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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet az EK és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) közötti 
szabadkereskedelmi megállapodásról szóló, 2008. április 24-i állásfoglalására, amelyet az 
európai parlamenti képviselők 96%-a támogatott; megállapítja, hogy az állásfoglalásban 
felvetett javaslatok és kérdések szinte mindegyike továbbra is érvényes;

2. mélységesen fájlalja, hogy az EU–ÖET közötti szabadkereskedelmi megállapodásról 
folytatott tárgyalások ismételten késedelmet szenvedtek, és sajnálatának ad hangot az 
ÖET azon határozata miatt, hogy e tárgyalásokat 2008-ban felfüggesztik; úgy véli, hogy 
elérkezett az idő e tárgyalások kérdésének végleges megoldására annak érdekében, hogy a 
két fél társadalma és üzleti közössége akadálytalanul élvezhesse a tárgyalások sikeréből 
származó előnyöket;

3. megállapítja, hogy az ÖET jelenleg az EU hatodik legnagyobb exportpiaca, és az EU 
jelenleg az ÖET második legfontosabb kereskedelmi partnere; megállapítja, hogy a már 
eddig is intenzív kereskedelem ellenére lehetőség van annak további elmélyítésére és a két 
fél közötti diverzifikáció fokozására úgy véli, hogy az EU–ÖET szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötése nagymértékben elősegítené a kapcsolatok szorosabbá válását és 
a további diverzifikációt;

4. üdvözli, hogy az elmúlt két évtizedben az EU–ÖET gazdasági kapcsolatok egyre 
intenzívebbé váltak, és hogy a két fél közötti kereskedelem a szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötésének elmaradása ellenére jelentősen bővült; ezt annak a jeleként 
értékeli, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodás tovább serkentené e természetes 
növekedést, és azt egy nyitottabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb környezetbe ágyazná 
be;

5. megállapítja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos munka 
oroszlánrészét már elvégezték, és úgy ítéli meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 
jelenlegi hatálya jelentős előnyöket kínál mindkét fél számára; ezért felhívja mindkét 
felet, hogy e szabadkereskedelmi megállapodást a két régió és azok lakossága számára 
kiemelt és fontos törekvésnek tekintse;

6. határozottan úgy véli, hogy az EU–ÖET közötti szabadkereskedelmi megállapodás 
mindkét fél számára jelentős előnyökkel járna; úgy ítéli meg, hogy az EU-val kötött 
szabadkereskedelmi megállapodás az ÖET belső integrációjának előnyére válna, valamint 
hogy az ÖET vámuniójának létrehozását követően nagyobb lendületet adhat az olyan 
fontos projektek számára, mint az ÖET közös piaca és a közös valutával rendelkező ÖET 
monetáris unió;

7. kifejezetten támogatja az Unió főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, Catherine 
Ashtonnak a 2010. júniusában megrendezett EU–ÖET közös miniszteri találkozón, majd 
az ENSZ Közgyűlés miniszteri találkozójához kapcsolódó, szeptember 22-i EU–ÖET 
ülésen is elhangzott üzenetét, miszerint az EU kész megtenni a végső erőfeszítést e 
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tárgyalások lezárása érdekében; szintén üdvözli, hogy válaszában az ÖET is megerősítette 
a tárgyalások lezárására irányuló óhaját;

8. elismeri, hogy egyes ÖET-országok érzékenyek a kiviteli vámokra, ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot az ÖET tárgyalóinak azon közelmúltbeli döntése miatt, hogy e 
tekintetben visszatérnek a 2008. évi álláspontjukhoz, azaz e kérdés rendezését kihagynák a 
szabadkereskedelmi megállapodásból; határozottan úgy ítéli meg, hogy jelenleg egyetlen 
szabadkereskedelmi megállapodás sem hagyhatja figyelmen kívül a kiviteli vámok 
kérdését, és hogy a WTO szabályai értelmében a szabadkereskedelmi megállapodásoknak 
mind a behozatal, mind a kivitel jelentős liberalizálását kell előirányozniuk;

9. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés nyomán a nemzetközi kereskedelmi politika 
az EU külpolitikai eszközeinek egyike, és ekképpen az Unió az általa kötött valamennyi 
nemzetközi megállapodásban köteles figyelembe venni a demokratikus értékek és az 
alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a szociális és környezetvédelmi 
dimenziót; 

10. úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése a kapacitás bővítésének 
biztosítása és az intézményi keret kiépítése révén jelentős mértékben javítaná az uniós 
tagállamok és az ÖET-országok között meglévő kapcsolatokat, kiváltképp a jelenlegi 
közös cselekvési programot;  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az ÖET országaiban az 
EU diplomáciai jelenléte továbbra is minimális, és abbéli reményét fejezi ki, hogy az új 
Európai Külügyi Szolgálat keretében az EU növeli majd a régión belüli diplomáciai 
jelenlétét, és többek között mind a hat ÖET-országban uniós képviseletet nyit; úgy véli, 
hogy a komolyabb diplomáciai jelenlét nagymértékben javítaná a szabadkereskedelmi 
megállapodás gyors megkötésének és későbbi végrehajtásának esélyeit;

11. javasolja, hogy az EU és az ÖET között rendszeres állam- és kormányfői 
csúcstalálkozókra kerüljön sor; hangsúlyozza, hogy e csúcstalálkozók igen számottevően 
javíthatnák az EU és az ÖET közötti politikai, pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi és 
kulturális kapcsolatokat; határozottan arra ösztönzi mind az EU, mind az ÖET vezető 
politikai döntéshozóit, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésétől és 
aláírásától függetlenül tegyenek lépéseket e csúcstalálkozók irányában;

12. üdvözli, hogy az EU és az ÖET az elmúlt években egymás fontos beruházási partnereivé 
váltak; úgy ítéli meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, vagy 
legalábbis a tárgyalások hivatalos újrafelvétele minden bizonnyal megnyitja az utat olyan 
további megállapodások előtt, amelyek ösztönzik és lehetővé teszik a kölcsönös külföldi 
közvetlen befektetéseket; emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően a külföldi közvetlen befektetések immár az EU hatáskörébe tartoznak, és így a 
remélhetőleg hamarosan megkötendő EU–ÖET szabadkereskedelmi megállapodás 
hatályát tovább bővítik;

13. javasolja, hogy az EU és az ÖET közötti kereskedelem minden formájában az eurót 
alkalmazzák;

14. megállapítja, hogy az EU általános preferenciarendszere (GSP) keretében jelenleg mind a 
hat ÖET-tagállam kedvezményes feltételekkel juthat be az uniós piacra; úgy véli, hogy a 
térség gazdasági fejlődési szintjének ismeretében a szabadkereskedelmi megállapodás 
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jobb eszköz lenne a kereskedelmi előnyök régión belüli elosztására;

15. megerősíti, hogy az ÖET-tel fenntartott kapcsolatok terén az EU elsődleges céljául a 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötését kell kitűzni; ennek bekövetkeztéig – és az 
ÖET néhány főbb kereskedelmi partnere által tett lépések ismeretében – arra buzdítja a 
főképviselőt/alelnököt és a kereskedelemért felelős biztost, hogy mérjék fel az ÖET-
országokkal való jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat illető alternatív megközelítéseket, 
nevezetesen az olyan kétoldalú megállapodások lehetőségét, amelyek az EU és azon 
Öböl-menti államok között jönnének létre, amelyek már késznek mutatkoznak az EU-val 
szembeni, komolyabb kötelezettségvállalásra.


