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GOLFSTATEN, IRAN, IRAK EN JEMEN

De EU heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Samenwerkingsraad van de Golf
(een regionale organisatie waartoe Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en
de Verenigde Arabische Emiraten behoren) en met Jemen, en een partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst met Irak. Momenteel heeft de EU geen contractuele
betrekkingen met Iran, maar ze erkent dat er een groot potentieel is voor hechtere relaties.

RECHTSGROND

— Titel V (extern optreden) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

— De artikelen 206 en 207 (handel) en 216 t/m 219 (internationale overeenkomsten) van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

1. RAAD VOOR SAMENWERKING VAN DE ARABISCHE
GOLFSTATEN (GCC)

De GCC werd in mei 1981 opgericht. Momenteel fungeert de groep — die nog altijd bestaat
uit de oorspronkelijke lidstaten, namelijk Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten (VAE) — als het belangrijkste kanaal voor de relaties van de
EU met deze zes landen. Bij een aantal gelegenheden hebben de EU en de GCC gezamenlijke
standpunten ingenomen betreffende problemen in het Midden-Oosten.
De olierijke landen van de Golf, die in ongeveer 20 % van de energiebehoefte van de EU
voorzien, worden gekenmerkt door grote sociaaleconomische en politieke veranderingen, al
verlopen de hervormingen niet overal even snel. De gevolgen van de Arabische opstanden
voor de monarchieën van de Golfstaten zijn getemperd door preventieve beleidsmaatregelen
— subsidies en een uitbreiding van de werkgelegenheid in de openbare sector — en door
repressieve maatregelen, met name in Bahrein en de oostelijke provincie van Saudi-Arabië. De
GCC-landen blijven een actieve rol vervullen in de diplomatie in het Midden-Oosten, soms in
rivaliteit met elkaar. Dit heeft bijgedragen aan de aanhoudende diplomatieke crisis tussen Qatar
en de andere GCC-landen, die Qatar ervan beschuldigen terroristen en sektarische groeperingen
(met inbegrip van het Moslimbroederschap) te steunen, groepen te financieren die banden
hebben met Iran, de soevereiniteit van de buurlanden te schenden en aan te zetten tot politieke
meningsverschillen in buurlanden.
Hoewel de EU hoopt haar politieke betrekkingen in de regio te ontwikkelen, zijn de relaties
tussen de EU en de GCC over het algemeen gebaseerd op economische en handelsbanden.
De handelsvolumes tussen beide partijen zijn sinds de jaren tachtig gestaag gegroeid. In 2016
was de GCC de op drie na grootste handelspartner van de EU en was de EU de belangrijkste
handelspartner van de GCC.
De EU en de GCC ondertekenden in 1988 een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst
is bedoeld om de stabiliteit in een strategisch belangrijke regio te versterken, de
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politieke en economische betrekkingen te vergemakkelijken, de economische en technische
samenwerking uit te breiden en de samenwerking inzake energie, industrie, handel en
diensten, landbouw, visserij, investeringen, wetenschap, technologie en het milieu te verdiepen.
De overeenkomst voorziet in jaarlijkse gezamenlijke raden/ministeriële bijeenkomsten en
gezamenlijke samenwerkingscomités op hoog ambtelijk niveau. In april 2016 kwam het
gezamenlijke samenwerkingscomité tussen de EU en de GCC overeen om een meer
gestructureerde informele dialoog over handel en investeringen tot stand te brengen. De jongste
Gezamenlijke Raad en ministeriële bijeenkomst tussen de EU en de GCC vond plaats in juli
2016 in Brussel. De overeenkomst voorziet niet in een parlementair orgaan.
De EU en de GCC zijn een gezamenlijk actieprogramma voor 2010-2013 overeengekomen
waarin zij een stappenplan hebben opgenomen voor nauwere samenwerking in verband
met vraagstukken zoals informatie- en communicatietechnologie, nucleaire veiligheid, schone
energie, onderzoek en economische dialoog. De verlenging van dit programma heeft echter
vertraging opgelopen, voornamelijk omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt op het gebied
van handel. De onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst begonnen in 1990 maar
liepen in 2008 vast omdat de problemen met betrekking tot douanerechten bij uitvoer een bron
van onenigheid bleven. Sinds 1 januari 2007 zijn middelen van het partnerschapsinstrument (en
de voorloper ervan, het financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde
landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (ICI)) beschikbaar ter financiering
van maatregelen om de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de GCC ten uitvoer te
leggen. De GCC-landen komen ook in aanmerking voor deelname aan het Erasmus Mundus-
programma.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft op 24 maart 2011 een resolutie aangenomen over de betrekkingen van de
Europese Unie met de Samenwerkingsraad van de Golf, waarin het oproept tot een strategisch
partnerschap met de GCC en zijn lidstaten. Dit standpunt werd herhaald in de resolutie
van het Europees Parlement van 9 juli 2015 over de veiligheidsuitdagingen in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit[1]. De delegatie van
het Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch Schiereiland houdt regelmatig
interparlementaire vergaderingen met de adviesraden uit de regio en houdt toezicht op de
ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en de GCC. De Subcommissie mensenrechten
van het Parlement volgt de situatie in de Golfstaten ook op de voet.
Het Parlement heeft in de huidige zittingsperiode resoluties aangenomen waarin het specifiek
zijn bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie in sommige GCC-landen, waaronder Saudi-
Arabië en Bahrein, en over het feit dat de doodstraf in Koeweit en Bahrein weer wordt
toegepast. Het Parlement heeft ook opgeroepen tot een uitbreiding van de samenwerking met
de Samenwerkingsraad van de Golf om migratie te beheren. Op 13 september 2017 heeft
het Parlement een resolutie over wapenexport[2] aangenomen, waarin het expliciet aangeeft
van mening te zijn dat wapenexport naar Saudi-Arabië in strijd is met ten minste één
van de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en
technologie. De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Parlement werd in 2015
toegekend aan de Saoedische blogger Raif Badawi.

