereskedelmének és a 
befektetéseknek a fokozása az ÖET gazdaságainak fejlődését támogató tényező lehetne;

8. üdvözli, hogy az elmúlt két évtizedben az EU–ÖET gazdasági kapcsolatok egyre 
intenzívebbé váltak, és hogy a két fél közötti kereskedelem nagyságrendje a 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének elmaradása ellenére jelentősen bővült; 
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ezt annak a jeleként értékeli, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodás tovább 
serkentené e természetes növekedést, és azt egy nyitottabb, kiszámíthatóbb és 
biztonságosabb környezetbe ágyazná be;

9. megállapítja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos munka 
oroszlánrészét már elvégezték, és úgy ítéli meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 
jelenlegi hatálya jelentős előnyöket kínál mindkét fél számára; ezért felhívja mindkét 
felet, hogy e szabadkereskedelmi megállapodást a két régió és azok lakossága számára 
kiemelt és fontos törekvésnek tekintse; úgy ítéli meg, hogy az EU-nak és az ÖET-nek 
vannak közös érdekei és szükségletei, valamint hogy az EU által a regionális integrációval 
kapcsolatban megszerzett tapasztalat az Öböl számára ötletforrásként szolgálhat; e 
tekintetben úgy véli, hogy az EU értékes technikai segítségnyújtással szolgálhat;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásokban az átláthatóság hiánya, 
valamint a külföldi befektetők szolgáltatási ágazatba való belépése előtti akadályok 
jelentős mértékben gátolhatják a megállapodás megkötését, hacsak nem orvosolják 
mindezt;

11. határozottan úgy véli, hogy az EU–ÖET közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
mindkét fél számára jelentős előnyökkel járna; úgy ítéli meg, hogy az EU-val kötött 
szabadkereskedelmi megállapodás az ÖET gazdasági integrációját bátorítaná, valamint 
hogy az ÖET vámuniójának létrehozását követően nagyobb lendületet adhat az olyan 
fontos projektek számára, mint az ÖET közös piaca és a közös valutával rendelkező ÖET 
monetáris unió; úgy véli, hogy az ÖET profitálhatna az egységes piac kialakítására 
irányuló uniós folyamat és a közös valuta EU általi elfogadása során levont tanulságokból;

12. kifejezetten támogatja az Unió főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, Catherine 
Ashtonnak a 2010. júniusában megrendezett EU–ÖET közös miniszteri találkozón, majd 
az ENSZ Közgyűlés miniszteri találkozójához kapcsolódó, szeptember 22-i EU–ÖET 
ülésen is elhangzott üzenetét, miszerint az EU kész megtenni a végső erőfeszítést e 
tárgyalások lezárása érdekében; szintén üdvözli, hogy válaszában az ÖET is megerősítette 
a tárgyalások lezárására irányuló óhaját;

13. elismeri, hogy egyes ÖET-államok érzékenyek a kiviteli vámokra, ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot az ÖET tárgyalóinak azon közelmúltbeli döntése miatt, hogy e 
tekintetben visszatérnek a 2008. évi álláspontjukhoz, azaz e kérdés rendezését kihagynák a 
szabadkereskedelmi megállapodásból; határozottan úgy ítéli meg, hogy jelenleg egyetlen 
szabadkereskedelmi megállapodás sem hagyhatja figyelmen kívül a kiviteli vámok 
kérdését, és hogy a WTO szabályai értelmében a szabadkereskedelmi megállapodásoknak 
mind a behozatal, mind a kivitel jelentős liberalizálását kell előirányozniuk;

14. ajánlja, hogy az EU szánjon több forrást az ÖET-re, például az iparosodott és egyéb, 
magas jövedelmű országokkal folytatott együttműködés eszközén (ICIHI) keresztül, 
amelyet láthatóbbá kell tenni, és amelynek a helyi közigazgatás többek között 
kereskedelmi kérdésekre irányuló képzésére alkalmas kereskedelmi programokra kell 
összpontosítania;

15. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés nyomán a nemzetközi kereskedelmi politika 
az EU külpolitikai eszközeinek egyike, és ekképpen az Unió az általa kötött valamennyi 
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nemzetközi megállapodásban elengedhetetlenül szükséges a demokratikus értékek és az 
alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a szociális és környezetvédelmi 
dimenzió; ezért kéri, hogy valamennyi jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásba 
iktassanak be hatékony és végrehajtható emberi jogi záradékot;

16. megállapítja, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács hat államában 15 millió 
migráns munkavállaló van, valamint hogy e munkavállalók a teljes lakosság 40%-át 
adják; emlékeztet az Öböl-menti államokban a migráns munkavállalók bizonytalan 
helyzetére, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) hangsúlyozott, és 
támogatja az ILO-nak a térségben a minimálbérre vonatkozó, annak érdekében tett 
felhívását, hogy megakadályozzák, hogy a hazai és migráns munkavállalók helyzete 
tovább romoljon; támogatja továbbá minden munkavállalónak azon jogát, hogy érdekeik 
megóvása érdekében szakszervezeteket alapítsanak és belépjenek azokba;

17. ragaszkodik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megállapított demokratikus 
elvek és alapvető jogok iránt mutatott tisztelethez; arra buzdítja az ÖET tagállamait, hogy 
küzdjenek a nőkkel szembeni megkülönböztetés és a gyermekek – különösen munkaerő-
piaci – kizsákmányolása ellen, valamint hogy hatékonyan hajtsák végre a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról, valamint a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményeket;

18. úgy véli, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmények, a korrupció 
elleni ENSZ-egyezmények, valamint a munkavállalók és családtagjaik jogainak 
védelméről szóló nemzetközi egyezmény által létrehozott keret ÖET tagállamok általi 
ratifikálása és végrehajtása alapvető szerepet kell, hogy játsszon a szabadkereskedelmi 
megállapodásra vonatkozóan folytatott tárgyalásban;

19. úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése a kapacitás bővítésének 
biztosítása és az intézményi keret, többek között az ÖET-titkárság kiépítése révén jelentős 
mértékben javítaná az uniós tagállamok és az ÖET-államok között meglévő kapcsolatokat, 
és hozzáadott értéket teremtene a jelenlegi közös cselekvési programhoz; sajnálatának ad 
hangot amiatt, hogy az ÖET államaiban az EU diplomáciai jelenléte továbbra is 
minimális, és ragaszkodik ahhoz, hogy az új Európai Külügyi Szolgálat keretében az EU 
növeli majd a régión belüli diplomáciai jelenlétét, többek között a hat ÖET-állam 
mindegyikében uniós küldöttség létrehozásával, szoros együttműködésben az uniós 
tagállamoknak az ÖET-országokban meglévő nemzeti diplomáciai szolgálataival annak 
érdekében, hogy a régióban együttesen megszerzett tapasztalataikat a legjobban 
kiaknázzák; úgy véli, hogy a komolyabb diplomáciai jelenlét nagymértékben javítaná a 
szabadkereskedelmi megállapodás gyors megkötésének és későbbi végrehajtásának 
esélyeit;

20. javasolja, hogy az EU és az ÖET között rendszeres állam- és kormányfői 
csúcstalálkozókra kerüljön sor; hangsúlyozza, hogy e csúcstalálkozók igen számottevően 
javíthatnák az EU és az ÖET közötti politikai, pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi és 
kulturális kapcsolatokat; határozottan arra ösztönzi mind az EU, mind az ÖET vezető 
politikai döntéshozóit, hogy rendszeresen ülésezzenek a közös érdekek együttes 
meghatározása és előmozdítása érdekében, ekként növelve a szabadkereskedelmi 
megállapodás közeljövőben való megkötésének és aláírásának valószínűségét; úgy véli, 
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hogy mind az EU, mind az ÖET vezető politikai döntéshozóinak a szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötésétől és aláírásától függetlenül lépéseket kell tenniük e 
csúcstalálkozók irányában;

