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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind Acordul de liber schimb (ALS) dintre 
CE și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), care a fost susținută de 96% dintre 
deputați; constată că aspectele prezentate în rezoluție sunt încă valabile, de exemplu 
necesitatea unui acces reciproc la piețe, protecția eficace a DPI, eliminarea barierelor 
netarifare din calea serviciilor, promovarea dezvoltării durabile și respectarea convențiilor 
internaționale;

2. regretă profund că negocierile privind ALS UE-CCG au fost amânate în mod repetat pe 
perioade de timp îndelungate și regretă, de asemenea, decizia CCG de a suspenda aceste 
negocieri în 2008; consideră că este momentul ca aceste negocieri să fie deblocate, astfel 
încât să se poată găsi o soluție definitivă pentru a acorda cât mai multe beneficii 
societăților și comunităților de afaceri de ambele părți;

3. regretă că regiunea a fost neglijată de UE, în pofida importanței sale strategice în ceea ce 
privește rezervele de petrol, oportunitățile comerciale și stabilitatea regională;

4. constată că, după 20 de ani de negocieri, Acordul de liber schimb nu a fost încă încheiat; 
este conștient că clauzele privind drepturile omului și migrația ilegală sunt respinse de 
unele state din Consiliul de Cooperare al Golfului; 

5. consideră că, având în vedere importanța strategică a regiunii, ALS ar trebui privit nu doar 
ca un instrument de creștere a bunăstării prin comerț, ci și ca un instrument de favorizare a 
stabilității geopolitice;

6. constată că CCG este în prezent, ca importanță, a șasea piață de export a UE și că UE este 
în prezent principalul partener comercial al CCG; constată că, în pofida acestui nivel deja 
ridicat al schimburilor comerciale, ele mai pot fi extinse, iar relațiile comerciale dintre 
cele două părți pot fi diversificate având în vedere mărimea pieței UE și eforturile depuse 
de statele CCG pentru a-și diversifica exporturile; constată că un acord de liber schimb ar 
oferi, de asemenea, noi oportunități de cooperare și asistență tehnică; este de părere că 
încheierea ALS UE-CCG ar favoriza în mare măsură crearea de relații mai strânse și o mai 
mare diversificare a acestora;

7. subliniază că, întrucât țările membre ale CCG avansează în direcția diversificării 
economice menite să le reducă dependența de petrol, o creștere a comerțului cu servicii și 
a investițiilor în acest domeniu ar sprijini dezvoltarea economiilor din statele CCG;

8. salută faptul că, în ultimele două decenii, relațiile economice dintre UE și CCG s-au 
intensificat, iar schimburile comerciale dintre cele două părți au crescut semnificativ, în 
pofida neîncheierii unui ALS; consideră acest lucru un semn că un ALS ar spori și mai 
mult această creștere naturală și ar plasa-o într-un cadru mai deschis, previzibil și sigur;

9. constată că cea mai mare parte a lucrărilor privind ALS au fost încheiate și este de părere 
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că domeniul de aplicare al ALS în forma sa actuală lasă să se întrevadă beneficii majore 
pentru ambele părți; invită, așadar, ambele părți să considere acest ALS drept un element 
major și important pentru ambele regiuni și popoarele lor; consideră că UE și CCG au 
nevoi și interese comune și că experiența UE în domeniul integrării regionale poate fi o 
sursă de inspirație pentru zona Golfului; consideră că UE poate oferi asistență tehnică 
prețioasă în această privință;

10. atrage atenția asupra faptului că, dacă nu sunt remediate, lipsa de transparență a 
procedurilor de achiziții publice și barierele din calea accesului investitorilor străini la 
sectorul serviciilor ar putea periclita încheierea acordului;

11. este ferm convins că un ALS UE-CCG ar aduce beneficii substanțiale ambelor părți; 
consideră că un ALS cu UE ar stimula o integrare economică internă mai profundă a CCG 
și că, după instituirea uniunii vamale a CCG, ar putea impulsiona și mai puternic o serie 
de proiecte importante, precum piața comună a CCG și realizarea unei uniuni monetare a 
CCG cu o monedă unică; consideră că CCG ar putea beneficia de experiența acumulată de 
UE în procesul de realizare a pieței unice și de adoptare a unei monede unice;

