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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl EB ir Persijos įlankos 
bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) laisvosios prekybos susitarimo (LPS), kuriai pritarė 
96 proc. Europos Parlamento narių; atkreipia dėmesį, kad šioje rezoliucijoje iškelti 
klausimai, pavyzdžiui, dėl abipusės galimybės patekti į rinką, veiksmingos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos, netarifinių kliūčių panaikinimo paslaugoms, tvarios plėtros 
skatinimo ir pagarbos tarptautinėms konvencijoms, vis dar neišspręsti;

2. labai apgailestauja, kad EB ir PĮBT derybos dėl LPS ilgą laiką buvo nuolat atidėliojamos, 
ir apgailestauja dėl Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos sprendimo nutraukti 
derybas 2008 m.; laikosi nuomonės, kad atėjo laikas vėl pradėti šias derybas ir rasti šių 
derybų galutinį sprendimą siekiant, jog abiejų šalių visuomenė ir verslo bendruomenė 
galėtų kuo labiau pasinaudoti šių derybų laimėjimais;

3. apgailestauja, kad ES neskyrė pakankamai dėmesio šiam regionui nepaisant jo strateginės 
reikšmės, turint mintyje naftos tiekimą, prekybos galimybes ir regioninį stabilumą;

4. pažymi, kad po 20 metų trukusių derybų vis dar siekiama pasirašyti laisvosios prekybos 
susitarimą; žino, kad kai kurios Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys atmetė 
išlygas dėl žmogaus teisių ir nelegalios migracijos; 

5. mano, kad atsižvelgiant į regiono strateginę svarbą, į LPS reikia žiūrėti ne tik kaip į 
priemonę, padėsiančią padidinti gerovę naudojantis prekyba, bet ir kaip į priemonę, 
padėsiančią puoselėti geopolitinį stabilumą;

6. pažymi, kad PĮBT šalys sudaro šeštą pagal dydį ES eksporto rinką ir kad ES yra antra 
pagal dydį PĮBT šalių prekybos partnerė; pažymi, kad nors šios šalys jau vykdo intensyvią 
prekybą, ją galima dar labiau išplėsti ir įvairinti, atsižvelgiant į ES rinkos dydį ir PĮBT 
šalių pastangas įvairinti savo eksportą; pabrėžia, kad laisvosios prekybos susitarimas taip 
pat suteiktų naujų techninio bendradarbiavimo ir pagalbos galimybių; laikosi nuomonės, 
kad sudarius EB ir PĮBT laisvosios prekybos susitarimą būtų skatinami glaudesni ryšiai ir
tolesnė įvairovė;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į faktą, jog PĮBT šalys siekia ekonomikos 
įvairinimo, kurio tikslas – sumažinti savo priklausomybę nuo naftos, prekybos 
paslaugomis ir investicijų augimas padėtų skatinti PĮBT ekonomikos vystymąsi;

8. džiaugiasi dėl to, kad per pastaruosius du dešimtmečius, nepaisant nesėkmingų bandymų 
sudaryti LPS, ES ir PĮBT ekonominiai santykiai vis stiprėjo ir kad tarpusavio prekybos 
apimtys labai išaugo; mano, kad tai yra ženklas, kad sudarius LPS toliau būtų skatinamas 
šis natūralus augimas ir jam būtų sudarytos atviresnės, nuspėjamesnės ir saugesnės 
sąlygos;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad jau atlikta didžioji darbo dalis rengiant LPS, ir laikosi 
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nuomonės, kad atsižvelgus į dabartinio LPS aprėptį galima matyti didelę naudą abiems 
šalims; todėl ragina abi šalis traktuoti šį LPS kaip pagrindinį ir svarbų abiejų regionų ir jų 
piliečių siekį; mano, kad ES ir PĮBT turi bendrų interesų  ir poreikių ir kad ES patirtis 
regioninės integracijos srityje gali būti įkvėpimo šaltiniu Persijos įlankos šalims; mano, 
kad šiuo požiūriu ES gali teikti vertingą techninę pagalbą;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad, jei padėtis nebus ištaisyta, viešųjų pirkimų procedūrų 
skaidrumo stoka ir trukdymas užsienio investuotojams patekti į paslaugų sektorių gali 
sutrukdyti sudaryti šį susitarimą;

11. yra tvirtai įsitikinęs, kad EB ir PĮBT laisvosios prekybos susitarimo sudarymas būtų labai 
naudingas abiems šalims; laikosi nuomonės, kad sudarius LPS su ES būtų sudarytos 
geresnės sąlygos tolesnei PĮBT ekonominei integracijai ir, sukūrus PĮBT muitų sąjungą, 
taip pat atsirastų akstinas įgyvendinti svarbius projektus, kaip antai PĮBT bendrosios 
rinkos projektą, ir sukurti PĮBT pinigų sąjungą su bendra valiuta; mano, kad PĮBT galėtų 
pasinaudoti ES patirtimi, įgyta formuojant bendrąją rinką ir įvedant bendrą valiutą;

