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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spominja na svojo resolucijo o sporazumu o prosti trgovini med ES in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu (GCC) z dne 24. aprila 2008, ki jo je podprlo 96 % poslancev; 
ugotavlja, da so vprašanja, postavljena v resoluciji, na primer potreba po vzajemnem 
dostopu do trga, učinkovita zaščita pravic intelektualne lastnine, odprava netarifnih ovir 
pri zagotavljanju storitev, spodbujanje trajnostnega razvoja in spoštovanje mednarodnih 
konvencij, še zmeraj aktualna;

2. globoko obžaluje, da so bila pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Svetom 
za sodelovanje v Zalivu večkrat preložena za daljše obdobje, in obžaluje, da se je Svet za 
sodelovanje v Zalivu leta 2008 odločil ta pogajanja ustaviti; meni, da je skrajni čas, da se 
ponovno začnejo pogajanja, v okviru katerih bo mogoče poiskati dokončno rešitev ter 
zagotoviti kar največje koristi za družbe in poslovne skupnosti na obeh straneh;

3. obžaluje, da je EU zapostavljala to regijo, kljub njeni strateški pomembnosti glede 
preskrbe z nafto, trgovinskih priložnosti in regionalne stabilnosti;

4. ugotavlja, da sporazum o prosti trgovini tudi po dvajsetletnih pogajanjih še ni sklenjen; se 
zaveda, da nekatere države Sveta za sodelovanje v Zalivu zavračajo klavzule o človekovih 
pravicah in nezakonitem preseljevanju; 

5. meni, da bi bilo treba glede na strateški pomen regije sporazum o prosti trgovini 
obravnavati ne le kot instrument za povečanje blaginje s pomočjo trgovine, temveč tudi 
kot orodje za spodbujanje geopolitične stabilnosti;

6. ugotavlja, da je GCC trenutno šesti največji izvozni trg Evropske unije, EU pa je trenutno 
glavni trgovinski partner držav GCC; ugotavlja, da kljub že intenzivnemu obsegu trgovine 
še obstajajo možnosti za njeno poglobitev, pa tudi prostor za diverzifikacijo med obema 
stranema, če pomislimo na velikost trga EU in prizadevanja držav GCC za diverzifikacijo 
izvoza;  ugotavlja, da bi sporazum o prosti trgovini prinesel tudi nove priložnosti za 
tehnično sodelovanje in pomoč; meni, da bi sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU 
in Svetom za sodelovanje v Zalivu v veliki meri spodbudila poglobitev vezi in dodatno 
diverzifikacijo;

7. ker države GCC napredujejo proti gospodarski diverzifikaciji, namenjeni zmanjšanju 
njihove odvisnosti od nafte, meni, da bi povečanje trgovine s storitvami in naložb 
pomagalo pri spodbujanju razvoja gospodarstev GCC;

8. pozdravlja dejstvo, da so se v zadnjih dveh desetletjih gospodarski odnosi med EU in 
GCC krepili in da se je obseg trgovine med obema stranema znatno povečal, čeprav jima 
ni uspelo skleniti sporazuma o prosti trgovini; razume to kot signal, da bi sporazum o 
prosti trgovini še pospešil to naravno rast in jo zasidral v bolj odprto, predvidljivo in varno 
okolje;
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9. ugotavlja, da je večina dela v zvezi s sporazumom o prosti trgovini že opravljena, in meni, 
da obseg sporazuma, kakor je določen sedaj, obeta velike prednosti za obe strani; zato 
poziva obe strani, naj sporazum o prosti trgovini obravnavata kot velik in pomemben 
podvig za obe regiji in njune prebivalce; meni, da imata EU in GCC skupne interese in 
potrebe ter da so lahko evropske izkušnje pri regionalnem povezovanju vir navdiha za 
Zaliv; meni, da lahko EU v zvezi s tem ponudi dragoceno tehnično pomoč;

10. opozarja, da bi pomanjkanje preglednosti pri postopkih oddaje javnih naročil in omejitve 
za vstop tujih vlagateljev v storitveni sektor utegnile ogroziti sklenitev sporazuma, če ne 
bodo odpravljene;

