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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o dohode o voľnom obchode medzi ES a 
Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (ďalej len „GCC“), ktorú podporilo 96 % 
poslancov EP; poznamenáva, že otázky nastolené týmto uznesením, ako napríklad potreba 
reciprocity v oblasti prístupu na trh, účinná ochrana práv duševného vlastníctva, 
odstránenie necolných prekážok v oblasti poskytovania služieb, podpora udržateľného 
rozvoja a dodržiavanie medzinárodných dohovorov, sú stále aktuálne;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania o dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a GCC boli opakovane na dlhú dobu odložené, a vyjadruje 
poľutovanie nad rozhodnutím pozastaviť tieto rokovania, ktoré GCC prijala v roku 2008; 
je presvedčený, že je najvyšší čas tieto rokovania odblokovať, aby bolo možné nájsť 
konečné riešenie a aby z toho mali maximálny prospech spoločnosť a podnikateľské 
komunity na obidvoch stranách;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ tento región zanedbáva, a to napriek jeho 
strategickému významu z hľadiska dodávok ropy, obchodných príležitosti a regionálnej 
stability;

4. poznamenáva, že dohoda o voľnom obchode nie je uzavretá ani po 20 rokoch rokovaní; 
uvedomuje si, že niektoré štáty GCC odmietajú ustanovenia o ľudských právach 
a nelegálnej migrácii; 

5. domnieva sa, že so zreteľom na strategický význam regiónu by dohoda o voľnom obchode 
nemala byť vnímaná len ako nástroj na zvýšenie blahobytu prostredníctvom obchodu, ale 
aj ako nástroj na podporu geopolitickej stability;

6. poznamenáva, že krajiny GCC sú v súčasnosti šiestym najväčším exportným trhom EÚ a 
že EÚ je v súčasnosti hlavným obchodným partnerom GCC; poznamenáva, že bez ohľadu 
na už intenzívne obchodné vzťahy stále existuje priestor na ich prehĺbenie, ako aj na ich 
väčšiu diverzifikáciu na obidvoch stranách – vzhľadom na veľkosť trhu EÚ a snahu štátov 
GCC diverzifikovať svoj export; poznamenáva, že dohoda o voľnom obchode by tiež 
priniesla nové príležitosti v oblasti technickej spolupráce a pomoci; domnieva sa, že 
uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a GCC by výrazne prispelo k nadviazaniu 
užších vzťahov a k ďalšej diverzifikácii;

7. upozorňuje, že vzhľadom na to, že krajiny GCC napredujú smerom k hospodárskej 
diverzifikácii zameranej na zníženie závislosti od ropy, zvýšenie objemu obchodu 
a investícií v oblasti služieb by podporilo rozvoj hospodárstiev krajín GCC;

8. víta skutočnosť, že za posledné dve desaťročia sa hospodárske vzťahy medzi EÚ a GCC 
zintenzívnili a že objem obchodu medzi obidvoma stranami výrazne vzrástol, a to aj 
napriek tomu, že sa nepodarilo uzavrieť dohodu o voľnom obchode; považuje to za znak 
toho, že dohoda o voľnom obchode by ešte viac posilnila prirodzený rast a vytvorila by 
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preň otvorenejšie, predvídateľnejšie a bezpečnejšie prostredie;

9. poznamenáva, že podstatná časť práce na dohode o voľnom obchode už bola vykonaná a 
domnieva sa, že rozsah dohody o voľnom obchode v jej súčasnej podobe sľubuje veľké 
výhody pre obidve strany; vyzýva preto obidve strany, aby dohodu o voľnom obchode 
chápali ako významný čin v prospech obdivoch regiónov a ich obyvateľov; domnieva sa, 
že EÚ a GCC majú spoločné záujmy a potreby a že skúsenosť EÚ v oblasti regionálnej 
integrácie môže byť zdrojom inšpirácií pre krajiny Perzského zálivu; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že EÚ môže poskytnúť cennú technickú pomoc;

10. upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ nedôjde k náprave, nedostatočná transparentnosť vo 
verejnom obstarávaní a prekážky brániace vstupu zahraničných investorov do odvetvia 
služieb by mohli ohroziť uzatvorenie dohody;

11. je pevne presvedčený, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a GCC by bola veľmi 
výhodná pre obidve strany; je presvedčený, že dohoda o voľnom obchode s EÚ by 
prispela k ďalšej hospodárskej integrácii GCC a že po vytvorení colnej únie v rámci krajín 
GCC by mohla byť tiež významným impulzom pre dôležité projekty, ako je spoločný trh 
GCC a dokončenie menovej únie GCC s jednotnou menou; domnieva sa, že GCC by 
mohli prospieť poznatky, ktoré EÚ získala počas formovania jednotného trhu a prijímania 
jednotnej meny;

