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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl EB ir Persijos įlankos 
bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) laisvosios prekybos susitarimo (LPS), kuriai pritarė 
96 proc. Europos Parlamento narių; pažymi, kad beveik visi rezoliucijoje pateikti 
pasiūlymai ir iškelti klausimai išlieka svarbūs;

2. labai apgailestauja, kad EB ir PĮBT derybos dėl LPS buvo nuolat atidėliojamos, ir 
apgailestauja dėl Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos sprendimo nutraukti derybas 
2008 m.; laikosi nuomonės, kad atėjo laikas rasti šių derybų galutinį sprendimą siekiant, 
jog abiejų šalių visuomenė ir verslo bendruomenė galėtų pasinaudoti derybų laimėjimais;

3. pažymi, kad PĮBT šalys sudaro šeštą pagal dydį ES eksporto rinką ir kad ES yra antra 
pagal dydį PĮBT šalių prekybos partnerė; pažymi, kad nors šios šalys jau vykdo intensyvią 
prekybą, ją galima dar labiau išplėsti ir įvairinti; laikosi nuomonės, kad sudarius EB ir 
PĮBT laisvosios prekybos susitarimą būtų skatinami glaudesni ryšiai ir tolesnė įvairovė;

4. džiaugiasi dėl to, kad per pastaruosius du dešimtmečius, nepaisant nesėkmingų bandymų 
sudaryti LPS, EB ir PĮBT ekonominiai santykiai vis stiprėjo ir kad tarpusavio prekybos 
apimtys labai išaugo; mano, kad tai yra ženklas, kad sudarius LPS toliau būtų skatinamas 
šis natūralus augimas ir jam būtų sudarytos atviresnės, nuspėjamesnės ir saugesnės 
sąlygos; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad jau atlikta didžioji darbo dalis rengiant LPS, ir laikosi 
nuomonės, kad atsižvelgus į dabartinio LPS aprėptį galima matyti didelę naudą abiems 
šalims; todėl ragina abi šalis traktuoti šį LPS kaip pagrindinį ir svarbų abiejų regionų ir jų 
piliečių siekį;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad EB ir PĮBT laisvosios prekybos susitarimo sudarymas būtų labai 
naudingas abiems šalims; laikosi nuomonės, kad sudarius LPS su ES būtų sudarytos 
geresnės sąlygos PĮBT vidaus integracijos procesui ir sukūrus PĮBT muitų sąjungą 
atsirastų akstinas įgyvendinti svarbius projektus, kaip antai PĮBT bendrosios rinkos 
projektą, ir sukurti PĮBT pinigų sąjungą su bendra valiuta;

7. labai pritaria Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 
Catherine Ashton pareiškimui, padarytam per 2010 m. birželio mėn. vykusį bendrą EB ir 
PĮBT ministrų susitikimą, taip pat per rugsėjo 22 d. vykusį EB ir PĮBT susitikimą JT 
Generalinės asamblėjos ministrų susitikimo proga, kuriame ji nurodė, kad ES pasirengusi 
dėti galutines pastangas siekdama užbaigti šias derybas; taip pat džiaugiasi dėl PĮBT 
reakcijos, kuria taip pat buvo patvirtintas PĮBT noras užbaigti derybas;

8. pripažįsta, kad eksporto muitai kai kurioms PĮBT šalims yra jautrus klausimas, tačiau 
apgailestauja dėl neseniai priimto PĮBT derybininkų sprendimo sugrįžti prie savo 2008 m. 
pozicijos šiuo klausimu, t. y. neįtraukti taisyklių, susijusių su šiuo klausimu, į LPS; tvirtai 
įsitikinęs, kad į kiekvieną dabartinį LPS turi būti įtrauktas eksporto muitų klausimas ir kad 
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pagal PPO taisykles reikalaujama, jog LPS būtų numatytas didelio masto importo ir 
eksporto liberalizavimas;

9. primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tarptautinės prekybos politika tapo viena iš 
ES užsienio politikos priemonių, todėl visuose savo tarptautiniuose susitarimuose Sąjunga 
privalo atsižvelgti į pagarbą demokratijos principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, 
taip pat į socialinę ir aplinkos apsaugos dimensiją;

10. laikosi nuomonės, kad sudarius LPS būtų sukurta daugiau pajėgumų ir glaudesnė 
institucinė sistema, taigi būtų labai sustiprinti dabartiniai ES valstybių narių ir PĮBT šalių 
santykiai, ypač įgyvendinant bendrą veiksmų programą; apgailestauja dėl to, kad ES 
diplomatinė veikla PĮBT šalyse išlieka minimali, ir tikisi, jog sukūrus EIVT ES 
diplomatinė veikla regione bus intensyvesnė ir bus įsteigtos Sąjungos delegacijos 
kiekvienoje iš šešių PĮBT šalių; laikosi nuomonės, kad vykdant aktyvesnę diplomatinę 
veiklą būtų sukurta žymiai daugiau galimybių skubiai sudaryti ir įgyvendinti LPS;

11. siūlo numatyti reguliarų aukščiausiojo lygio ES ir PĮBT valstybių vadovų ir vyriausybių 
susitikimą; pabrėžia, kad rengiant minėtąjį susitikimą būtų itin stiprinami politiniai, 
finansiniai, ekonominiai, komerciniai ir kultūriniai ES ir PĮBT ryšiai; primygtinai ragina 
pagrindinius ES ir PĮBT politinius sprendimus priimančius asmenis siekti šio susitikimo, 
nepaisant to, ar bus sudarytas ir pasirašytas LPS;

12. džiaugiasi dėl to, kad bėgant metams EB ir PĮBT pasidarė svarbios partnerės investicijų 
srityje; laikosi nuomonės, kad sudarius LPS ar bent oficialiai iš naujo pradėjus derybas 
būtų sudarytos galimybės parengti kitus susitarimus, kuriuos įgyvendinant būtų apibusiai 
skatinamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) ir joms būtų sudarytos geresnės 
sąlygos; primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai TUI priskiriamos ES kompetencijai, 
taigi suteikiamas papildomas pagrindas kuo skubiau sudaryti ES ir PĮBT laisvosios 
prekybos susitarimą;

13. siūlo visokio pobūdžio EB ir PĮBT prekyboje naudoti eurą;

14. pažymi, kad visos šešios PĮBT šalys šiandien naudojasi lengvatine prieiga prie ES rinkos 
pagal ES bendrąją lengvatų sistemą (BLS); laikosi nuomonės, kad atsižvelgus į regiono 
ekonominės pažangos lygį LPS būtų geresnė priemonė siekiant pasinaudoti komerciniais 
laimėjimais visame regione;

15. dar kartą pabrėžia, kad pirminis ES tikslas santykiuose su PĮBT turėtų būti LPS 
sudarymas; tačiau, kol minėtasis susitarimas nesudarytas ir atsižvelgus į kai kurių PĮBT 
svarbiausių prekybos partnerių veiksmus, ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją, taip pat už prekybą atsakingą Komisijos narį įvertinti 
alternatyvius komercinių santykių su PĮBT šalimis ateityje būdus, pvz., sudarant ES ir 
Persijos įlankos valstybių, kurios jau pasirengę glaudžiau bendradarbiauti su ES, dvišalius 
susitarimus.


