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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 swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie umowy o wolnym 

handlu (FTA) między WE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (RWPZ), którą 

poparło 96% posłów; zauważa, że kwestie poruszone w tej rezolucji – takie jak potrzeba 

wzajemnego dostępu do rynków, skutecznej ochrony praw własności intelektualnej, 

zniesienia barier pozataryfowych utrudniających świadczenie usług, wspierania 

zrównoważonego rozwoju i poszanowania międzynarodowych konwencji – nie straciły na 

aktualności; 

2. wyraża głębokie ubolewanie, że negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między 

WE a RWPZ były wielokrotnie odraczane na długi czas i potępia decyzję RWPZ o 

zawieszeniu tych negocjacji w 2008 r.; uważa, że nadszedł czas, by odblokować te 

negocjacje, tak aby znaleźć ostateczne rozwiązanie umożliwiające społeczeństwom i 

podmiotom gospodarczym po obu stronach czerpanie jak największych korzyści z 

umowy; 

3. wyraża ubolewanie, że region ten został zaniedbany przez UE mimo jego strategicznego 

znaczenia dla dostaw ropy, możliwości handlowych i regionalnej stabilności; 

4. zauważa, że rozpoczęte 20 lat temu negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu nie 

doprowadziły jeszcze do podpisania umowy; zdaje sobie sprawę, że niektóre państwa 

Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej odrzuciły klauzule dotyczące praw człowieka i 

nielegalnej migracji;  

5. uważa, że biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie regionu, umowę o wolnym handlu 

należy postrzegać nie tylko jako instrument zwiększenia dobrobytu przez handel, lecz 

również jako narzędzie wspierania geopolitycznej stabilności; 

6. odnotowuje, że RWPZ stanowi obecnie szósty pod względem wielkości rynek eksportowy 

dla UE oraz że UE jest głównym partnerem handlowym RWPZ; stwierdza, że chociaż już 

obecnie wymiana handlowa jest intensywna, nadal istnieją możliwości jej pogłębienia, a 

także zróżnicowania tej wymiany między obiema stronami, biorąc pod uwagę rozmiary 

rynku UE oraz starania ze strony państw RWPZ na rzecz zróżnicowania eksportu; 

stwierdza, że umowa o wolnym handlu stworzyłaby nowe możliwości współpracy i 

pomocy technicznej; uważa, że zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a RWPZ 

sprzyjałoby w dużym stopniu silniejszym więziom i dalszej dywersyfikacji; 

7. zauważa, że biorąc pod uwagę, iż kraje RWPZ zmierzają w kierunku zróżnicowania 

gospodarczego mającego na celu zmniejszenie ich uzależnienia od ropy naftowej, 

zwiększenie handlu usługami i inwestycji przyczyniłoby się do szybszego rozwoju 

gospodarek poszczególnych krajów RWPZ; 

8. wyraża zadowolenie z faktu, że w ostatnich dwudziestu latach stosunki gospodarcze 
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między UE a RWPZ pogłębiały się oraz że obroty handlowe między dwiema stronami 

znacznie wzrosły, 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; 

9. zaznacza, że większa część pracy nad umową została już przeprowadzona, oraz uważa, że 

zakres umowy o wolnym handlu 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; uważa, że UE i RWPZ łączą 

wspólne interesy i potrzeby oraz że doświadczenia UE w zakresie integracji regionalnej 

mogą być źródłem inspiracji dla regionu Zatoki Perskiej; uważa, że w związku z tym UE 

może dostarczyć wartościowej pomocy technicznej; 

10. zwraca uwagę, że w razie gdyby nie zaradzono brakowi przejrzystości procedur 

udzielania zamówień publicznych i ograniczeniom dostępu dla zagranicznych inwestorów 

w sektorze usług, mogłyby one zagrozić zawarciu umowy; 

11. zdecydowanie uważa, że umowa o wolnym handlu między UE a RWPZ przyniosłaby 

znaczne korzyści obu stronom; jest przekonany, że umowa o wolnym handlu z UE 

wsparłaby dalszą integrację gospodarczą RWPZ oraz że w następstwie ustanowienia unii 

celnej wewnątrz RWPZ mogłaby ona również przyspieszyć realizację ważnych 

projektów, takich jak wspólny rynek RWPZ czy wprowadzenie w pełni unii celnej w łonie 

