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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 24 april 2008 om frihandelsavtalet 
mellan EG och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC), som stöddes av 96 procent av 
Europaparlamentets ledamöter. Parlamentet noterar att vissa frågor som togs upp i 
resolutionen fortfarande är aktuella, till exempel behovet av ömsesidigt marknadstillträde, 
effektivt skydd av immateriella rättigheter, avskaffande av icke-tariffära hinder för 
tillhandahållandet av tjänster, främjande av hållbar utveckling och respekt för 
internationella konventioner.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och 
GCC under långa perioder har försenats och att samarbetsrådet 2008 beslutade sig för att 
avbryta förhandlingarna. Parlamentet anser att det är hög tid att man bryter dödläget i
dessa förhandlingar och slutför dem, så att samhället och näringslivet på båda sidor kan få 
största möjliga nytta av avtalet.

3. Europaparlamentet beklagar att EU har försummat regionen trots dess strategiska 
betydelse vad gäller oljetillgångar, handelsmöjligheter och regional stabilitet.

4. Europaparlamentet konstaterar att ett frihandelsavtal fortfarande inte har ingåtts trots att 
förhandlingar har pågått i 20 år. Parlamentet är medvetet om att vissa av GCC-staterna har 
avvisat klausuler om mänskliga rättigheter och olaglig invandring.

5. Med tanke på regionens strategiska betydelse anser Europaparlamentet att 
frihandelsavtalet inte bara bör betraktas som ett instrument för att främja välfärd genom 
handel, utan även som ett redskap för att främja geopolitisk stabilitet.

6. Europaparlamentet noterar att GCC för närvarande är EU:s sjätte största exportmarknad 
och att EU är samarbetsrådets största handelspartner. Parlamentet noterar även att det trots 
denna intensiva handel fortfarande finns utrymme att utöka den och att bredda handeln 
mellan de båda parterna, med tanke på EU-marknadens omfattning och flera GCC-staters 
ansträngningar att diversifiera sin export. Parlamentet konstaterar att ett frihandelsavtal 
även skulle innebära nya möjligheter till tekniskt samarbete och bistånd, och anser att 
ett frihandelsavtal mellan EU och GCC i hög grad skulle främja utvecklingen av närmare 
band mellan parterna och en ökad diversifiering.

7. I ljuset av GCC-staternas strävan att diversifiera sina ekonomier och därigenom minska 
sitt beroende av oljeexporter påpekar Europaparlamentet att en ökad satsning på handel 
med tjänster och på investeringar skulle bidra till utvecklingen av GCC-staternas 
ekonomier.
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8. Europaparlamentet ser med glädje på den ökning av de ekonomiska förbindelserna mellan 
EU och GCC som skett de senaste två årtiondena och den betydande ökningen av 
handelsvolymerna mellan de båda parterna, trots att inget frihandelsavtal har ingåtts. 
Parlamentet tolkar detta som ett tecken på att denna naturliga tillväxt skulle stärkas 
ytterligare genom ett frihandelsavtal, samtidigt som den skulle inbegripas i en öppnare, 
mer förutsebar och säkrare omgivning.

9. Europaparlamentet noterar att merparten av arbetet med frihandelsavtalet redan har gjorts, 
och anser att avtalets nuvarande räckvidd förebådar stora fördelar för båda parter. 
Parlamentet uppmanar därför de båda parterna att betrakta detta frihandelsavtal som 
en stor och betydelsefull ansträngning för de båda regionerna och deras invånare.
Parlamentet anser att EU och GCC har gemensamma intressen och behov och att 
EU:s erfarenhet av regional integrering kan tjäna som inspirationskälla för gulfstaterna.
Parlamentet anser att EU kan tillhandahålla viktigt tekniskt stöd härvidlag.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att svårigheten att få insyn i offentliga 
upphandlingsförfaranden liksom för utländska investerare att verka inom tjänstesektorn 
utgör viktiga hinder i strävan att sluta detta avtal.

11. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att ett frihandelsavtal mellan EU och GCC 
skulle gynna båda parter avsevärt. Parlamentet anser att den ekonomiska integrationen i 
GCC skulle gagnas ytterligare genom ett frihandelsavtal med EU, och att avtalet, efter det 
att GCC:s tullunion upprättats, ytterligare skulle kunna stimulera viktiga projekt, som 
GCC:s gemensamma marknad och genomförandet av en monetär union för GCC med 
en gemensam valuta. Dessutom skulle GCC kunna dra nytta av EU:s erfarenheter av att 
bilda en inre marknad och anta en gemensam valuta.

