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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd
(2010/2233(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til samarbejdsaftalen af 25. februar 1989 mellem Den Europæiske Union og 
Golfstaternes Samarbejdsråd,

– der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om frihandelsaftalen mellem EF og 
Golfstaternes Samarbejdsråd1,

– der henviser til sin beslutning af 13. juli 1990 om betydningen af den frihandelsaftale, der 
skal indgås mellem EØF og Golfstaternes Samarbejdsråd,

– der henviser til rapport om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi: At 
skabe sikkerhed i en verden i forandring, som blev godkendt af Rådet i december 2008,

– der henviser til EU’s strategiske partnerskab med Middelhavsområdet og Mellemøsten, 
som Rådet vedtog i juni 2004,

– der henviser til det fælles kommuniké fra det 20. ministermøde den 14. juni 2010 i 
Luxembourg,

– der henviser til det fælles kommuniké fra det 19. ministermøde den 29. april 2009 i 
Muscat,

– der henviser til det fælles handlingsprogram (2010-2013) for gennemførelsen af 
samarbejdsaftalen mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd af 1988,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser 
(KOM(2001)0385),

– der henviser til den økonomiske aftale mellem medlemmerne af Golfstaternes 
Samarbejdsråd, der vedtoges den 31. december 2001 i Muscat i Sultanatet Oman, og til 
Doha-erklæringen fra Golfstaternes Samarbejdsråd om iværksættelsen af en toldunion for 
Golfstaternes Samarbejdsråd af 21. december 2002,

– der henviser til artikel 188 C og 188 N, stk. 6, litra a), nr. v), i Lissabontraktaten, ifølge 
hvilke Rådet skal anmode om Europa-Parlamentets godkendelse forud for indgåelsen af 
enhver international aftale, der dækker områder, hvor den almindelige 
lovgivningsprocedure finder anvendelse,

– der henviser til sine årlige betænkninger om menneskerettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

                                               
1  EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 83. 
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– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
International Handel og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at Golfregionen i dag skal betragtes på baggrund af det nye 
erhvervscentrum, som udgøres af landene i Golfstaternes Samarbejdsråd,

B. der henviser til, at der i det geopolitiske miljø i Golfregionen er en koncentration af 
udfordringer mod sikkerheden med globale og regionale konsekvenser (stabilisering af 
Irak, det iranske atomprogram, islamisk terrorisme, piratvirksomhed, Yemen) og at 
Golfstaternes Samarbejdsråd til dato er den eneste stabile regionale organisation, der er 
baseret på multilateralisme og samarbejde,

C. der henviser til, at landene i Golfstaternes Samarbejdsråd sidder på mere end en tredjedel 
af de samlede statsejede investeringsfonde i verden, og at denne kapital i forbindelse med 
krisen har bidraget til at redde det finansielle system i verden og i Europa, 

D. der henviser til, at processen med at liberalisere og diversificere de økonomiske strukturer, 
der er indledt i flere lande i Golfstaternes Samarbejdsråd, skaber nye interne, politiske 
(konstitutionelle reformer, deltagelse i det politiske liv, styrkelse af institutionerne) og 
sociale (oprettelse af en foreningsstruktur, arbejdsgiverforeninger, kvinders vilkår) 
bevægelser, som bør fremmes og støttes,

E. der henviser til, at de betydelige investeringer fra landene i Golfstaternes Samarbejdsråd i 
nabolandene i den sydlige del af EU skaber samarbejdssynergier mellem Europa, 
Middelhavsområdet og Golfområdet,

F. der henviser til, at den geoøkonomiske omlægning i landene i Golfstaternes 
Samarbejdsråd mod Asien, der startede i forbindelse med en øget efterspørgsel på de 
asiatiske markeder (Kina, Indien, Singapore, Japan, Filippinerne, Sydkorea) efter olie og 
gas, fører til en diversificering af de kommercielle og økonomiske forbindelser, der 
udbygges af frihandelsaftaler og udvikling af en politisk dialog,

G. der henviser til, at landene i Golfstaternes Samarbejdsråd spiller en vigtig rolle i verden, 
hvorfor disse lande har fælles interesser med EU med hensyn til international stabilitet og 
global økonomisk styring,

H. der henviser til, at forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Golfstaternes 
Samarbejdsråd, der indledtes for 20 år siden, er de ældste handelsforhandlinger, som EU 
har indledt, og som endnu ikke er afsluttet,

I. der henviser til, at politiske klausuler, navnlig med hensyn til overholdelse af 
menneskerettigheder, er en fast bestanddel i alle handelsaftaler, der indgås mellem EU og 
en tredjepart,

J. der henviser til Unionens begrænsede tilstedeværelse i regionen samt til en opfattelse af 
Europa, der ofte blandes sammen med opfattelsen af de enkelte medlemsstater, der har 
gamle og udviklede forbindelser til området, 