RWPZ posiadającej wspólną walutę; uważa, że RWPZ mogłaby skorzystać z doświadczeń 

zdobytych przez UE podczas tworzenia jednolitego rynku i przyjmowania wspólnej 

waluty; 

12. zdecydowanie popiera przesłanie, jakie wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca 

Komisji Catherine Ashton skierowała podczas posiedzenia Wspólnej Rady UE-RWPZ i 

posiedzenia ministerialnego w czerwcu 2010 r., jak również niedawno w dniu 

22 września br. podczas posiedzenia UE-RWPZ towarzyszącego posiedzeniu 

ministerialnemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, kiedy to stwierdziła, że UE jest gotowa 

do podjęcia ostatecznych starań w celu zakończenia negocjacji; wyraża również 

zadowolenie z reakcji RWPZ, która także potwierdziła gotowość do zakończenia 

negocjacji; 

13. przyznaje, że niektóre państwa RWPZ są bardzo uczulone na kwestię ceł wywozowych, 

lecz żałuje ostatniej decyzji negocjatorów RWPZ, by powrócić w tej sprawie do 

stanowiska z 2008 r., czyli by pozostawić ustalenia co do zasad w tej kwestii poza 

zakresem umowy o wolnym handlu; zdecydowanie uważa, że obecnie zawierane umowy 

o wolnym handlu 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; 

14. zaleca, by UE przeznaczyła więcej zasobów na rzecz RWPZ, a mianowicie za 

pośrednictwem instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi 

oraz innymi państwami o wysokim dochodzie, który powinien być bardziej widoczny i 

koncentrować się na odpowiednich programach szkolenia lokalnej administracji, w tym w 

kwestiach handlowych; 
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15. przypomina, że zgodnie z Traktatem z Lizbony międzynarodowa polityka handlowa 

stanowi jedno z narzędzi polityki zagranicznej UE oraz że kwestia poszanowania zasad 

demokracji i podstawowych praw człowieka, podobnie jak kwestie społeczne i 

środowiskowe, mają dla Unii absolutnie zasadnicze znaczenie przy zawieraniu wszelkich 

umów międzynarodowych; wzywa zatem do włączania do wszelkich umów o wolnym 

handlu skutecznej i możliwej do wyegzekwowania klauzuli praw człowieka; 

16. zauważa, że w sześciu państwach RWPZ przebywa 15 mln pracowników migrujących i że 

stanowią oni 40% całkowitej liczby ludności; przypomina o niepewnej sytuacji 

pracowników migrujących w państwach Zatoki Perskiej, na co zwróciła uwagę 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), i popiera apel MOP o ustanowienie 

minimalnego wynagrodzenia w regionie, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się pozycji 

pracowników krajowych i migrujących; wyraża też poparcie dla prawa wszystkich 

pracowników do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich w celu obrony 

swoich interesów; 

17. domaga się okazywania poszanowania zasad demokratycznych i praw podstawowych 

określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka; wzywa państwa członkowskie 

RWPZ do zwalczania dyskryminacji kobiet i wykorzystywaniu dzieci, zwłaszcza na rynku 

pracy, i do skutecznego wdrażania Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji kobiet oraz Konwencji praw dziecka; 

18. uważa, że ratyfikacja i pełne wdrożenie przez państwa członkowskie RWPZ ram 

ustanowionych Konwencją ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości 

zorganizowanej, Konwencją ONZ przeciwko korupcji oraz Międzynarodową Konwencją 

o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin, powinny 

odgrywać kluczową rolę w negocjacjach dotyczących umowy o wolnym handlu; 

19. uważa, że zawarcie umowy o wolnym handlu poprawiłoby znacznie obecne stosunki 

między państwami członkowskimi UE a państwami RWPZ oraz stanowiłoby wartość 

dodaną podjętego ostatnio wspólnego programu działania, w szczególności poprzez 

zwiększenie potencjału oraz wzmocnienie struktury instytucjonalnej, w tym w obrębie 

Sekretariatu RWPZ; żałuje, że obecność dyplomatyczna UE w państwach RWPZ 

sprowadza się do minimum, i domaga się, by w ramach nowej Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych UE zwiększyć obecność dyplomatyczną UE w tym regionie, 

włącznie z ustanowieniem w każdym z sześciu państw RWPZ delegatur Unii, które 

powinny działać w ścisłej współpracy z krajowymi służbami dyplomatycznymi państw 

członkowskich UE obecnymi w państwach RWPZ, aby w jak najszerszym zakresie 

wykorzystać ich łączną wiedzę o regionie; uważa, że większa obecność dyplomatyczna 

zwiększyłaby szanse na szybsze zawarcie umowy o wolnym handlu, a następnie na jej 

wdrożenie; 