[1]PB C 265 van 11.8.2017, blz. 98.
[2]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0344.
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2. JEMEN

De betrekkingen tussen de EU en Jemen zijn gebaseerd op de in 1997 ondertekende
samenwerkingsovereenkomst, die betrekking heeft op handel, ontwikkelingssamenwerking,
cultuur, communicatie en informatie, milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, en
politieke dialoog. In maart 2015 lanceerde een internationale militaire coalitie onder leiding
van Saudi-Arabië een campagne tegen rebellen die de zittende president hadden afgezet. De
EU steunt de bemiddelingsinspanningen van de Verenigde Naties met het oog op een politieke
oplossing van het conflict. De Unie heeft haar steunmaatregelen geïntensiveerd in het licht van
de dramatische situatie in het land, waar meer dan 82 % van de bevolking is aangewezen op
humanitaire bijstand. Sinds 2015 heeft de EU in totaal 171 miljoen EUR aan humanitaire hulp
aan Jemen toegezegd. Dit vormt een aanvulling op de 440 miljoen EUR die binnen het meerjarig
financieel kader (MFK) voor 2016-2020 is gereserveerd voor ontwikkelingssamenwerking met
Jemen. Sinds februari 2015 werkt de EU-delegatie bij de Republiek van Jemen vanuit een
hoofdkantoor in Brussel.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft in juli 2015[3], februari 2016[4] en juni 2017[5] resoluties over de situatie
in Jemen aangenomen waarin het zijn ernstige bezorgdheid over de alarmerende humanitaire
en veiligheidssituatie tot uiting bracht en ertoe opriep een daadwerkelijk staakt-het-vuren tot
stand te brengen. Op 13 september 2017 heeft het Parlement een resolutie over wapenuitvoer[6]

aangenomen, waarin het betreurt dat militaire technologie die wordt uitgevoerd door lidstaten,
in het conflict in Jemen wordt gebruikt. De delegatie van het Europees Parlement voor de
betrekkingen met het Arabisch Schiereiland is verantwoordelijk voor de betrekkingen met
Jemen en moet de situatie in het land monitoren.

3. IRAK

De EU is al sinds de oorlog van 2003 een belangrijke verstrekker van hulp aan Irak. In mei 2012
hebben de EU en Irak een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) ondertekend.
Deze biedt een kader voor dialoog en samenwerking op een aantal gebieden, waaronder
politieke kwesties, terrorismebestrijding, handel, mensenrechten, gezondheid, onderwijs en
milieu. Binnen het kader van de PSO werd in januari 2014 de eerste bijeenkomst van de
Samenwerkingsraad tussen de EU en Irak ooit gehouden. Op 18 oktober 2016 vond een tweede
bijeenkomst plaats. De Commissie heeft toegezegd om aan Irak een bedrag van 75 miljoen
EUR beschikbaar te stellen voor de periode 2014-2020 met het oog op samenwerking op het
gebied van mensenrechten en de rechtsstaat, onderwijs en duurzame energie. In januari 2010
ondertekenden de EU en Irak een memorandum van overeenstemming voor samenwerking
inzake energie. Het memorandum voorziet in samenwerking inzake de continuïteit van de
energievoorziening, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
De EU steunt de inspanningen van de wereldwijde coalitie tegen de zogeheten Islamitische Staat
(IS) (of Da'esh) in Syrië en Irak. Zij steunt de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit
van Irak en acht politieke integratie en nationale verzoening van essentieel belang voor de
bestrijding van IS. Gezien de verslechterende veiligheids- en humanitaire situatie in Irak, heeft