12. sprijină ferm mesajul exprimat de Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Catherine Ashton 
la Reuniunea ministerială comună UE-CCG din iunie 2010 și, mai recent, la 22 
septembrie, la reuniunea UE-CCG desfășurată în contextul reuniunii ministeriale a 
Adunării Generale a ONU, prin care aceasta a declarat că UE este gata să facă un ultim 
efort pentru a încheia negocierile; salută, de asemenea, reacția CCG, care și-a confirmat la 
rândul său dorința de a încheia negocierile;

13. recunoaște caracterul sensibil al taxelor la export pentru anumite țări din CCG, dar regretă 
decizia recentă a negociatorilor CCG de a reveni la poziția lor din 2008 în această 
privință, și anume să nu includă în ALS norme referitoare la taxele la export; este ferm 
convins că nici un ALS actual nu poate exclude problema taxelor la export și că normele 
OMC prevăd că ALS trebuie să prevadă liberalizarea substanțială atât a importurilor, cât 
și a exporturilor;

14. recomandă UE să aloce mai multe resurse CCG, și anume prin instrumentul financiar 
pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate 
(ITI), a cărui vizibilitate ar trebui sporită și care ar trebui să se axeze pe programe 
adecvate pentru formarea funcționarilor locali, inclusiv în materie de comerț;

15. reamintește că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, politica referitoare 
la comerțul internațional a devenit unul dintre instrumentele de politică externă ale UE și 
că, astfel, respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, 
precum și dimensiunea socială și de mediu reprezintă aspecte de o importanță esențială 
pentru UE în toate acordurile sale internaționale; de aceea, solicită ca orice viitor acord de 
liber schimb să conțină o clauză privind drepturile omului care să fie eficace și să poată fi 
aplicată;

16. observă că în cele șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului există 15 
milioane de lucrători migranți, care reprezintă 40% din populația totală; reamintește 
situația precară a lucrătorilor migranți din statele din Golf, care a fost evidențiată de 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), și sprijină solicitarea acesteia de instituire a 
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unui salariu minim în regiune pentru ca situația lucrătorilor localnici și migranți să nu se 
deterioreze și mai mult; sprijină, de asemenea, dreptul tuturor lucrătorilor de a organiza 
sindicate și de a se alătura acestora pentru a-și apăra interesele;

17. insistă să se respecte principiile democratice și drepturile fundamentale stabilite prin 
Declarația Universală a Drepturilor Omului; face apel la statele membre ale CCG să 
combată discriminarea femeilor și exploatarea copiilor, în special pe piața muncii, și să 
pună efectiv în aplicare Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

18. consideră că ratificarea și punerea în aplicare integrală de către statele membre ale CCG a 
cadrului instituit de Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale, de 
Convenția ONU împotriva corupției și de Convenția internațională privind protecția 
drepturilor tuturor muncitorilor migranți și a membrilor familiilor acestora ar trebui să 
joace un rol fundamental în negocierea ALS;

19. consideră că încheierea unui ALS ar întări mult relațiile actuale dintre statele membre ale 
UE și țările din CCG și ar conferi o valoare adăugată recentului program de acțiune 
comună, în special prin consolidarea capacităților și prin crearea unui cadru instituțional, 
inclusiv în cadrul Secretariatului CCG; regretă că prezența diplomatică a UE în țările din 
CCG rămâne minimă și insistă că, prin noul SEAE, UE ar trebui să-și extindă prezența 
diplomatică în regiune, inclusiv prin înființarea unei delegații a Uniunii în fiecare dintre 
cele șase state din CCG, care ar trebui să își desfășoare activitatea în strânsă cooperare cu 
serviciile diplomatice naționale ale statelor membre ale UE prezente în țările membre ale 
CCG, pentru a fructifica la maximum experiența lor combinată în regiune; consideră că o 
prezență diplomatică mai semnificativă ar crește mult șansele ca ALS să fie încheiat rapid 
și să fie apoi pus în aplicare;

