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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o dohode o voľnom obchode medzi ES a 
Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (ďalej len „GCC“), ktorú podporilo 96 % 
poslancov EP; poznamenáva, že takmer všetky návrhy a otázky, ktorými sa zaoberá toto 
uznesenie, sú stále aktuálne;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania o dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a GCC boli opakovane odložené a vyjadruje poľutovanie nad 
rozhodnutím GCC, prijatom v roku 2008, pozastaviť tieto rokovania; je presvedčený, že je 
najvyšší čas nájsť konečné riešenie týkajúce sa týchto rokovaní, aby mali z toho prospech 
spoločnosť a podnikateľské komunity na obidvoch stranách;

3. poznamenáva, že krajiny GCC sú v súčasnosti šiestym najväčším exportným trhom EÚ a 
že EÚ je v súčasnosti druhým najväčším obchodným partnerom GCC; poznamenáva, že 
bez ohľadu na už intenzívne obchodné vzťahy stále existuje priestor na ich prehĺbenie, 
ako aj na väčšiu diverzifikáciu na obidvoch stranách; domnieva sa, že uzavretie dohody 
o voľnom obchode medzi EÚ a GCC by výrazne prispelo k nadviazaniu užších vzťahov 
a k ďalšej diverzifikácii;

4. víta skutočnosť, že za posledné dve desaťročia sa hospodárske vzťahy medzi EÚ a GCC 
zintenzívňovali a že objem obchodu medzi obidvoma stranami výrazne vzrástol, a to aj 
napriek tomu, že sa nepodarilo uzavrieť dohodu o voľnom obchode; domnieva sa, že to 
znamená, že dohoda o voľnom obchode by ešte viac posilnila prirodzený rast a vytvorila 
by preň otvorenejšie, predvídateľnejšie a bezpečnejšie prostredie;

5. poznamenáva, že podstatná časť práce na dohode o voľnom obchode už bola vykonaná 
a domnieva sa, že rozsah dohody o voľnom obchode v jej súčasnej podobe sľubuje veľký 
prínos pre obidve strany; vyzýva preto obidve strany, aby dohodu o voľnom obchode 
chápali ako významný čin v prospech obdivoch regiónov a ich obyvateľov;

6. je pevne presvedčený, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a GCC by bola veľmi 
výhodná pre obidve strany; je presvedčený, že dohoda o voľnom obchode s EÚ by 
prispela k vnútornej integrácii GCC a že po vytvorení colnej únie GCC by mohla byť tiež 
významným impulzom pre dôležité projekty ako je spoločný trh GCC a dokončenie 
menovej únie GCC s jednotnou menou;

7. rozhodne podporuje odkaz, ktorý počas spoločného zasadnutia EÚ – GCC na úrovni vlád 
v júni 2010 a najnovšie 22. septembra počas zasadnutia EÚ – GCC pri príležitosti 
ministerskej konferencie Valného zhromaždenia OSN, vyslala vysoká 
predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Catherine Ashton, a v ktorom naznačuje, že EÚ 
je pripravená tieto rokovania dokončiť; víta taktiež reakciu GCC, ktorá potvrdila aj jej 
záujem tieto rokovania dokončiť;

8. uznáva citlivosť niektorých krajín GCC, čo sa týka sa vývozných ciel, ale vyjadruje 
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poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím vyjednávačov GCC vrátiť sa v tejto súvislosti 
k svojmu postoju z roku 2008, t.j. vynechať sankcie týkajúce sa tejto otázky z dohody 
o voľnom obchode; je pevne presvedčený, že žiadna súčasná dohoda o voľnom obchode 
nemôže vynechať otázku vývozných ciel a že pravidlá WTO stanovujú, že dohody 
o voľnom obchode musia zabezpečovať podstatnú liberalizáciu dovozu, ako aj vývozu;

9. pripomína, že po prijatí Lisabonskej zmluvy je medzinárodná obchodná politika jedným 
z nástrojov zahraničnej politiky EÚ a že Únia ako taká musí zohľadňovať dodržiavanie 
zásad demokracie a základných ľudských práv, spolu so sociálnym a environmentálnym 
rozmerom, vo všetkých svojich medzinárodných dohodách;

10. domnieva sa, že uzavretie dohody o voľnom obchode by výrazne prehĺbilo existujúce 
vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a krajinami GCC, najmä pokiaľ ide o nedávny 
spoločný akčný program, a to vytvorením ďalšej kapacity a budovaním inštitucionálneho 
rámca; vyjadruje poľutovanie nad tým, že diplomatické zastúpenie EÚ v krajinách GCC je 
aj naďalej minimálne a dúfa, že EÚ svoju diplomatickú prítomnosť v tomto regióne vďaka 
novozriadenej ESVČ posilní vrátane delegácie Únie v každej zo šiestich krajín GCC; je 
presvedčený, že výraznejšia diplomatická prítomnosť by významne zvýšila šance 
na rýchle uzavretie dohody o voľnom obchode a jej následné uplatňovanie;

11. navrhuje zavedenie pravidelných samitov vedúcich predstaviteľov štátov a vlád EÚ 
a GCC; zdôrazňuje, že tieto samity by mohli výrazne prehĺbiť politické, finančné, 
hospodárske, obchodné a kultúrne väzby medzi EÚ a GCC; rozhodne nabáda vedúcich 
politických činiteľov EÚ a GCC, aby takéto samity zaviedli, a to bez ohľadu na to, či bude 
dohoda o voľnom obchode uzavretá a podpísaná;

12. víta skutočnosť, že EÚ a GCC sa rokmi stali hlavnými investičnými partnermi; domnieva 
sa, že uzatvorenie dohody o voľnom obchode, alebo aspoň oficiálne znovuotvorenie 
rokovaní, bezpochyby otvorí cestu pre ďalšie dohody, ktoré podporia a uľahčia vzájomné 
priame zahraničné investície; pripomína, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 
patria priame zahraničné investície do pôsobnosti EÚ, a preto poskytujú väčší priestor na 
žiaduce a rýchle uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a GCC;

13. navrhuje, aby sa vo všetkých typoch obchodu medzi EÚ a GCC používalo euro;

14. poznamenáva, že všetkých šesť krajín GCC v súčasnosti využíva preferenčný prístup 
na trh EÚ v rámci všeobecného systému preferencií Európskej únie; domnieva sa preto, že 
vzhľadom na hospodársky pokrok regiónu by dohoda o voľnom obchode bola vhodnejším 
nástrojom na rozloženie obchodných výhod po celom regióne;

15. opätovne potvrdzuje, že základným cieľom vzťahov EÚ s GCC by malo byť uzavretie 
dohody o voľnom obchode; avšak pokým sa tak stane a vzhľadom na to, čo už niektorí z 
hlavných obchodných partnerov GCC urobili, nabáda vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a komisára pre obchod, aby posúdili alternatívne 
prístupy k budúcim obchodným vzťahom s krajinami GCC, a to v podobe dvojstranných 
dohôd medzi EÚ a tými štátmi Perzského zálivu, ktoré sa už cítia pripravené na prehĺbenie 
svojich vzťahov s EÚ.