11. je trdno prepričan, da bi imel sporazum o prosti trgovini med EU in GCC bistvene 
prednosti za obe strani; verjame, da bi sporazum o prosti trgovini z EU podprl dodatno 
gospodarsko integracijo GCC in da bi lahko po vzpostavitvi carinske unije GCC dal nov 
zagon tudi pomembnim projektom, kot sta skupni trg GCC in dokončna vzpostavitev 
monetarne unije GCC z eno samo valuto; meni, da bi lahko GCC s pridom izkoristil 
izkušnje, pridobljene pri oblikovanju enotnega trga EU in sprejetju skupne valute; 

12. odločno podpira sporočilo, ki ga je visoka predstavnica/podpredsednica Catherine Ashton 
poslala junija 2010 na skupnem ministrskem srečanju EU-GCC in pozneje 22. septembra 
na srečanju EU-GCC ob robu ministrskega srečanja generalne skupščine ZN, ko je 
naznanila, da je EU pripravljena na sklepna prizadevanja za zaključitev pogajanj; 
pozdravlja tudi odziv GCC, ki je prav tako potrdil željo po zaključitvi pogajanj;

13. priznava občutljivost nekaterih držav GCC v zvezi z izvoznimi dajatvami, a obžaluje 
nedavno odločitev pogajalcev GCC, da bodo v zvezi s tem ponovno zavzeli stališče iz leta 
2008, namreč da se določbe o tem vprašanju ne vključijo v sporazum o prosti trgovini; je 
trdno prepričan, da v nobenem sodobnem sporazumu o prosti trgovini ni mogoče izpustiti 
vprašanja o izvoznih dajatvah in da morajo sporazumi o prosti trgovini po predpisih STO 
zagotoviti občutno liberalizacijo uvoza in izvoza;

14. priporoča, da EU nameni več sredstev za GCC, in sicer z instrumentom za financiranje 
sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z 
visokim dohodkom, ki mora postati bolj prepoznaven in se osredotočiti na programe, 
primerne za usposabljanje lokalnih uradnikov na področju trgovinskih vprašanj;

15. opozarja, da je z Lizbonsko pogodbo mednarodna trgovinska politika postala eno od 
orodij zunanje politike EU in da so posledično za Unijo v vseh njenih mednarodnih 
sporazumih bistvenega pomena demokratična načela in temeljne človekove pravice ter 
socialne in okoljske razsežnosti; zato zahteva, da morajo vsi prihodnji sporazumi o prosti 
trgovini vsebovati učinkovito in izvršljivo klavzulo o človekovih pravicah; 

16. je seznanjen, da je v šestih državah GCC 15 milijonov delavcev migrantov in da ti 
predstavljajo 40 % vsega prebivalstva; opominja na negotov položaj delavcev migrantov v 
zalivskih državah, na kar je opozorila Mednarodna organizacija dela, in podpira njen 
poziv k vzpostavitvi minimalne plače v regiji, da bi preprečili nadaljnje slabšanje položaja 
domačih delavcev in delavcev migrantov; prav tako podpira pravico vseh delavcev do 
ustanavljanja sindikatov in vključevanja vanje, da bi lahko branili svoje interese;
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17. vztraja pri tem, da je treba spoštovati demokratična načela in temeljne pravice iz Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah; poziva države članice GCC, naj se borijo proti 
diskriminaciji žensk in proti izkoriščanju otrok, zlasti na delovnem trgu, ter naj učinkovito 
izvajajo konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in o pravicah otrok;

18. meni, da mora imeti ratifikacija in popolno izvajanje okvira iz konvencij ZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, konvencije ZN proti korupciji in mednarodne 
konvencije o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin v državah 
članicah GCC bistveno vlogo pri pogajanjih za sporazum o prosti trgovini;

19. verjame, da bi sklenitev sporazuma o prosti trgovini precej izboljšala sedanje odnose med 
državami članicami EU in državami GCC ter povečala dodano vrednost pred kratkim 
vzpostavljenega skupnega akcijskega programa, saj bi zagotovila večjo zmogljivost in 
oblikovanje institucionalnih okvirov, tudi znotraj sekretariata GCC; obžaluje, da ostaja 
diplomatska prisotnost EU v državah GCC minimalna, in vztraja pri tem, da mora EU v 
okviru nove Evropske službe za zunanje delovanje okrepiti diplomatsko prisotnost v 
regiji, vključno z delegacijami Unije v vseh šestih državah GCC, ki bi tesno sodelovale z 
nacionalnimi diplomatskimi službami držav članic EU, prisotnih v državah GCC, da bi 
kar najbolje izkoristili njihovo skupno strokovno znanje in izkušnje o regiji; verjame, da 
bi večja diplomatska prisotnost precej povečala možnosti za hitro sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini in njegovo nadaljnje izvajanje;

