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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om sin resolution om frihandelsavtalet mellan EG och 
Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) av den 24 april 2008, som stöddes av 96 procent av 
Europaparlamentets ledamöter. Parlamentet noterar att de förslag som lades fram och 
nästan alla de frågor som togs upp i resolutionen fortfarande är aktuella.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och 
GCC upprepade gånger har försenats och att samarbetsrådet 2008 beslutade sig för att 
avbryta förhandlingarna. Parlamentet anser att det är hög tid att man definitivt slutför 
dessa förhandlingar, i syfte att låta samhället och näringslivet på båda sidor dra nytta av 
avtalet.

3. Europaparlamentet noterar att GCC för närvarande är EU:s sjätte största exportmarknad 
och att EU är samarbetsrådets andra största handelspartner. Parlamentet noterar även att 
det trots denna redan intensiva handel fortfarande finns utrymme för att öka den och 
bredda den ekonomiska verksamheten mellan de båda parterna. Parlamentet anser att ett 
frihandelsavtal mellan EU och GCC skulle främja utvecklingen av närmare band och 
bredare verksamhet mellan parterna.

4. Europaparlamentet ser med glädje på den ökning av de ekonomiska förbindelserna mellan 
EU och GCC som skett de senaste två årtiondena och den betydande ökningen av handeln 
mellan de båda parterna, trots att inget frihandelsavtal har ingåtts. Parlamentet tolkar detta 
som ett tecken på att denna naturliga tillväxt skulle stärkas ytterligare genom ett 
frihandelsavtal, samtidigt som den skulle inbegripas i en öppnare, mer förutsebar och 
säkrare omgivning.

5. Europaparlamentet noterar att merparten av arbetet med frihandelsavtalet redan har gjorts 
och anser att avtalets nuvarande räckvidd, förebådar stora fördelar för båda parter. 
Parlamentet uppmanar därför parterna att betrakta detta frihandelsavtal som en stor och 
betydelsefull ansträngning för de båda regionerna och deras invånare.

6. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att ett frihandelsavtal mellan EU och GCC 
skulle gynna båda parter avsevärt. Parlamentet anser att den interna integrationen i GCC 
skulle gagnas genom ett frihandelsavtal med EU, och att avtalet, efter det att 
GCC:s tullunion upprättats, ytterligare skulle kunna stimulera viktiga projekt, som 
GCC:s gemensamma marknad och genomförandet av en monetär union för GCC med en 
gemensam valuta.

7. Europaparlamentet stöder med kraft meddelandet från vice ordföranden/den höga 
representanten, Catherine Ashton, vid det gemensamma ministermötet mellan EU och 
GCC i juni 2010, och därefter den 22 september i samband med det möte mellan EU och 
GCC som hölls i anslutning till FN:s generalförsamlings session, vilket ger en indikation 
om att EU är berett att göra en avgörande ansträngning för att slutföra dessa förhandlingar. 
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Parlamentet välkomnar även reaktionen från GCC, som också uttryckte sin önskan att 
slutföra förhandlingarna.

8. Europaparlamentet erkänner att vissa av GCC:s medlemsländer är känsliga när det gäller 
exporttullar, men beklagar att GCC-förhandlarna nyligen fattat beslutet att återgå till sin 
ståndpunkt i detta hänseende från 2008, dvs. att inte inkludera denna fråga i 
frihandelsavtalet. Parlamentet är av den fasta övertygelsen att frågan om exporttullar inte 
kan uteslutas ur ett aktuellt frihandelsavtal, och att det framgår av 
Världshandelsorganisationens regler att frihandelsavtal ska omfatta avsevärd liberalisering 
av både import och export.

9. Europaparlamentet påminner om att enligt Lissabonfördraget är internationell 
handelspolitik ett av EU:s utrikespolitiska verktyg, och att EU måste ta ta hänsyn till 
respekt för demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter, liksom 
sociala och miljömässiga aspekter i alla sina internationella avtal.

10. Europaparlamentet anser att de nuvarande förbindelserna mellan EU:s medlemsstater och 
GCC:s medlemsländer märkbart skulle förbättras om ett avtal ingicks, särskilt genom det 
gemensamma åtgärdsprogrammet som ger ökad kapacitet och utveckling av institutionella 
ramar. Parlamentet beklagar att EU:s diplomatiska närvaro i GCC:s medlemsländer är 
minimal och hoppas att EU kommer att öka sin diplomatiska närvaro i regionen med den 
nya Europeiska utrikestjänsten, inklusive en delegation i vart och ett av de sex länderna i 
GCC. Parlamentet anser att en ökad diplomatisk närvaro märkbart skulle öka chanserna att 
snabbt ingå frihandelsavtalet och därefter genomföra det.

11. Europaparlamentet föreslår att ett regelmässigt toppmöte mellan EU:s och GCC:s stats-
och regeringschefer inrättas. Parlamentet understryker att ett sådant toppmöte skulle 
kunna leda till mycket starkare politiska, finansiella, ekonomiska, kommersiella och 
kulturella band mellan EU och GCC. Parlamentet uppmanar med kraft både EU:s och 
GCC:s högsta politiska beslutsfattare att sträva efter att hålla ett toppmöte, oavsett om 
frihandelsavtalet har ingåtts och undertecknats eller ej.

12. Europaparlamentet välkomnar att EU och GCC under åren har blivit viktiga 
investeringspartner. Parlamentet är av åsikten att ett ingånget frihandelsavtal, eller 
åtminstone återupptagna förhandlingar, säkerligen kommer att bana väg för fler avtal som 
kommer att uppmuntra till och underlätta ömsesidiga utländska direktinvesteringar. 
Parlamentet påminner om att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft ligger utländska 
direktinvesteringar inom EU:s befogenhetsområde och att det därför finns ytterligare 
utrymme för det önskade snabba ingåendet av ett frihandelsavtal mellan EU och GCC.

13. Europaparlamentet föreslår att euro används för alla typer av handel mellan EU och GCC.

14. Europaparlamentet noterar att alla GCC:s sex medlemsländer för närvarande har 
förmånstillträde till EU:s marknad enligt EU:s allmänna preferenssystem. Parlamentet är 
av åsikten att frihandelsavtalet, med tanke på de ekonomiska framstegen i regionen, skulle 
vara ett bättre verktyg för att sprida kommersiella fördelar i området.

15. Europaparlamentet bekräftar på nytt att EU:s främsta mål i förbindelserna med GCC är att 
ingå frihandelsavtalet. Till dess att detta sker, och till följd av vad vissa viktiga 
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handelspartner inom GCC hittills har uträttat, uppmanar parlamentet vice ordföranden/den 
höga representanten och kommissionsledamoten för handel att utvärdera alternativa vägar 
till framtida kommersiella förbindelser med GCC:s medlemsländer, i form av bilaterala 
avtal mellan EU och de Gulfstater som redan är beredda att engagera sig i vidare 
förbindelser med EU. 