[3]Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0270.
[4]Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0066.
[5]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0273.
[6]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066


Eurofeiten - 2017 4

de Commissie haar humanitaire hulp voor het land verhoogd naar 159 miljoen EUR in 2016 en
72,5 miljoen EUR (tot nu toe) in 2017. Sinds 2015 heeft de Commissie 340 miljoen EUR aan
humanitaire hulp verstrekt en levensreddende operaties in het hele land mogelijk gemaakt.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Sinds het begin van de huidige zittingsperiode heeft het Parlement verschillende resoluties
over de situatie in Irak aangenomen, onder meer over het offensief van IS, sektarisch
geweld, de vervolging van minderheden, de situatie in Noord-Irak/Mosul, massagraven en
wapenexport. De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak houdt
regelmatig interparlementaire vergaderingen met de Iraakse Raad van Vertegenwoordigers.
De Sacharovprijs van het Parlement werd in 2016 toegekend aan Nadia Murad Basee Taha
en Lamiya Aji Bashar, die seksuele slavernij door de Islamitische Staat (IS) in Irak hebben
overleefd en de spreekbuis zijn geworden van vrouwen die het slachtoffer zijn van de campagne
van seksueel geweld van IS. Zij spreken zich uit voor de Yezidi-gemeenschap in Irak, een
religieuze minderheid die is getroffen door een genocide uitgevoerd door IS-militanten.

4. IRAN

De EU deelde de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over het nucleaire programma
van Iran en heeft (via de VV/HV) de E3+3-groep (Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
China, Rusland en de VS) gesteund en gecoördineerd tijdens de lange onderhandelingen
met Iran. Op 14 juli 2015 werd in Wenen eindelijk overeenstemming bereikt over een
gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA), waarin Iran formeel afziet van het militaire
gebruik van kernenergie en het land instemt met het aanbrengen van aanzienlijke veranderingen
in de infrastructuur om zijn nucleaire installaties uitsluitend voor civiele doeleinden te
gebruiken. Iran aanvaardt ook een aantal belangrijke beperkingen ten aanzien van uranium-
en plutoniumverrijking gedurende de periode van tenuitvoerlegging van de belangrijkste
bepalingen van de overeenkomst (tien tot vijftien jaar). Sommige andere bepalingen, zoals het
toezicht op de productie van uraniumconcentraat (gele koek) door Iran, zullen voor 25 jaar
gelden. Er is een robuust inspectie- en toezichtssysteem van de Internationale Organisatie
voor Atoomenergie (IAEA) geïmplementeerd. De sancties die de VN, de VS en de EU aan
Iran hadden opgelegd in verband met zijn nucleaire activiteiten werden op 16 januari 2016
opgeheven nadat was gebleken dat het land zijn verplichtingen nakwam, maar deze kunnen weer
opnieuw worden opgelegd („snap-back”) indien Iran zijn JCPOA-verplichtingen niet nakomt.
De aanhoudende Iraanse tests met ballistische en kruisraketten brengen verontrusting teweeg in
de EU en elders, hoewel ze technisch gezien geen inbreuk op het JCPOA vormen. Ondanks de
toenemende kritiek van het Witte Huis op het JCPOA heeft de IAEA regelmatig bevestigd dat
Iran de bepalingen naleeft en heeft de EU resoluut toegezegd het actieplan te zullen uitvoeren.
EU-sancties voor mensenrechtenschendingen in Iran en de steun van het land voor terrorisme
vallen niet onder het JCPOA en blijven gelden.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In zijn resoluties heeft het Parlement er steeds op aangedrongen om een diplomatieke oplossing
voor de Iraanse nucleaire kwestie te vinden en het „tweesporenbeleid” van de EU (sancties
gekoppeld aan diplomatieke onderhandelingen) voort te zetten. Het Parlement was ingenomen
met het JCPOA, maar heeft altijd beklemtoond dat de nucleaire kwestie de internationale
gemeenschap niet mag afleiden van het probleem van de schendingen van de mensenrechten
in Iran.
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De Sacharovprijs van het Parlement werd in 2012 toegekend aan twee Iraniërs: advocate
Nasrin Sotoudeh en filmregisseur Jafar Panahi.
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Iran houdt de
ontwikkelingen in het land, alsook de potentiële bijdrage van Iran aan de stabiliteit in het
Midden-Oosten, nauwlettend in de gaten. Op 25 oktober 2016 heeft het Parlement naar
aanleiding van de nucleaire overeenkomst een evenwichtige resolutie over een EU-strategie
ten aanzien van Iran aangenomen, waarin het Parlement enerzijds Iran opnieuw in de
wereldeconomie wil integreren, maar anderzijds zijn bezorgdheid uit over de ondermaatse
eerbiediging van de mensenrechten door Iran.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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