20. propune instituirea unui summit periodic al șefilor de stat și de guvern din UE și CCG; 
subliniază că acest summit ar putea consolida considerabil legăturile politice, financiare, 
economice, comerciale și culturale dintre UE și CCG; încurajează ferm factorii de decizie 
politică de la nivel înalt atât din UE, cât și din CCG să se întâlnească periodic pentru a-și 
defini și promova interesele comune, sporind astfel posibilitatea de încheiere și semnare a 
ALS într-un viitor cât mai apropiat; consideră că factorii de decizie politică de la nivel 
înalt atât din UE, cât și din CCG ar trebui să instituie acest summit, indiferent de 
încheierea și semnarea ALS;

21. salută faptul că, de-a lungul anilor, UE și CCG au devenit parteneri importanți de investiții 
și că CCG, împreună cu Irak și Yemen, s-au clasat ca cei mai importanți investitori în UE 
în 2008; este de părere că încheierea ALS, sau cel puțin redeschiderea oficială a 
negocierilor, va deschide cu siguranță calea pentru alte acorduri care să încurajeze și să 
faciliteze investițiile străine directe reciproce (ISD) în vederea eliminării obstacolelor din 
calea deținerii de proprietăți de către străini și în vederea protecției investițiilor; 
reamintește că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ISD țin acum de 
competența UE, lărgind astfel posibilitatea încheierii rapide a unui ALS între UE și CCG; 
observă că un viitor ALS ar crea noi oportunități de investiții pentru ambele părți, sporind 
totodată posibilitățile care se află la dispoziția CCG de a îndeplini criteriile ce i-ar permite 
să încheie un acord de investiții cu UE în cadrul viitoarei politici de investiții a UE;
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22. subliniază că reducerea tarifelor CCG ca urmare a ALS va crește interesul întreprinderilor 
transnaționale pentru investiții externe; este convins că ALS va duce la o creștere a 
investițiilor legate de servicii, ceea ce va favoriza dezvoltarea statelor membre ale UE și 
ale CCG;

23. propune ca moneda euro să fie utilizată în toate tipurile de schimburi comerciale între UE 
și CCG; salută intenția exprimată de CCG încă de la instituirea sa de a crea o uniune 
vamală și monetară; observă că, în timp ce uniunea vamală a intrat în vigoare în 2009, 
negocierile privind o monedă comună sunt încă în curs de desfășurare;

24. constată că toate cele șase țări membre ale CCG beneficiază în prezent de un acces 
preferențial pe piața UE în cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP) al UE; 
subliniază că, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008, toate statele membre ale CCG ar trebui nu doar 
să ratifice, ci și să pună efectiv în aplicare toate cele 27 de convenții ale OIM și ONU 
enumerate în anexa III la regulamentul menționat; este de părere că, având în vedere 
nivelul progresului economic din regiune, ALS ar fi un instrument mai potrivit pentru 
diseminarea beneficiilor comerciale în întreaga regiune;

25. reafirmă că obiectivul principal al UE în relațiile cu CCG ar trebui să fie încheierea ALS, 
care va deveni un acord de importanță majoră între cele două regiuni; însă, până se va 
întâmpla acest lucru și după modelul deciziilor luate de unii dintre principalii parteneri 
comerciali din CCG, îl încurajează pe Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei și 
pe comisarul pentru comerț să analizeze, pentru viitor, abordări alternative ale relațiilor 
comerciale cu țările membre ale CCG sub forma unor acorduri bilaterale între UE și 
statele din Golf care sunt deja pregătite să se angajeze și mai mult în relațiile cu UE, 
având în vedere economiile neuniforme ale statelor din Golf, diferitele moduri în care 
aceste state au reacționat la criza financiară și relațiile acestora cu partenerii lor 
comerciali.
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