20. predlaga organizacijo rednega vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad EU in GCC; 
poudarja, da bi lahko to vrhunsko srečanje izjemno okrepilo politične, finančne, 
gospodarske, trgovinske in kulturne vezi med EU in GCC; odločno spodbuja vrhovne 
nosilce političnih odločitev v EU in GCC, naj se redno srečujejo, da bi skupaj opredelili in 
spodbudili skupne interese in s tem povečali možnosti za čimprejšnjo sklenitev in podpis 
sporazuma o prosti trgovini; meni, da bi se morali vrhovni nosilci političnih odločitev v 
EU in GCC zavzemati za to vrhunsko srečanje, ne glede na morebitno sklenitev in podpis 
sporazuma o prosti trgovini;

21. je zadovoljen z dejstvom, da sta EU in GCC skozi leta postala pomembna naložbena 
partnerja in da so bile države GCC skupaj z Irakom in Jemnom leta 2008 največji vlagatelj 
v EU; meni, da bo sklenitev sporazuma o prosti trgovini – oziroma vsaj uradna obnovitev 
pogajanj – nedvomno utrla pot dodatnim sporazumom, ki bodo spodbujali in olajšali 
neposredne tuje naložbe obeh strani ter poskusili odpraviti ovire za tuje lastništvo in 
zaščito naložb; opozarja, da od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe neposredne tuje 
naložbe sodijo v pristojnost EU ter tako odpirajo dodatne možnosti za hitro sklenitev 
sporazuma o prosti trgovini med EU in GCC; ugotavlja, da bi vsak prihodnji sporazum o 
prosti trgovini obema stranema omogočil nove naložbene priložnosti, obenem pa povečal 
možnosti GCC, da bi izpolnil merila kandidata za sporazum o naložbah EU v okviru 
prihodnje naložbene politike EU;

22. poudarja, da bi nižanje tarif GCC kot rezultat sporazuma o prosti trgovini povečalo 
zanimanje nadnacionalnih podjetij za zunanje naložbe; je prepričan, da bo sporazum o 
prosti trgovini povečal naložbe na področju storitev, kar bo koristilo razvoju držav GCC 
in držav članic EU;

23. predlaga, da se v vseh oblikah trgovine med EU in GCC uporablja euro; pozdravlja 
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dejstvo, da je GCC že od začetka izražal namero o oblikovanju carinske in monetarne 
unije; ugotavlja, da je carinska unija začela veljati leta 2009, o skupni valuti pa potekajo 
pogajanja;

24. ugotavlja, da vseh šest držav GCC po splošnem sistemu preferencialov EU sedaj uživa 
prednostni dostop do trga EU; poudarja, da morajo vse države GCC v skladu s členom 
15(1) uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 ratificirati in tudi učinkovito 
izvajati vseh 27 konvencij Mednarodne organizacije dela in OZN iz priloge III te uredbe; 
meni, da bi bil glede na stopnjo gospodarskega napredka regije sporazum o prosti trgovini 
boljše orodje za širjenje trgovinskih prednosti po vsej regiji;

25. ponovno zatrjuje, da bi moral biti glavni cilj EU v odnosih z GCC sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini, pri katerem bo šlo za pomemben medregionalni sporazum; dokler se to ne 
zgodi in ob upoštevanju napredka, ki so ga že dosegli nekateri glavni trgovinski partnerji 
GCC, pa poziva visoko predstavnico/podpredsednico in komisarja za trgovino, naj ocenita 
alternativne pristope k trgovinskim odnosom z državami GCC v prihodnje, in sicer v 
obliki dvostranskih sporazumov med EU in tistimi zalivskimi državami, ki se že čutijo 
pripravljene za sklenitev dodatnih dogovorov z EU, pri tem pa upoštevata raznovrstna 
gospodarstva zalivskih držav, različen odziv teh držav na finančno krizo ter njihove 
odnose z drugimi trgovinskimi partnerji.
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