12. rozhodne podporuje odkaz, ktorý počas zasadnutia spoločnej rady EÚ – GCC a zasadnutia 
ministrov EÚ – GCC v júni 2010 a najnovšie 22. septembra počas stretnutia EÚ – GCC 
pri príležitosti ministerskej konferencie Valného zhromaždenia OSN vyslala vysoká 
predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Catherine Ashton a v ktorom naznačuje, že EÚ 
je pripravená tieto rokovania dokončiť; víta taktiež reakciu GCC, ktorá rovnako potvrdila 
záujem tieto rokovania dokončiť;

13. pripúšťa, že niektoré krajiny GCC reagujú citlivo na otázku vývozných ciel, ale vyjadruje 
poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím vyjednávačov GCC vrátiť sa v tejto súvislosti 
k svojmu postoju z roku 2008, t.j. vynechať sankcie týkajúce sa tejto otázky z dohody 
o voľnom obchode; je pevne presvedčený, že žiadna súčasná dohoda o voľnom obchode 
nemôže vynechať otázku vývozných ciel a že pravidlá WTO stanovujú, že dohody 
o voľnom obchode musia zabezpečovať podstatnú liberalizáciu dovozu, ako aj vývozu;

14. odporúča, aby EÚ vyčlenila pre GCC viac prostriedkov, a to prostredníctvom nástroja 
spolupráce s industrializovanými krajinami a inými krajinami s vysokými príjmami, ktorý 
by sa mal viac zviditeľniť a mal by sa zamerať na programy vhodné na odbornú prípravu 
úradníkov miestnej správy, a to aj v obchodných záležitostiach;

15. pripomína, že po prijatí Lisabonskej zmluvy je medzinárodná obchodná politika jedným 
z nástrojov zahraničnej politiky EÚ a z toho dôvodu je pre Úniu absolútne nevyhnutné, 
aby vo všetkých svojich medzinárodných dohodách dodržiavala zásady demokracie 
a základné ľudské práva a zohľadňovala sociálny a ekologický rozmer; žiada preto, aby do 
všetkých budúcich dohôd o voľnom obchode bola zapracovaná účinná a vynútiteľná 
doložka o ľudských právach;

16. konštatuje, že v šiestich krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive je 15 miliónov 
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migrujúcich pracovníkov a že títo pracovníci tvoria 40 % celkového počtu obyvateľov; 
pripomína neľahkú situáciu migrujúcich pracovníkov v štátoch Perzského zálivu, na ktorú 
poukázala Medzinárodná organizácia práce (ILO), a podporuje jej žiadosť o ustanovenie 
minimálnej mzdy v regióne, aby sa ešte viac nezhoršovalo postavenie domácich 
a migrujúcich pracovníkov; podporuje tiež právo všetkých pracovníkov zakladať odbory 
a združovať sa v nich na obranu svojich záujmov;

17. trvá na rešpektovaní demokratických zásad a základných práv ustanovených vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv; naliehavo žiada členské štáty GCC, aby bojovali 
proti diskriminácii žien a zneužívaniu detí, najmä na trhu práce, a aby účinne uplatňovali 
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovor OSN o právach 
dieťaťa;

18. domnieva sa, že v rámci rokovaní o dohode o voľnom obchode by mala zásadnú úlohu 
zohrávať ratifikácia a úplné uplatňovanie rámca vytvoreného Dohovorom OSN proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu, Dohovorom OSN proti korupcii a 
Medzinárodným dohovorom o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov 
ich rodín zo strany členských štátov GCC;

19. je presvedčený, že uzavretie dohody o voľnom obchode by výrazne prehĺbilo existujúce 
vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a krajinami GCC a bolo by prínosom pre spoločný 
akčný program, najmä vytvorením ďalšej kapacity a budovaním inštitucionálneho rámca, 
a to aj v rámci sekretariátu GCC; vyjadruje poľutovanie nad tým, že diplomatické 
zastúpenie EÚ v krajinách GCC je aj naďalej minimálne, a trvá na tom, že EÚ by v rámci 
novej ESVČ mala svoju diplomatickú prítomnosť v tomto regióne posilniť, a to vrátane 
delegácie Únie v každej zo šiestich krajín GCC, ktoré by úzko spolupracovali s národnými 
diplomatickými službami členských štátov EÚ prítomnými v krajinách GCC, aby sa čo 
najlepšie využili ich spoločné odborné znalosti regiónu; je presvedčený, že výraznejšia 
diplomatická prítomnosť by významne zvýšila šance na urýchlené uzavretie dohody o 
voľnom obchode a jej následné uplatňovanie;