K. der henviser til, at EU ligger inde med en vis ekspertise med hensyn til styrkelse af den 



PR\830455DA.doc 5/8 PE448.833v01-00

DA

institutionelle kapacitet, uddannelse og forskning, udvikling af vedvarende energi og miljø 
samt teknisk og reguleringsmæssig bistand og politisk og diplomatisk dialog om 
spørgsmål vedrørende stabilitet i nabolande og global sikkerhed,

1. minder om, at indgåelsen af en frihandelsaftale mellem EU og Golfstaternes 
Samarbejdsråd fortsat er en prioritet og at et eventuelt manglende resultat går imod begge 
parters interesse;  understreger, at indgåelsen af denne aftale afspejler en gensidig 
anerkendelse af de to områders troværdighed, som har valgt multilateralisme og 
integration; 

2. mener, at EU bør foreslå, at der etableres et strategisk partnerskab med Golfstaternes 
Samarbejdsråd og dets medlemslande, der afspejler de to enheders respektive roller på den 
internationale scene; understreger i denne forbindelse betydningen af, at der regelmæssigt 
afholdes topmøder på stats- og regeringschefsplan;

3. anmoder om, at der inden for rammerne af EU’s udenrigstjeneste afsættes flere midler til 
denne region, og at der åbnes flere diplomatiske repræsentationer, hvilket ville bidrage til 
større synlighed, lette den politiske dialog og styrke effektiviteten i Unionens aktioner; 
understreger, at en differentieret bilateral strategi over for disse lande vil være tilbøjelig til 
at intensivere deres samarbejde og kan supplere og styrke den multilaterale ramme;

4. minder om den sociale og politiske udvikling, der de seneste år har kunnet konstateres i de 
fleste Golfstater; opfordrer Golfstaterne til at fortsætte deres bestræbelser i denne retning 
og til at gå længere med hensyn til fremme af menneskerettigheder, lige vilkår for mænd 
og kvinder, arbejdsret, herunder for vandrende arbejdstagere og menings- og 
ytringsfrihed; opfordrer Golfstaterne til at høre civilsamfundet og bidrage til skabelsen af 
lokale strukturer og foreninger;

5. noterer sig det fælles handlingsprogram, som blev vedtaget ved ministermødet den 14. 
juni 2010 med henblik på at styrke samarbejde på mange strategiske områder af fælles 
interesse, men beklager imidlertid, at det ikke indeholder et afsnit om en åben, 
regelmæssig og konstruktiv politisk dialog;

6. giver udtryk for sin bekymring over, at Golfregionen har kastet sig ud i et våbenkapløb; 
opfordrer EU til at indlede en strategisk dialog med landene i Golfstaternes Samarbejdsråd 
om spørgsmål af fælles interesse vedrørende den regionale sikkerhed (det iranske 
atomprogram, stabiliseringen af Irak, islamisk terrorisme, den interne konflikt i Yemen) 
og på længere sigt at bidrage til opbygningen af en regional struktur i Mellemøsten i 
samarbejde med Golfstaterne;

7. glæder sig over den fortsatte integrationsproces i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd 
(toldunion, fælles marked og på sigt en fælles mønt); opfordrer Kommissionen til at 
foreslå Golfstaternes Samarbejdsråds sekretariat, at de i fællesskab fastlægger en ramme 
for samarbejde med henblik på at dele erfaringer inden for institutionsopbygning, 
administrativ kapacitet, reguleringsmekanismer og tvistbilæggelse; understreger, at denne 
tilgang kan inspirere til ejerskabsprocesser; 

8. bifalder det vigtige samarbejde inden for energiområdet mellem EU og parterne i 
Middelhavsområdet, der nu er udvidet til også at omfatte vedvarende energi; mener, at der 
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skal tilskyndes til synergier inden for denne sektor mellem de tre geografiske områder, da 
det er i fælles interesse, og der er teknologisk knowhow, finansiering og et overflod af 
ressourcer (sol, vind);  glæder sig over etableringen af et netværk af ekspertise i EU og 
landene i Golfstaternes Samarbejdsråd vedrørende ren energi, der er blevet af største 
vigtighed for landene i Golfstaternes Samarbejdsråd;

9. minder om, at uddannelse i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd er en national prioritet, 
da der er et stort behov for menneskelige ressourcer (mangel på lærere), for indhold i 
uddannelserne (ikke tilpasset udviklingen på arbejdsmarkedet) og for kvalitet i 
læseplanerne (metode og opdaterede undervisningsmaterialer); opfordrer til aktivt at støtte 
myndighedernes bestræbelser for at udbedre disse mangler og foreslå et ambitiøst 
samarbejde på området for videregående uddannelser, gymnasier og andre videregående 
skoler samt grundskoler;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
Kommissionens formand, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, sekretariatet for Golfstaternes Samarbejdsråd samt regeringer og parlamenter 
i medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd.
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BEGRUNDELSE

For et strategisk partnerskab mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd og dets 
medlemslande

EU og Golfstaternes Samarbejdsråd har de sidste 20 år forhandlet om en frihandelsaftale. Det 
er dermed de ældste handelsforhandlinger, som EU har indledt, og som endnu ikke er 
afsluttet.  Situationen for disse forhandlinger har imidlertid ændret sig grundlæggende i løbet 
af de 20 år. 