21. üdvözli, hogy az EU és az ÖET az elmúlt években egymás fontos beruházási partnereivé 
váltak és hogy az ÖET Irakkal és Jemennel együtt az EU-ban 2008-ban a legnagyobb 
befektető volt; úgy ítéli meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, vagy 
legalábbis a tárgyalások hivatalos újrafelvétele minden bizonnyal megnyitja az utat olyan 
további megállapodások előtt, amelyek ösztönzik és lehetővé teszik a kölcsönös külföldi 
közvetlen befektetéseket a külföldi tulajdonszerzés akadályainak elhárítása és a 
befektetővédelem érdekében; emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően a külföldi közvetlen befektetések immár az EU hatáskörébe 
tartoznak, és így a hamarosan megkötendő EU–ÖET szabadkereskedelmi megállapodás 
hatályát tovább bővítik; megjegyzi, hogy minden jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodás mindkét oldalon új befektetési lehetőségeket nyitna meg, miközben növeli 
az ÖET arra irányuló lehetőségeit, hogy teljesítse az uniós befektetési megállapodás 
jelöltjeként a kritériumokat a jövőbeli uniós befektetési politikán belül;

22. rámutat arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás eredményeként az ÖET-
vámtarifák mérséklése növelné a transznacionális vállalkozások kifelé irányuló 
befektetéseinek vonzerejét; meggyőződése, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a 
szolgáltatásokkal összefüggő befektetések fokozódását fogja eredményezni, ami kedvező 
lesz az ÖET-államok és uniós tagállamok fejlődésére;

23. javasolja, hogy az EU és az ÖET közötti kereskedelem minden formájában az eurót 
alkalmazzák; üdvözli, hogy megalakulása óta az ÖET kifejezte a vám- és monetáris unió 
létrehozása iránti szándékát; megállapítja, hogy míg az előbbi 2009-ben hatályba lépett, a 
közös valutára vonatkozó tárgyalások jelenleg folynak;

24. megállapítja, hogy az EU általános preferenciarendszere (GSP) keretében jelenleg mind a 
hat ÖET-állam kedvezményes feltételekkel juthat be az uniós piacra; hangsúlyozza, hogy 
minden ÖET-államnak – a 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet 15. cikkének 
(1) bekezdése értelmében – nemcsak hogy ratifikálnia, hanem hatékonyan végre is kell 
hajtania a rendelet III. mellékletében felsorolt mind a 27 ILO- és ENSZ-egyezményt; úgy 
véli, hogy a térség gazdasági fejlődési szintjének ismeretében a szabadkereskedelmi 
megállapodás jobb eszköz lenne a kereskedelmi előnyök régión belüli elosztására;

25. megerősíti, hogy az ÖET-tel fenntartott kapcsolatok terén az EU elsődleges céljául a 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötését kell kitűzni, amely egy lényeges 
térségenkénti szabadkereskedelmi megállapodás lesz; ennek bekövetkeztéig – és az ÖET 
néhány főbb kereskedelmi partnere által tett lépések ismeretében – arra buzdítja a 
főképviselőt/alelnököt és a kereskedelemért felelős biztost, hogy mérjék fel az ÖET-
államokkal való jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat illető alternatív megközelítéseket, 
nevezetesen az olyan kétoldalú megállapodások lehetőségét, amelyek az EU és azon 
Öböl-menti államok között jönnének létre, amelyek már késznek mutatkoznak az EU-val 
szembeni, komolyabb kötelezettségvállalásra, figyelemmel az Öböl-menti államok 
heterogén gazdaságaira, ezen államoknak a pénzügyi válságra adott különböző reakcióira, 
valamint az egyéb kereskedelmi partnerekkel fenntartott kapcsolataikra.
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