12. labai pritaria Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 
Catherine Ashton pareiškimui, padarytam per 2010 m. birželio mėn. vykusį bendrą ES ir 
PĮBT ministrų susitikimą, taip pat per rugsėjo 22 d. vykusį ES ir PĮBT susitikimą JT 
Generalinės asamblėjos ministrų susitikimo proga, kuriame ji nurodė, kad ES pasirengusi 
dėti galutines pastangas, siekdama užbaigti šias derybas; taip pat džiaugiasi dėl PĮBT 
reakcijos, kuria taip pat buvo patvirtintas PĮBT noras užbaigti derybas;

13. pripažįsta, kad eksporto muitai kai kurioms PĮBT valstybėms yra jautrus klausimas, tačiau 
apgailestauja dėl neseniai priimto PĮBT derybininkų sprendimo sugrįžti prie savo 2008 m. 
pozicijos šiuo klausimu, t. y. neįtraukti taisyklių, susijusių su šiuo klausimu, į LPS; tvirtai 
įsitikinęs, kad į kiekvieną dabartinį LPS turi būti įtrauktas eksporto muitų klausimas ir kad 
pagal PPO taisykles reikalaujama, jog LPS būtų numatytas didelio masto importo ir 
eksporto liberalizavimas;

14. rekomenduoja, kad ES skirtų daugiau išteklių PĮBT, pavyzdžiui, naudodamasi 
bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis 
(angl. ICIHI) priemone, kuri turėtų tapti labiau pastebima ir pagal kurią didžiausias 
dėmesys turėtų būti skiriamas programoms, kurios būtų tinkamos siekiant mokyti vietos 
pareigūnus, įskaitant mokymą prekybos klausimais;

15. primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tarptautinės prekybos politika tapo viena iš 
ES užsienio politikos priemonių, todėl visuose savo tarptautiniuose susitarimuose Sąjunga 
be kompromisų gerbia demokratijos principus ir pagrindines žmogaus teises, taip pat 
atsižvelgia į socialinę ir aplinkos apsaugos dimensiją; taigi ragina, kad visuose būsimuose 
laisvosios prekybos susitarimuose būtų įrašyta sąlyga dėl veiksmingų ir vykdomų 
reikalavimų žmogaus teisų klausimais;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad šešiose Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą sudarančiose 
valstybėse yra 15 mln. darbuotojų migrantų, kurie sudaro 40 proc. visų šių šalių 
gyventojų; primena, kad darbuotojų migrantų padėtis Persijos įlankos valstybėse yra 
pavojinga, ir tai pabrėžė Tarptautinė darbo organizacija (TDO), taip pat pritaria TDO 
raginimui nustatyti regione minimalų darbo užmokestį, kad šalies ir migrantų darbuotojų 
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padėtis nebūtų ir toliau bloginama; taip pat remia visų darbuotojų teisę steigti profesines 
sąjungas ir į jas stoti siekiant ginti savo interesus;

17. reikalauja, kad būtų gerbiami demokratijos principai ir žmogaus teisės, nustatyti pagal 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją; ragina PĮBT valstybes nares kovoti su moterų 
diskriminacija ir vaikų išnaudojimu visų pirma darbo rinkoje, taip pat veiksmingai 
įgyvendinti JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo ir Vaiko 
teisių konvenciją;

18. mano, kad PĮBT valstybėms narėms ratifikavus ir visiškai įgyvendinus pagal Jungtinių 
Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, Jungtinių Tautų 
konvenciją prieš korupciją ir Tarptautinę konvenciją dėl visų migruojančių darbuotojų ir 
jų šeimos narių teisių apsaugos nustatytą sistemą, iš esmės būtų užtikrinta, kad derybos 
dėl laisvosios prekybos susitarimo vyktų sėkmingai;

19. laikosi nuomonės, kad sudarius LPS būtų sukurta daugiau pajėgumų ir glaudesnė 
institucinė sistema, įskaitant PĮBT sekretoriatą, taigi būtų labai sustiprinti dabartiniai ES 
valstybių narių ir PĮBT valstybių santykiai ir būtų suteikta pridėtinė vertė dabartinei 
bendrai veiksmų programai; apgailestauja dėl to, kad ES diplomatinė veikla PĮBT 
valstybėse išlieka minimali, ir yra įsitikinęs, jog sukūrus naująją Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) ES diplomatinė veikla regione bus intensyvesnė, joje dalyvaus ir ES 
delegacijos kiekvienoje iš šešių PĮBT valstybių, kurios turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
ES valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, esančiomis PĮBT šalyse, kad būtų kuo 
geriau pasinaudota bendra patirtimi šio regiono klausimais; laikosi nuomonės, kad 
vykdant aktyvesnę diplomatinę veiklą būtų sukurta žymiai daugiau galimybių skubiai 
sudaryti ir įgyvendinti LPS;