Det geopolitiske miljø i Golfstaternes Samarbejdsråd er præget af en række nye udfordringer 
mod sikkerheden med globale og regionale konsekvenser (Irak, Iran, Yemen, islamisk 
terrorisme, piratvirksomhed). Økonomierne i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd er 
integreret på globalt plan, og landene har forpligtet sig til liberalisering og en diversificering 
af deres økonomiske struktur og til en udvidelse af deres handelspartnere. Asien er i 2010 
blevet Golfstaternes vigtigste handelspartner. Landene i Golfstaternes Samarbejdsråd råder i 
øvrigt over en betydelig finansiel slagstyrke i form af statsejede investeringsfonde, der i 2009 
nåede op på en værdi af mere end 1 380 mia. USD, hvilket udgør over 35 % af det samlede 
beløb i verden1. Landene i Golfstaternes Samarbejdsråd er blevet den økonomiske drivkraft i 
hele Mellemøsten og det nordlige Afrika, da mere end 40 % af nationalformuen produceres i 
dette område, og da området råder over 50 % af de officielle valutareserver, nemlig 1 070 
mia. USD. Endelig er de i dag de største investorer i de sydlige Middelhavslande i EU. Denne 
aktive internationalisme begrænser sig ikke blot til de handelsmæssige, finansielle og 
energimæssige områder. Den berører ligeledes diplomatiet, hvor de i stadig flere tilfælde 
fungerer som mæglere, navnlig i Qatar og Saudiarabien, Mellemøsten og Afrika, og 
derudover fremmer de initiativer til dialog med sigte på kulturel tilnærmelse og gensidig 
forståelse. 

Endvidere har landene i Golfstaternes Samarbejdsråd gennem de sidste år gennemgået en ny 
politisk og social moderniseringsproces, godt nok i forskellig grad, men som har skabt interne 
dynamikker, der bør støttes og fremmes. Endelig er den integrationsproces, der blev indledt 
for mere end 30 år siden af de seks medlemslande, det eneste forsøg til dato i den arabiske 
verden. Selvom strukturen i organisationen er mellemstatslig, den har ingen overnationale 
beføjelser, den er ikke i stand til at skabe eller gennemtvinge bindende bestemmelser og der er 
svagheder i den administrative struktur, så viser etableringen af en toldunion og et fælles 
marked og på sigt en fælles mønt en vilje fra beslutningstagerne i regionens side til at skabe 
øget integration, der bygger på samarbejde og multilateralisme og som, det skal understreges, 
har vist sig at være stabil. EU’s erfaringer er i den forbindelse en kilde til inspiration og 
ekspertise, som kan deles med Golfstaternes Samarbejdsråd.

Derfor bør Unionen, uanset hvor vigtigt det er hurtigt at få indgået en frihandelsaftale, hvilket 
vi i høj grad ønsker, allerede nu planlægge, hvad der skal ske efter aftalens indgåelse.  
Potentialet for samarbejde mellem de to regioner går ud over blot handel. De to enheder har 
fælles interesser med hensyn til international sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme, 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute
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diplomatisk mægling i de spændte områder i Mellemøsten, regional krisestyring, interkulturel 
dialog og global økonomisk styring. 

Denne initiativbetænkning er et signal fra Europa-Parlamentet om, at der bør udformes en 
mere ambitiøs politisk fra Unionens side med hensyn til Golfstaternes Samarbejdsråd og dets 
medlemslande. Det ville være en skam, hvis disse to vigtige aktører på den globale politiske 
og økonomiske arena, EU og Golfstaternes Samarbejdsråd, går i forskellig retning på et 
tidspunkt, hvor der skabes en ny regional ligevægt, og hvor der defineres en ny global 
økonomisk styring. En intensivering af forbindelserne ville være til gensidig fordel for begge 
parter, da der er mange mulige samarbejdsområder inden for uddannelse, videnskabelig 
forskning og vedvarende energi, for at nævnte nogle få eksempler, og da EU har på dette plan 
har komparative fordele, som det kan udnytte i forhold til mange nye aktører i Golfområdet, 
hvis blot der udvises politisk vilje på højeste niveau.


