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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spominja na svojo resolucijo o sporazumu o prosti trgovini med ES in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu (GCC) z dne 24. aprila 2008, ki jo je podprlo 96 % poslancev; 
ugotavlja, da so skoraj vsi predlogi in vprašanja iz resolucije še zmeraj aktualni;

2. globoko obžaluje, da so bila pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Svetom 
za sodelovanje v Zalivu večkrat preložena, in obsoja odločitev Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, da leta 2008 ta pogajanja ustavi; meni, da je skrajni čas, da se poišče dokončna 
rešitev za ta pogajanja in da se končno sprostijo koristi za družbe in poslovne skupnosti na 
obeh straneh;

3. ugotavlja, da je GCC trenutno šesti največji izvozni trg Evropske unije, EU pa je trenutno 
drugi največji trgovinski partner držav GCC; ugotavlja, da kljub že intenzivnemu obsegu 
trgovine še obstajajo možnosti za njeno poglobitev, pa tudi prostor za diverzifikacijo med 
obema stranema; meni, da bi sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu v veliki meri spodbudila poglobitev vezi in dodatno diverzifikacijo;

4. pozdravlja dejstvo, da so se v zadnjih dveh desetletjih gospodarski odnosi med EU in 
GCC krepili in da se je trgovina med obema stranema znatno povečala, čeprav jima ni 
uspelo skleniti sporazuma o prosti trgovini; razume to kot signal, da bi sporazum o prosti 
trgovini še pospešil to naravno rast in jo zasidral v bolj odprto, predvidljivo in varno 
okolje;

5. ugotavlja, da je večina dela v zvezi s sporazumom o prosti trgovini že opravljena, in meni, 
da obseg sporazuma, kakor je določen sedaj, obeta velike prednosti za obe strani; zato 
poziva obe strani, naj sporazum o prosti trgovini obravnavata kot velik in pomemben 
podvig za obe regiji in njune prebivalce;

6. je trdno prepričan, da bi imel sporazum o prosti trgovini med EU in GCC bistvene 
prednosti za obe strani; verjame, da bi sporazum o prosti trgovini z EU koristil notranji 
integraciji GCC in da bi lahko po vzpostavitvi carinske unije GCC dal nov zagon tudi 
pomembnim projektom, kot sta skupni trg GCC in dokončna vzpostavitev monetarne 
unije GCC z eno samo valuto;

7. odločno podpira sporočilo, ki ga je visoka predstavnica/podpredsednica Catherine Ashton 
poslala junija 2010 na skupnem ministrskem srečanju EU-GCC in pozneje 22. septembra 
na srečanju EU-GCC ob robu ministrskega srečanja generalne skupščine ZN, ko je 
naznanila, da je EU pripravljena na sklepna prizadevanja za zaključitev pogajanj; 
pozdravlja tudi odziv GCC, ki je prav tako potrdil željo po zaključitvi pogajanj;

8. priznava občutljivost nekaterih držav GCC v zvezi z izvoznimi dajatvami, a obžaluje 
nedavno odločitev pogajalcev GCC, da bodo v zvezi s tem ponovno zavzeli stališče iz leta 
2008, namreč da se določbe o tem vprašanju ne vključijo v sporazum o prosti trgovini; je 
trdno prepričan, da v nobenem sodobnem sporazumu o prosti trgovini ni mogoče izpustiti 
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vprašanja o izvoznih dajatvah in da morajo sporazumi o prosti trgovini po predpisih STO 
zagotoviti občutno liberalizacijo uvoza in izvoza;

9. opozarja, da je z Lizbonsko pogodbo mednarodna trgovinska politika postala eno od 
orodij zunanje politike EU in da je Unija posledično zavezana v vseh svojih mednarodnih 
sporazumih spoštovati demokratična načela in temeljne človekove pravice ter socialne in 
okoljske razsežnosti;  

10. verjame, da bi lahko sklenitev sporazuma o prosti trgovini precej izboljšala sedanje 
odnose med državami članicami EU in državami GCC, zlasti nedavni skupni akcijski 
program, saj bi zagotovila večjo zmogljivost in oblikovanje institucionalnih okvirov; 
obžaluje, da ostaja diplomatska prisotnost EU v državah GCC minimalna, in upa, da bo 
EU v okviru nove Evropske službe za zunanje delovanje okrepila prisotnost v regiji, 
vključno z vzpostavitvijo delegacije Unije v vseh šestih državah GCC; verjame, da bi 
večja diplomatska prisotnost precej povečala možnosti za hitro sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini in njegovo nadaljnje izvajanje;

11. predlaga organizacijo rednega vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad EU in GCC;  
poudarja, da bi lahko to vrhunsko srečanje izjemno okrepilo politične, finančne, 
gospodarske, trgovinske in kulturne vezi med EU in GCC; odločno spodbuja vrhovne 
nosilce političnih odločitev v EU in GCC, naj si prizadevajo za to vrhunsko srečanje, ne 
glede na sklenitev in podpis sporazuma o prosti trgovini;

12. je zadovoljen z dejstvom, da sta EU in GCC skozi leta postala pomembna naložbena 
partnerja; meni, da bo sklenitev sporazuma o prosti trgovini – oziroma vsaj uradna obnova 
pogajanj – nedvomno utrla pot dodatnim sporazumom, ki bodo spodbujali in olajšali 
neposredne tuje naložbe obeh strani; opozarja, da od začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe neposredne tuje naložbe sodijo v pristojnost EU ter tako odpirajo dodatne 
možnosti za želeno hitro sklenitev sporazuma o prosti trgovini med EU in GCC;

13. predlaga, da se v vseh oblikah trgovine med EU in GCC uporablja euro;

14. ugotavlja, da vseh šest držav GCC po splošnem sistemu preferencialov EU sedaj uživa 
prednostni dostop do trga EU; meni, da bi bil glede na stopnjo gospodarskega napredka 
regije sporazum o prosti trgovini boljše orodje za širjenje trgovinskih prednosti po vsej 
regiji;

15. ponovno zatrjuje, da bi moral biti glavni cilj EU v odnosih z GCC sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini; dokler se to ne zgodi in ob upoštevanju napredka, ki so ga že dosegli 
nekateri glavni trgovinski partnerji GCC, pa poziva visoko predstavnico/podpredsednico 
in komisarja za trgovino, naj ocenita alternativne pristope k trgovinskim odnosom z 
državami GCC v prihodnje, in sicer v obliki dvostranskih sporazumov med EU in tistimi 
zalivskimi državami, ki se že čutijo pripravljene za sklenitev dodatnih dogovorov z EU.