20. siūlo numatyti įprastinį aukščiausiojo lygio ES ir PĮBT valstybių vadovų ir vyriausybių 
susitikimą; pabrėžia, kad rengiant minėtąjį susitikimą būtų itin stiprinami politiniai, 
finansiniai, ekonominiai, komerciniai ir kultūriniai ES ir PĮBT ryšiai; primygtinai ragina 
pagrindinius ES ir PĮBT politinius sprendimus priimančius asmenis rengti reguliarius 
susitikimus, kad galėtų kartu apibrėžti ir remti bendrus interesus, taigi didintų tikimybę, 
kad LPS bus sudarytas ir pasirašytas kuo greičiau; mano, kad pagrindinius ES ir PĮBT 
politinius sprendimus priimantys asmenys turėtų siekti šio susitikimo, nepaisant to, ar bus 
sudarytas ir pasirašytas LPS;

21. džiaugiasi dėl to, kad bėgant metams EB ir PĮBT pasidarė svarbios partnerės investicijų 
srityje ir kad PĮBT kartu su Iraku ir Jemenu 2008 m. buvo pripažinti didžiausiais 
investuotojais ES; laikosi nuomonės, kad sudarius LPS ar bent oficialiai iš naujo pradėjus 
derybas būtų sudarytos galimybės parengti kitus susitarimus, kuriuos įgyvendinant būtų 
apibusiai skatinamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) ir joms būtų sudarytos 
geresnės sąlygos, siekiant panaikinti užsienio nuosavybės kliūtis ir apsaugoti investicijas; 
primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai TUI priskiriamos ES kompetencijai, taigi 
suteikiamas papildomas pagrindas skubiai sudaryti ES ir PĮBT laisvosios prekybos 
susitarimą; pažymi, kad bet kuris naujas LPS atvertų naujų investavimo galimybių abiems 
šalims, kartu padidėtų PĮBT galimybės įvykdyti kandidatės kriterijus pasirašant ES 
investicijų susitarimą pagal būsimą ES investicijų politiką;

22. primena, kad dėl LPS sumažinus tarifus PĮBT šalyse padidėtų tarptautinių bendrovių 
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noras investuoti užsienio šalyse; mano, kad dėl LPS padidės investicijų, susijusių su 
paslaugomis, ir tai turės teigiamą poveikį PĮBT valstybių ir ES valstybių narių vystymuisi;

23. siūlo visokio pobūdžio ES ir PĮBT prekyboje naudoti eurą; džiaugiasi tuo, kad nuo pat 
susikūrimo PĮBT išreiškė norą sukurti muitų ir pinigų sąjungą; pažymi, kad muitų sąjunga 
įsigaliojo 2009 m., o derybos dėl bendros valiutos vyksta šiuo metu;

24. pažymi, kad visos šešios PĮBT valstybės šiandien naudojasi lengvatine prieiga prie ES 
rinkos pagal ES bendrąją lengvatų sistemą (BLS); pabrėžia, kad visos PĮBT valstybės 
pagal 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 732/2008 15 straipsnio 1 dalį 
turėtų ne tik ratifikuoti, bet ir veiksmingai įgyvendinti visas 27 TDO ir JT konvencijas, 
išvardytas minėto reglamento III priede; laikosi nuomonės, kad atsižvelgus į regiono 
ekonominės pažangos lygį LPS būtų geresnė priemonė siekiant pasinaudoti komerciniais 
laimėjimais visame regione;

25. dar kartą pabrėžia, kad pirminis ES tikslas santykiuose su PĮBT turėtų būti sudaryti LPS, 
kuris būtų didžiausias dviejų regionų susitarimas; tačiau, kol minėtasis susitarimas 
nesudarytas ir atsižvelgus į kai kurių PĮBT svarbiausių prekybos partnerių veiksmus, 
ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, taip pat už 
prekybą atsakingą Komisijos narį įvertinti alternatyvius komercinių santykių su PĮBT 
šalimis ateityje būdus, pvz., sudarant ES ir Persijos įlankos valstybių, kurios jau pasirengę 
glaudžiau bendradarbiauti su ES, dvišalius susitarimus, atsižvelgiant į nevienalytę Persijos 
įlankos valstybių ekonomiką, įvairią šių valstybių reakciją į finansų krizę ir jų santykius 
su kitais prekybos partneriais.
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