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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná své usnesení ze dne 24. dubna 2008 o dohodě o volném obchodu mezi ES
a Radou pro spolupráci v Perském zálivu, které podpořilo 96 % poslanců EP; konstatuje, 
že téměř všechny návrhy a otázky vznesené v tomto usnesení jsou stále aktuální;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU
a Radou pro spolupráci v Perskému zálivu (dále jen „rada GCC“) měla opakovaně 
zpoždění, a lituje skutečnosti, že se rada GCC rozhodla v roce 2008 tato jednání přerušit; 
je přesvědčen, že je nejvyšší čas nalézt ve věci těchto jednání konečné řešení, aby se 
zpřístupnily výhody nabízené společnostem a odvětvím obchodu na obou stranách;

3. konstatuje, že rada GCC je v současnosti šestým největším exportním trhem EU a že EU 
je v současnosti druhým největším obchodním partnerem rady GCC; konstatuje, že bez 
ohledu na již velmi intenzivní obchodní vztahy stále existuje prostor pro jejich 
prohloubení, a rovněž i prostor pro větší diverzifikaci na obou stranách; domnívá se, že 
uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a radou GCC by přineslo velké posílení 
těsných vazeb a další diverzifikaci;

4. vítá skutečnost, že v průběhu posledních dvaceti let se intenzita obchodních vztahů EU-
GCC zvyšovala a že obchod mezi oběma stranami výrazně narostl, a to navzdory tomu, že 
nebyla uzavřena dohoda o volném obchodu; domnívá se, že tato skutečnost svědčí o tom, 
že by dohoda o volném obchodu tento přirozený růst jen dále posílila a že by pro něj 
vytvořila otevřenější, předvídatelnější a bezpečnější prostředí;

5. konstatuje, že podstatná část práce na dohodě o volném obchodu již byla odvedena,
a domnívá se, že rozsah dohody o volném obchodu je ve stávající podobě příslibem 
velkých výhod na obou stranách; vyzývá proto obě strany, aby tuto dohodu o volném 
obchodu vnímaly jako zásadní a významný počin ve prospěch obou regionů a jejich 
obyvatel;

6. je přesvědčen, že dohoda o volném obchodu EU-GCC by byla velmi výhodná pro obě 
strany; domnívá se, že dohoda o volném obchodu s EU by přispěla k vnitřní integraci 
GCC a že po vytvoření celní unie GCC by mohla být rovněž významným impulsem pro 
projekty jako je společný trh GCC a dokončení měnové unie GCC s jednotnou měnou;

7. rozhodně podporuje sdělení, které předala vysoká představitelka / místopředsedkyně 
Komise Catherine Ashtonová během vládních jednání EU-GCC v červnu 2010 a později 
také dne 22. září v průběhu zasedání EU-GCC na vládních setkáních generálního 
shromáždění OSN, v němž dala najevo, že EU je připravena tato jednání dokončit; vítá 
rovněž reakci ze strany GCC, která rovněž potvrdila své přání jednání uzavřít;

8. bere na vědomí citlivé postoje některých zemí GCC v otázce vývozních cel, vyjadřuje 
však politováním nad nedávným rozhodnutím vyjednavačů GCC vrátit se v této záležitosti
k jejich postoji z roku 2008 a nezařadit otázku regulace v této oblasti do dohody o volném 
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obchodu; je pevně přesvědčen, že žádná stávající dohoda o volném obchodu se otázce 
vývozních cel nemůže vyhýbat a že pravidla WTO stanoví, že dohody o volném obchodu 
musí zaručovat podstatnou liberalizaci v oblasti dovozu i vývozu;

9. připomíná, že na základě Lisabonské smlouvy je mezinárodní obchodní politika jedním
z klíčových nástrojů zahraniční politiky EU a že Unie jako taková má povinnost 
zohledňovat dodržování zásad demokracie a základních lidských práv, spolu se sociálním
a environmentálními aspekty, ve všech svých mezinárodních dohodách; 

10. je přesvědčen, že by uzavření dohody o volném obchodu posílilo stávající vztahy mezi 
členským státy a zeměmi GCC, zejména pak s ohledem na nedávný společný akční 
program, a to zajištěním zvýšení kapacity a budováním institucionálního rámce; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že diplomatické zastoupení EU v zemích GCC je i nadále na 
minimální úrovni a doufá, že díky nově zřízené ESVČ posílí EU svou diplomatickou 
přítomnost v tomto regionu, a to včetně delegace Unie v každé ze šestí zemí sdružených
v radě GCC; věří, že významnější diplomatické zastoupení výrazně zvýší šanci na rychlé 
uzavření dohody o volném obchodu a její následné provedení;

11. navrhuje, aby se zavedly pravidelné summity vedoucích představitelů států a vlád EU
a rady GCC; zdůrazňuje, že tyto summity by mohly významně prohloubit politické, 
finanční, hospodářské, obchodní a kulturní vazby mezi EU a GCC; rozhodně vybízí
vedoucí politické činitele EU a GCC, aby tyto summity zavedly, a to bez ohledu na to, zda 
bude uzavřena a podepsána a ratifikována dohoda o volném obchodu;

12. vítá skutečnost, že se z EU a rady GCC stali v průběhu let významní investiční partneři; 
domnívá se, že uzavření dohody o volném trhu, nebo přinejmenším znovuzahájení 
jednání, bezesporu vytvoří prostor pro další dohody, které podpoří a usnadní vzájemné 
přímé zahraniční investice; připomíná, že v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy
v platnost spadají nyní přímé zahraniční investice do kompetencí EU, a tudíž zajišťují 
další příležitost pro očekávané rychlé uzavření dohody o volném obchodu mezi EU
a GCC;

13. navrhuje, aby se u všech typů obchodu mezi EU a GCC používalo euro;

14. konstatuje, že šest zemí GCC nyní těží z preferenčního přístupu na trhu EU v rámci 
systému všeobecných preferencí EU; zastává názor, že s ohledem na míru hospodářského 
pokroku v regionu by dohoda o volném obchodu představovala vhodnější nástroj pro 
rozložení obchodních výhod v celém regionu;

15. opětovně potvrzuje, že hlavní cíl EU v jejích vztazích s radou GCC by měl spočívat
v uzavření dohody o volném obchodu; nicméně než k uzavření dojde a s ohledem na to, co 
již někteří zásadní obchodní partneři z GCC učinili, vybízí VP / MK a komisaře pro 
obchod, aby posoudili alternativní přístupy k budoucím obchodním vztahům se zeměmi 
GCC, a to ve formě dvoustranných dohod mezi EU a těmi státy Perského zálivu, které se 
domnívají, že jsou již připraveny prohloubit své vztahy s EU. 


