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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina własną rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie umowy o wolnym 
handlu (FTA) między WE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC), którą 
poparło 96% posłów;  odnotowuje, że niemal wszystkie propozycje i kwestie poruszone w 
tej rezolucji są nadal aktualne;

2. wyraża głęboki żal, że negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między WE a GCC 
były wielokrotnie opóźniane i potępia decyzję GCC o zawieszeniu tych negocjacji w 
2008 r.;  uważa, że nadszedł czas, by znaleźć ostateczne rozwiązanie w ramach tych 
negocjacji, aby umożliwić społeczeństwom i podmiotom gospodarczym po obu stronach 
czerpanie korzyści z umowy;

3. odnotowuje, że GCC stanowi obecnie szósty pod względem wielkości rynek eksportowy 
dla UE oraz że UE jest drugim partnerem handlowym GCC; stwierdza, że pomimo iż 
obecnie wymiana handlowa jest już intensywna, nadal istnieją możliwości jej pogłębienia, 
a także zróżnicowania tej wymiany między dwoma stronami; uważa, że zawarcie umowy 
o wolnym handlu między UE a GCC sprzyjałoby w dużym stopniu silniejszym więziom i 
dalszej dywersyfikacji;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że w ostatnich dwudziestu latach stosunki gospodarcze 
między UE a GCC pogłębiały się oraz że wymiana handlowa między dwoma stronami 
znacznie wzrosła, pomimo że nie udało się zawrzeć umowy o wolnym handlu; uważa, że 
oznacza to, iż umowa ta zwiększyłaby jeszcze ten naturalny wzrost wymiany oraz 
stworzyłaby dla niego bardziej otwarte, przewidywalne i bezpieczne otoczenie;

5. zaznacza, że większa część pracy nad umową została już przeprowadzona, oraz uważa, że 
zakres FTA w obecnym kształcie stanowi obietnicę wielu korzyści dla obu stron;  dlatego 
nawołuje obie strony do potraktowanie tej umowy jako głównego i bardzo ważnego 
dążenia obu regionów i ich społeczności;

6. zdecydowanie uważa, że umowa o wolnym handlu między UE a GCC przyniosłaby 
znaczne korzyści obu stronom; jest przekonany, że umowa z UE przyczyniłaby się do 
wewnętrznej integracji GCC oraz że w następstwie ustanowienia unii celnej wewnątrz 
GCC mogłaby ona również przyspieszyć realizację ważnych projektów, takich jak 
wspólny rynek GCC czy wprowadzenie w pełni unii celnej w łonie GCC posiadającej 
wspólną walutę;

7. zdecydowanie popiera przesłanie, jakie wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca 
Komisji Catherine Ashton skierowała podczas wspólnego posiedzenia ministrów UE-
GCC w czerwcu 2010 r., jak również niedawno w dniu 22 września br. podczas 
posiedzenia UE-GCC, które towarzyszyło posiedzeniu ministerialnemu Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, w którym wskazała, że UE jest gotowa do podjęcia ostatecznych starań w 
celu zakończenia negocjacji; wyraża również zadowolenie z reakcji GCC, która także 
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potwierdziła gotowość do zakończenia negocjacji; 

8. przyznaje, że niektóre kraje GCC są bardzo uczulone na kwestię ceł wywozowych, lecz 
żałuje ostatniej decyzji negocjatorów GCC, by powrócić w tej sprawie do stanowiska z 
2008 r., czyli by pozostawić ustalenia co do zasad w tej kwestii poza zakresem FTA; 
zdecydowanie uważa, że obecnie zawierane FTA nie mogą pomijać kwestii ceł 
wywozowych oraz że zgodnie z przepisami WTO w umowach o wolnym handlu należy 
zawrzeć postanowienia dotyczące znacznej liberalizacji importu i eksportu;

9. przypomina, że zgodnie z Traktatem z Lizbony międzynarodowa polityka handlowa 
stanowi jedno z narzędzi polityki zagranicznej UE oraz że Unia jest zobowiązana do 
rozważania kwestii poszanowania zasad demokracji i podstawowych praw człowieka, 
podobnie jak kwestii społecznych i środowiskowych, przy zawieraniu wszelkich umów 
międzynarodowych; 

10. uważa, że zawarcie FTA poprawiłoby znacznie obecne stosunki między państwami 
członkowskimi UE a krajami GCC, a zwłaszcza realizację podjętego ostatnio wspólnego 
programu działania, poprzez zwiększenia potencjału oraz wzmocnienie struktury 
instytucjonalnej; żałuje, że obecność dyplomatyczna UE w krajach GCC sprowadza się do 
minimum, i wyraża nadzieję, że w ramach nowej Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych UE zwiększy obecność dyplomatyczną w tym regionie, między innymi 
dzięki obecności delegatury Unii w każdym z sześciu krajów należących do GCC; uważa, 
że większa obecność dyplomatyczna zwiększyłaby szanse na szybsze zawarcie umowy o 
wolnym handlu, a następnie na jej wdrożenie;

11. proponuje ustanowić regularne spotkania na szczycie szefów państw i rządów UE i GCC;  
podkreśla, że szczyt ten mógłby zdecydowanie wzmocnić więzi polityczne, finansowe, 
gospodarcze, handlowe i kulturalne między UE a GCC; usilnie zachęca najważniejszych 
decydentów UE, jak i GCC do poparcia idei tych szczytów, niezależnie od zawarcia i 
podpisania umowy o wolnym handlu;

12. wyraża zadowolenie z faktu, że w ostatnich latach UE i GCC stały się poważnymi 
partnerami w zakresie inwestycji; uważa, że zawarcie FTA lub przynajmniej oficjalne 
ponowne otwarcie negocjacji w tej sprawie stanowiłoby punkt wyjścia do dalszych 
porozumień, które pobudzą i ułatwią wzajemne bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 
przypomina, że w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne znajdują się w zakresie kompetencji UE, w związku z czym są jedną z 
przyczyn, dla których tak pożądane jest szybkie zawarcie umowy o wolnym handlu 
między UE a GCC;

13. proponuje, by we wszelkiej wymianie handlowej między UE a GCC wykorzystywać euro;

14. zwraca uwagę, że wszystkie państwa GCC korzystają obecnie z preferencyjnego dostępu 
do rynku UE w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) Unii Europejskiej, jest 
zdania, że – biorąc pod uwagę poziom postępu gospodarczego w tym regionie – FTA 
byłaby lepszym narzędziem dystrybucji zysków handlowych w całym regionie;

15. przypomina, że głównym celem UE w stosunkach z GCC powinno być zawarcie umowy 
o wolnym handlu; jednak do chwili, gdy zostanie ona zawarta, i mając na uwadze 
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dokonania niektórych głównych partnerów GCC, zachęca wysoką przedstawiciel/ 
wiceprzewodniczącą Komisji oraz komisarza ds. handlu, aby dokonali oceny 
alternatywnego podejścia do wzajemnych stosunków handlowych z krajami GCC, które 
przyjęłyby kształt dwustronnych umów między UE i tymi spośród państw Zatoki, które 
czują się już przygotowane do dalszego zaangażowania się w stosunkach z UE;