12. Europaparlamentet stöder med kraft meddelandet från vice ordföranden/den höga 
representanten, Catherine Ashton, vid det gemensamma ministermötet mellan EU och 
GCC i juni 2010, och därefter den 22 september i samband med det möte mellan EU och 
GCC som hölls i anslutning till FN:s generalförsamlings ministermöte, vilket ger 
en indikation om att EU är berett att göra en avgörande ansträngning för att slutföra dessa 
förhandlingar. Parlamentet välkomnar även reaktionen från GCC, som också bekräftade 
sin önskan att slutföra förhandlingarna.

13. Europaparlamentet erkänner att vissa GCC-stater är känsliga när det gäller exporttullar, 
men beklagar att GCC-förhandlarna nyligen fattat beslutet att återgå till sin ståndpunkt 
från 2008 i detta hänseende, dvs. att inte inkludera denna fråga i frihandelsavtalet. 
Parlamentet är av den fasta övertygelsen att frågan om exporttullar inte kan uteslutas ur 
ett aktuellt frihandelsavtal, och att det framgår av Världshandelsorganisationens regler att 
frihandelsavtal ska omfatta avsevärd liberalisering av både import och export.

14. Europaparlamentet rekommenderar att EU ökar sina anslag till GCC, närmare bestämt 
genom finansieringsinstrumentet för samarbete med industriländer och andra 
höginkomstländer. Detta instrument bör göras synligare och inrikta sig på program som är 
lämpade för utbildning av lokala tjänstemän, inte minst i handelsfrågor.



AD\854925SV.doc 5/7 PE452.619v02-00

SV

15. Europaparlamentet påminner om att internationell handelspolitik enligt Lissabonfördraget 
är ett av EU:s utrikespolitiska verktyg, och att EU därför betraktar det som absolut 
nödvändigt att respekten för demokratiska principer och grundläggande mänskliga 
rättigheter, liksom sociala och miljömässiga aspekter, tas upp i alla internationella avtal 
som EU ingår. Därför vill parlamentet att alla nya frihandelsavtal innehåller 
en verkningsfull och verkställbar människorättsklausul.

16. Europaparlamentet konstaterar att det finns 15 miljoner invandrade arbetstagare i de 
sex GCC-staterna och att dessa arbetstagare utgör 40 procent av den samlade 
befolkningen. Parlamentet erinrar om den osäkra situationen för invandrade arbetstagare 
i gulfstaterna, vilken har belysts av Internationella arbetsorganisationen (ILO), och ställer 
sig bakom ILO:s krav på införandet av en minimilön i regionen för att situationen för 
såväl inhemska som invandrade arbetstagare inte ska förvärras ytterligare. Därtill stöder 
parlamentet samtliga arbetstagares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att 
kunna försvara sina intressen.

17. Europaparlamentet kräver att de demokratiska principer och grundläggande rättigheter 
som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna respekteras. 
Parlamentet uppmanar GCC:s medlemsstater att bekämpa diskriminering av kvinnor och 
utnyttjande av barn, särskilt på arbetsmarknaden, och att på ett verkningsfullt sätt 
genomföra FN:s konventioner om avskaffande av alla former av diskriminering av 
kvinnor och om barnets rättigheter.

18. Europaparlamentet anser att en ratificering och ett fullständigt genomförande från 
GCC-medlemsstaternas sida av den ram som fastställts av FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet, FN:s konvention mot korruption och den 
internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras 
familjemedlemmar bör spela en viktig roll i förhandlingarna om frihandelsavtalet.

19. Europaparlamentet anser att ett frihandelsavtal skulle innebära avsevärda förbättringar av
de nuvarande förbindelserna mellan EU:s medlemsstater och GCC-staterna liksom 
ett mervärde för det gemensamma åtgärdsprogrammet, särskilt genom att bidra till ökad 
kapacitet och utveckling av institutionella ramar, bland annat inom GCC:s sekretariat. 
Parlamentet beklagar att EU:s diplomatiska närvaro i GCC-staterna fortfarande är 
minimal, och insisterar på att EU ökar sin diplomatiska närvaro i regionen med hjälp av 
den nya Europeiska utrikestjänsten, bland annat i form av en EU-delegation i var och 
en av de sex GCC-staterna. Dessa EU-delegationer bör i nära samarbete med de enskilda 
EU-medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i GCC-staterna se till att deras samlade 
expertis i regionen utnyttjas på bästa sätt. Parlamentet anser att en ökad diplomatisk 
närvaro märkbart skulle öka chanserna att snabbt ingå frihandelsavtalet och därefter 
genomföra det.

