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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind Acordul de liber schimb (ALS) dintre 
CE și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), care a fost susținută de 96% dintre 
deputați; constată că aproape toate propunerile și chestiunile prezentate în rezoluție sunt 
încă valabile;

2. regretă profund că negocierile privind ALS UE-CCG au fost întârziate în mod repetat și 
regretă, de asemenea, decizia CCG de a suspenda aceste negocieri în 2008; consideră că 
este momentul să se găsească o soluție definitivă în cazul acestor negocieri pentru a 
debloca beneficiile pentru societățile și întreprinderile de ambele părți;

3. constată că CCG este în prezent, ca importanță, a șasea piață de export a UE și că UE este 
în prezent al doilea partener comercial al CCG; constată că, în pofida acestui nivel deja 
intens al schimburilor comerciale, ele mai pot fi extinse, iar relațiile dintre cele două părți 
pot fi diversificate; este de părere că încheierea ALS EU-CCG ar favoriza în mare măsură 
crearea de relații mai strânse și o mai mare diversificare a acestora;

4. salută faptul că, în ultimele două decenii, relațiile economice dintre UE și CCG s-au 
intensificat, iar schimburile comerciale dintre cele două părți au crescut semnificativ, în 
pofida neîncheierii unui ALS; consideră acest lucru un semn că un ALS ar spori și mai 
mult această creștere naturală și ar plasa-o într-un cadru mai deschis, previzibil și sigur;

5. constată că cea mai mare parte a lucrărilor privind ALS au fost încheiate și este de părere 
că domeniul de aplicare al ALS în forma sa actuală lasă să se întrevadă beneficii majore 
pentru ambele părți; invită, așadar, ambele părți să considere acest ALS drept un element 
major și important pentru ambele regiuni și popoare;

6. este ferm convins că un ALS UE-CCG ar aduce beneficii substanțiale ambelor părți; 
consideră că un ALS cu UE ar fi benefic pentru integrarea internă a CCG și că, după 
instituirea uniunii vamale a CCG, ar putea stimula și mai mult o serie de proiecte 
importante, precum piața comună a CCG și realizarea unei uniuni monetare a CCG cu o 
monedă unică;

7. sprijină ferm mesajul exprimat de Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Catherine Ashton 
la Reuniunea ministerială comună UE-CCG din iunie 2010 și, mai recent, la 22 
septembrie, la reuniunea UE-CCG desfășurată în contextul reuniunii ministeriale a 
Adunării Generale a ONU, prin care a declarat că UE este gata să facă un ultim efort 
pentru a încheia negocierile; salută, de asemenea, reacția CCG, care și-a confirmat la 
rândul său dorința de a încheia negocierile;

8. recunoaște caracterul sensibil al taxelor la export pentru anumite țări din CCG, dar regretă 
decizia recentă a negociatorilor CCG de a reveni la poziția lor din 2008 în această
privință, și anume să nu includă în ALS norme referitoare la taxele la export; este ferm 
convins că nici un ALS actual nu poate exclude problema taxelor la export și că normele 
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OMC prevăd că ALS trebuie să prevadă liberalizarea substanțială atât a importurilor, cât 
și a exporturilor;

9. reamintește că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, politica referitoare 
la comerțul internațional a devenit unul dintre instrumentele de politică externă ale UE și 
că, astfel, Uniunea este obligată să țină cont de respectarea principiilor democratice și a 
drepturilor fundamentale ale omului, precum și de dimensiunea socială și de mediu în 
toate acordurile sale internaționale; 

10. consideră că încheierea unui ALS ar extinde mult relațiile actuale dintre statele membre 
ale UE și țările din CCG, în special recentul program de acțiune comună, prin 
consolidarea capacităților și crearea unui cadru instituțional; regretă că prezența 
diplomatică a UE în țările din CCG rămâne minimă și speră că, prin noul SEAE, UE își va 
extinde prezența diplomatică în regiune, inclusiv printr-o delegație a Uniunii în fiecare 
dintre cele șase țări membre ale CCG; consideră că o prezență diplomatică mai 
semnificativă ar crește mult șansele ca ALS să fie încheiat rapid și să fie apoi pus în 
aplicare;

11. propune instituirea unui summit periodic al șefilor de stat și de guvern din UE și CCG; 
subliniază că acest summit ar putea consolida considerabil legăturile politice, financiare, 
economice, comerciale și culturale dintre UE și CCG; încurajează ferm factorii de decizie 
politică de la nivel înalt atât din UE, cât și din CCG să instituie acest summit, indiferent de 
încheierea și semnarea ALS;

12. salută faptul că, de-a lungul anilor, UE și CCG au devenit parteneri importanți de 
investiții; este de părere că încheierea ALS, sau cel puțin redeschiderea oficială a 
negocierilor, va deschide cu siguranță calea pentru alte acorduri care să încurajeze și să 
faciliteze investițiile străine directe reciproce (ISD); reamintește că, în urma intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, ISD țin acum de competența UE, lărgind astfel 
posibilitatea încheierii rapide a unui ALS între UE și CCG;

13. sugerează utilizarea monedei euro în toate tipurile de schimburi comerciale dintre UE și 
CCG;

14. constată că toate cele șase țări membre ale CCG beneficiază în prezent de un acces 
preferențial pe piața UE în cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP) al UE; este de 
părere că, având în vedere nivelul progresului economic din regiune, ALS ar fi un 
instrument mai bun pentru diseminarea beneficiilor comerciale în întreaga regiune;

15. reafirmă că obiectivul principal al UE în relațiile cu CCG ar trebui să fie încheierea ALS; 
dar, până se va întâmpla acest lucru și după modelul deciziilor luate de unii dintre 
principalii parteneri comerciali din CCG, îl încurajează pe Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei și pe comisarul pentru comerț să analizeze, 
pentru viitor, și abordări alternative ale relațiilor comerciale cu țările membre ale CCG, 
sub forma unor acorduri bilaterale între UE și statele din Golf care sunt pregătite să se 
angajeze și mai mult în relațiile cu UE.