20. proponuje ustanowić regularne spotkania na szczycie szefów państw i rządów UE i 

RWPZ; podkreśla, że szczyty te mogłyby zdecydowanie wzmocnić więzi polityczne, 

finansowe, gospodarcze, handlowe i kulturalne między UE a RWPZ; usilnie zachęca 

najważniejszych decydentów UE i RWPZ do regularnego spotykania się w celu 

wspólnego określenia i wspierania wspólnych interesów i tym samym zwiększenia 

prawdopodobieństwa zawarcia i podpisania umowy o wolnym handlu w najbliższej 
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przyszłości; jest zdania, że najważniejsi decydenci UE i RWPZ powinni popierać ideę 

tych szczytów, niezależnie od zawarcia i podpisania umowy o wolnym handlu; 

21. wyraża zadowolenie z faktu, że w ostatnich latach UE i RWPZ stały się poważnymi 

partnerami w zakresie inwestycji oraz że RWPZ, wraz z Irakiem i Jemenem, uplasowała 

się na pierwszej pozycji wśród inwestorów w UE w 2008 r.; uważa, że zawarcie umowy o 

wolnym handlu lub przynajmniej oficjalne ponowne otwarcie negocjacji w tej sprawie 

stanowiłoby punkt wyjścia do dalszych porozumień, które pobudzą i ułatwią wzajemne 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne z zamiarem usunięcia przeszkód dla zagranicznej 

własności i ochrony inwestycji; przypomina, że w wyniku wejścia w życie Traktatu z 

Lizbony bezpośrednie inwestycje zagraniczne znalazły się w zakresie kompetencji UE, co 

tym bardziej umożliwia szybkie zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a RWPZ; 

zauważa, że jakakolwiek przyszła umowa o wolnym handlu stworzyłaby nowe 

możliwości inwestycyjne dla obu stron, jednocześnie zwiększając szansę spełnienia przez 

RWPZ kryteriów wymaganych od kandydata do zawarcia unijnej umowy inwestycyjnej w 

ramach przyszłej polityki inwestycyjnej UE; 

22. zauważa, że obniżenie taryf RWPZ w wyniku przyjęcia umowy o wolnym handlu 

zwiększyłoby atrakcyjność inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych; 

jest przekonany, że umowa o wolnym handlu spowoduje zwiększenie inwestycji 

związanych z usługami, co z kolei będzie sprzyjało rozwojowi państw RWPZ i państw 

członkowskich UE; 

23. proponuje, by we wszelkiej wymianie handlowej między UE a RWPZ wykorzystywać 

euro; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od czasu swojego powstania RWPZ wyrażała 

chęć stworzenia unii celnej i walutowej; zauważa, że ta pierwsza została wprowadzona w 

życie w 2009 r., natomiast negocjacje w sprawie wspólnej waluty aktualnie się toczą; 

24. zwraca uwagę, że wszystkie sześć państw RWPZ korzysta obecnie z preferencyjnego 

dostępu do rynku UE w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) Unii Europejskiej, 

podkreśla, że zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 

lipca 2008 r. wszystkie państwa RWPZ powinny nie tylko ratyfikować, lecz również 

efektywnie wdrożyć wszystkie 27 konwencji MOP i ONZ wymienionych w załączniku III 

do tego rozporządzenia; jest zdania, że – biorąc pod uwagę poziom postępu 

gospodarczego w tym regionie – umowa o wolnym handlu byłaby lepszym narzędziem 

dystrybucji zysków handlowych w całym regionie; 

25. przypomina, że głównym celem UE w stosunkach z RWPZ powinno być zawarcie umowy 

o wolnym handlu, która będzie jedną z głównych umów o wolnym handlu między 

regionami; jednak dopóki nie zostanie ona zawarta, i mając na uwadze dokonania 

niektórych głównych partnerów RWPZ, zachęca wysoką 

przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji oraz komisarza ds. handlu, aby dokonali 

oceny alternatywnego podejścia do wzajemnych stosunków handlowych z państwami 

RWPZ, 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, z uwzględnieniem niejednorodnego charakteru gospodarek państw Zatoki, 

różnorakiej reakcji tych państw na kryzys finansowy oraz ich stosunków z innymi 

partnerami handlowymi. 
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