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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde oma 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni EÜ ja Pärsia lahe koostöönõukogu 
vahelise vabakaubanduslepingu kohta, mida toetas 96% parlamendiliikmeid; märgib, et 
peaaegu kõik resolutsioonis tehtud ettepanekud ja tõstatatud küsimused on endiselt 
asjakohased;

2. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et läbirääkimisi ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 
vahelise vabakaubanduslepingu üle on korduvalt edasi lükatud, ning taunib Pärsia lahe 
koostöönõukogu 2008. aasta otsust peatada läbirääkimised; usub, et on viimane aeg leida 
nende läbirääkimiste jaoks lõplik lahendus, et mõlema poole inimesed ja äriringkonnad 
saaksid lepingust kasu;

3. märgib, et Pärsia lahe koostöönõukogu on praegu ELi suuruselt kuues eksporditurg ning 
EL on Pärsia lahe koostöönõukogu suuruselt teine kaubanduspartner; märgib, et 
kaubavahetus on juba praegu tihe, kuid seda on võimalik veelgi tihendada, samuti on 
võimalik suhteid mitmekesistada; on seisukohal, et ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 
vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine aitaks sidemete tihendamisele ja 
mitmekesistamisele tublisti kaasa;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et viimase kahe aastakümne jooksul on ELi ja Pärsia lahe 
koostöönõukogu majandussuhted tihedamaks muutunud ning kaubavahetus 
märkimisväärselt suurenenud, hoolimata sellest, et vabakaubanduslepingut pole sõlmitud; 
võtab seda kui märki, et vabakaubandusleping suurendaks seda loomulikku kasvu veelgi 
ning asetaks selle avatumasse, prognoositavamasse ja turvalisemasse keskkonda;

5. märgib, et suurem osa vabakaubanduslepinguga seotud tööst on juba tehtud, ning on 
seisukohal, et vabakaubandusleping sellisel kujul annaks suuri eeliseid mõlemale 
osapoolele; palub seepärast mõlemal osapoolel vaadata vabakaubanduslepingut kui tähtsat 
püüdlust mõlema piirkonna ja nende rahvaste jaoks;

6. on veendunud, et ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vaheline vabakaubandusleping oleks 
väga kasulik mõlemale poolele; usub, et vabakaubandusleping ELiga aitaks kaasa Pärsia 
lahe nõukogu sisemisele integratsioonile ning et pärast Pärsia lahe nõukogu tolliliidu 
asutamist võib see anda hoogu juurde ka sellistele tähtsatele projektidele nagu Pärsia lahe 
nõukogu ühisturg ning Pärsia lahe nõukogu rahaliit ja ühine valuuta;

7. toetab kindlalt sõnumit, mille kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton 
saatis ELi ja Pärsia lahe nõukogu ühisel ministrite konverentsil 2010. aasta juunis ja uuesti 
22. septembril ÜRO Peaassamblee ministrite konverentsi kõrval toimunud kohtumisel, 
osutades, et EL on valmis tegema viimased jõupingutused läbirääkimiste lõpuleviimiseks; 
väljendab samuti heameelt Pärsia lahe nõukogu vastuse üle, mis kinnitas soovi 
läbirääkimised lõpule viia;

8. teab, et eksporditollid on mõne Pärsia lahe nõukogu riigi jaoks tundlik küsimus, kuid peab 
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kahetsusväärseks Pärsia lahe nõukogu läbirääkijate hiljutist otsust naasta selles küsimuses 
oma 2008. aasta seisukoha juurde, s.t jätta see küsimus vabakaubanduslepingust välja; on 
kindlalt seisukohal, et eksporditollide küsimust ei saa ühestki praegusest 
vabakaubanduslepingut välja jätta ning et WTO eeskirjades on sätestatud, et 
vabakaubanduslepingud peavad tooma kaasa nii impordi kui ka ekspordi olulise 
liberaliseerimise;

9. tuletab meelde, et pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on rahvusvaheline kaubandus üks 
ELi välispoliitika vahendeid ning seetõttu on liit kohustatud arvestama kõikides 
rahvusvahelistes lepingutes demokraatlike põhimõtete ja peamiste inimõiguste austamist 
ning sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi; 

10. on veendunud, et vabakaubanduslepingu sõlmimine edendaks oluliselt ELi liikmesriikide 
ja Pärsia lahe nõukogu riikide suhteid, eriti äsja vastu võetud ühist tegevuskava, pakkudes 
suuremat suutlikkust ja institutsionaalset raamistikku; peab kahetsusväärseks, et ELi 
diplomaatiline esindatus Pärsia lahe nõukogu riikides on jätkuvalt minimaalne, ning 
loodab, et uue Euroopa välisteenistuse juhtimisel suurendab EL oma diplomaatilist 
esindatust selles piirkonnas, muu hulgas saadab liidu delegatsiooni kõiki kuude Pärsia 
lahe nõukogu riiki; usub, et suurem diplomaatiline esindatus aitaks oluliselt suurendada 
võimalust viia läbirääkimised vabakaubanduslepingu üle kiiresti lõpule ja seda hiljem 
rakendada;

11. teeb ettepaneku käivitada ELi ja Pärsia lahe nõukogu riigipeade ja valitsusjuhtide 
korrapärased tippkohtumised; rõhutab, et selline tippkohtumine võiks ELi ja Pärsia lahe 
nõukogu vaheliste poliitiliste, majandus-, kaubandus- ja kultuurisuhete edendamisele 
tohutult kaasa aidata; ergutab nii ELi kui ka Pärsia lahe nõukogu kõrgeid poliitiliste 
otsuste tegijaid seda tippkohtumist käivitama, olenemata vabakaubanduslepingu 
sõlmimisest ja allkirjastamisest;

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et aastate jooksul on EList ja Pärsia lahe nõukogust 
saanud suured investeeringupartnerid; on seisukohal, et vabakaubanduslepingu sõlmimine 
või vähemalt läbirääkimiste ametlik taasavamine aitaks kindlasti sõlmida kokkuleppeid, 
mis ergutaksid ja hõlbustaksid vastastikuseid otseinvesteeringuid; tuletab meelde, et pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist kuuluvad välismaised otseinvesteeringud ELi pädevusse 
ning seetõttu on ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise vabakaubanduslepingu kiire 
sõlmimine veelgi vajalikum;

13. soovitab ELi ja Pärsia lahe nõukogu vahelises igat liiki kaubanduses kasutada eurot;

14. märgib, et Pärsia lahe nõukogu riigid saavad praegu ELi üldise soodustuste süsteemi 
raames kasu sooduspääsust ELi turule; on seisukohal, et piirkonna majandusarengut 
arvestades oleks vabakaubandusleping parem vahend majandusliku kasu jaotamiseks kogu 
piirkonnale;

15. kinnitab taas, et ELi peamine eesmärk suhetes Pärsia lahe nõukoguga peaks olema 
vabakaubanduslepingu sõlmimine; kuid kuni seda pole sõlmitud ning järgides mõne 
Pärsia lahe nõukogu suurema kaubanduspartneri eeskuju, ergutab kõrget esindajat ja 
komisjoni asepresidenti ning kaubandusvolinikku kaaluma alternatiivseid lähenemisviise 
tulevastele kaubandussuhetele Pärsia lahe nõukogu riikidega – kahepoolsete 
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kokkulepetena ELi ja nende Pärsia lahe riikide vahel, kes tunnevad, et on juba valmis 
suhetele ELiga rohkem pühenduma.