20. Europaparlamentet föreslår att ett regelmässigt toppmöte mellan EU:s och 
GCC:s stats- och regeringschefer inrättas. Parlamentet understryker att ett sådant 
toppmöte skulle kunna leda till mycket starkare politiska, finansiella, ekonomiska, 
kommersiella och kulturella band mellan EU och GCC. Parlamentet uppmanar med kraft 
både EU:s och GCC:s högsta politiska beslutsfattare att träffas regelbundet för att 
tillsammans definiera och främja gemensamma intressen, och därmed öka sannolikheten 
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för att frihandelsavtalet ingås och undertecknas så snart som möjligt. Parlamentet anser att 
både EU:s och GCC:s högsta politiska beslutsfattare bör sträva efter att hålla ett sådant 
toppmöte, oavsett om frihandelsavtalet har ingåtts och undertecknats eller ej.

21. Europaparlamentet välkomnar att EU och GCC med åren har blivit viktiga 
investeringspartner och att GCC tillsammans med Irak och Yemen utgjorde den största 
investeraren i EU under 2008. Parlamentet är av åsikten att ett frihandelsavtal, eller 
åtminstone återupptagna förhandlingar om ett sådant, säkerligen kommer att bana väg för 
fler avtal som kommer att uppmuntra till och underlätta ömsesidiga utländska 
direktinvesteringar som bidrar till att både undanröja hinder för utländskt ägande och 
skydda investeringar. Parlamentet påminner om att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft 
ligger utländska direktinvesteringar inom EU:s befogenhetsområde och att det därför finns 
ytterligare utrymme för att ett frihandelsavtal mellan EU och GCC ska kunna ingås 
snarast. Parlamentet konstaterar att ett kommande frihandelsavtal skulle innebära nya 
investeringsmöjligheter för båda parter och samtidigt förbättra GCC:s möjligheter att 
uppfylla de kriterier som gäller för den som vill ingå ett investeringsavtal med EU inom 
ramen för EU:s framtida investeringspolitik.

22. Europaparlamentet påpekar att lägre GCC-tullar till följd av frihandelsavtalet skulle göra 
det mer intressant för transnationella företag att göra externa investeringar. Parlamentet är 
övertygat om att frihandelsavtalet kommer att leda till ökade tjänsterelaterade 
investeringar och att detta i sin tur kommer att främja utvecklingen i såväl GCC-staterna 
som EU:s medlemsstater.

23. Europaparlamentet föreslår att euron används för alla typer av handel mellan EU och 
GCC. Parlamentet gläder sig åt att GCC från första början har sagt sig sträva efter att 
skapa en tull- och valutaunion, och konstaterar att tullunionen trädde i kraft år 2009 och 
att förhandlingar nu pågår om en gemensam valuta.

24. Europaparlamentet noterar att alla sex GCC-stater för närvarande har förmånstillträde till 
EU:s marknad enligt EU:s allmänna preferenssystem. Enligt artikel 15.1 i 
rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 bör samtliga GCC-länder inte 
endast ratificera utan även på ett verkningsfullt sätt genomföra alla de 27 ILO- och 
FN-konventioner som anges i bilaga III till förordningen. Parlamentet är av åsikten att 
frihandelsavtalet, med tanke på de ekonomiska framstegen i regionen, skulle vara 
ett bättre verktyg för att sprida kommersiella fördelar i området.

25. Europaparlamentet bekräftar på nytt att EU:s främsta mål i förbindelserna med GCC bör 
vara att ingå frihandelsavtalet, som kommer att utgöra ett viktigt regionbaserat 
frihandelsavtal. Till dess att detta sker, och till följd av vad vissa viktiga handelspartner 
inom GCC hittills har uträttat, uppmanar emellertid parlamentet vice ordföranden/den 
höga representanten och kommissionsledamoten för handel att utvärdera alternativa vägar 
till framtida kommersiella förbindelser med GCC-staterna, i form av bilaterala avtal 
mellan EU och de gulfstater som redan är beredda att engagera sig i vidare förbindelser 
med EU. Härvidlag bör hänsyn tas till gulfstaternas skilda ekonomier, de olika staternas 
varierande sätt att hantera finanskrisen och deras förbindelser med andra handelspartner.
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