20. navrhuje zavedenie pravidelných samitov hláv štátov a vlád EÚ a GCC; zdôrazňuje, že 
tieto samity by mohli výrazne prehĺbiť politické, finančné, hospodárske, obchodné 
a kultúrne väzby medzi EÚ a GCC; rozhodne nabáda vedúcich politických činiteľov EÚ a 
GCC, aby sa pravidelne stretávali s cieľom spoločnými silami vymedziť a presadzovať 
spoločné záujmy, a tým zvýšiť pravdepodobnosť uzatvorenia a podpísania dohody 
o voľnom obchode v čo najbližšej možnej budúcnosti; zastáva názor, že vedúci politickí 
činitelia EÚ a GCC by k takémuto samitu mali pristúpiť bez ohľadu na to, či bude dohoda 
o voľnom obchode uzavretá a podpísaná;

21. víta skutočnosť, že EÚ a GCC sa rokmi stali hlavnými investičnými partnermi a že GCC 
bola spolu s Irakom a Jemenom v roku 2008 vyhodnotená ako najväčší investor v EÚ; 
zastáva názor, že uzatvorenie dohody o voľnom obchode, alebo aspoň oficiálne 
znovuotvorenie rokovaní, bezpochyby otvorí cestu pre ďalšie dohody, ktoré podporia 
a uľahčia vzájomné priame zahraničné investície s cieľom odstrániť prekážky stojace 
v ceste ochrane zahraničného vlastníctva a investícií; pripomína, že po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy patria priame zahraničné investície do pôsobnosti EÚ, a 
preto poskytuje zmluva väčší priestor na rýchle uzavretie dohody o voľnom obchode 
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medzi EÚ a GCC; poznamenáva, že akákoľvek budúca dohoda o voľnom obchode otvorí 
nové investičné možnosti pre obidve strany, pričom posilní možnosti GCC splniť kritériá 
na kandidáta na investičnú dohodu s EÚ v rámci budúcej investičnej politiky EÚ;

22. upozorňuje na to, že znížením ciel GCC v dôsledku dohody o voľnom obchode by sa 
zvýšila atraktívnosť zahraničných investícií pre nadnárodné podniky; je presvedčený, že 
dohoda o voľnom obchode vyústi do zvýšenia investícií týkajúcich sa služieb, ktoré 
podporia rozvoj krajín GCC a členských štátov EÚ;

23. navrhuje, aby sa vo všetkých typoch obchodu medzi EÚ a GCC používalo euro; víta 
skutočnosť, že GCC od svojho zriadenia vyjadruje vôľu vytvoriť colnú a menovú úniu; 
konštatuje, že zatiaľ čo colná únia bola vytvorená v roku 2009, v súčasnosti sa 
uskutočňujú rokovania o spoločnej mene;

24. poznamenáva, že všetkých šesť krajín GCC v súčasnosti využíva preferenčný prístup 
na trh EÚ v rámci všeobecného systému preferencií Európskej únie; zdôrazňuje, že všetky 
štáty GCC by podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008 
mali nielen ratifikovať, ale aj účinne vykonávať všetkých 27 dohovorov ILO a OSN, ktoré 
sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu; domnieva sa, že vzhľadom na hospodársky 
pokrok regiónu by dohoda o voľnom obchode bola vhodnejším nástrojom na rozloženie 
obchodných výhod po celom regióne;

25. opätovne potvrdzuje, že základným cieľom vzťahov EÚ s GCC by malo byť uzavretie 
dohody o voľnom obchode, ktorá sa stane najdôležitejšou medziregionálnou dohodou o 
voľnom obchode; avšak pokým sa tak stane a vzhľadom na to, čo už niektorí z hlavných 
obchodných partnerov GCC urobili, nabáda vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku 
Komisie a komisára pre obchod, aby posúdili alternatívne prístupy k budúcim obchodným 
vzťahom s krajinami GCC, a to v podobe dvojstranných dohôd medzi EÚ a tými štátmi 
Perzského zálivu, ktoré sa už cítia pripravené na prehĺbenie svojich vzťahov s EÚ, berúc 
do úvahy heterogénnosť hospodárstiev krajín Perzského zálivu, ich odlišnú reakciu 
na finančnú krízu a ich vzťahy s ďalšími obchodnými partnermi.
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