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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de betrekkingen van de Europese Unie met de Samenwerkingsraad van de Golf
(2010/2233(INI))

– gezien de samenwerkingsovereenkomst van 25 februari 1989 tussen de Europese Unie en de 
Samenwerkingsraad van de Golf (GCC),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 april 2008 over de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EG en de Samenwerkingsraad van de Golf1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 juli 1990 over het belang van het te sluiten 
vrijhandelsakkoord tussen de EEG en de Raad voor Samenwerking van de Arabische 
Golfstaten,

– gezien het verslag over de toepassing van de Europese veiligheidsstrategie: "Veiligheid in 
een veranderende wereld", goedgekeurd door de Raad in december 2008,

– gezien het strategisch partnerschap van de Europese Unie met de landen van het 
Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten, goedgekeurd door de Raad in juni 2004,

– gezien het gezamenlijk communiqué van de 20e Raad van Ministers van 14 juni 2010 in 
Luxemburg,

– gezien het gezamenlijk communiqué van de 19e Raad van Ministers van 29 april 2009 in 
Mascate,

– gezien het gezamenlijk actieprogramma (2010-2013) voor de tenuitvoerlegging van de 
samenwerkingsovereenkomst EU-GCC van 1988,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een 
nauwere samenwerking met derde landen op hogeronderwijsgebied (COM(2001)0385),

– gezien de economische overeenkomst tussen de staten van de GCC, die op 31 december 2001 
te Masqat (sultanaat Oman) is goedgekeurd, en de GCC-verklaring van 21 december 2002 
voor de Doha-ronde over de start van de douane-unie voor de Samenwerkingsraad van de 
Arabische Golfstaten,

– gelet op de artikelen 188 C en 188 N, lid 6, onder a), punt v), van het Verdrag van Lissabon, 
volgens welke de Raad de goedkeuring van het Parlement moet vragen voor de sluiting van 
internationale overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is,

– gezien zijn jaarverslagen over de mensenrechten,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de Commissie 
internationale handel en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de Golfregio tegenwoordig moet worden beschouwd als een nieuw 
                                               
1 PB C 259E van 29.10.2009, blz. 83.
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opkomend mondiaal economisch centrum, gevormd door de staten van de 
Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC),

B. overwegende dat de geopolitieke situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en regionale implicaties (stabilisering Irak, nucleair 
programma Iran, islamitisch terrorisme, piraterij, Jemen) en dat dusver de GCC de enige 
stabiele regionale organisatie is die functioneert op basis van multilaterale samenwerking,

C. overwegende dat meer dan een derde van alle soevereine geldelijke middelen ter wereld in 
bezit is van de staten van de GCC en dat mede dankzij deze middelen het mondiale en 
Europese financiële systeem, in reactie op de crisis, is gered, 

D. overwegende dat de liberalisering en diversificatie van de economische structuren die in 
verschillende GCC-landen in gang zijn gezet zorgen voor een nieuwe interne dynamiek op 
politiek gebied (constitutionele hervorming, politieke participatie, versterking van instituties) 
en sociaal gebied (opkomst van maatschappelijke organisatie, werkgeversorganisaties, 
positie van de vrouw) die aangemoedigd en ondersteund moet worden,

E. overwegende dat er, gezien de omvang van de investeringen van de GCC-landen in de 
zuidelijke buurlanden van de EU, samenwerkingssynergieën nodig zijn tussen Europa, de 
landen van het Middellandse-Zeegebied en de Golf,

F. overwegende dat de geo-economische heroriëntatie van de GCC-landen op Azië, aangestuurd 
door de groeiende olievraag van de Aziatische markten (China, India, Singapore, Japan, de 
Filippijnen, Zuid-Korea) momenteel een diversificatie van de handels- en economische 
betrekkingen tot gevolg heeft die wordt geconsolideerd door vrijhandelsakkoorden en de 
ontwikkeling van een politieke dialoog,

G. overwegende dat de GCC-landen door hun sleutelrol op het wereldtoneel 
gemeenschappelijke belangen op het gebied van mondiale stabiliteit en mondiaal economisch 
bestuur met de Europese Unie delen,

H. overwegende dat de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de 
GCC, die 20 jaar geleden zijn gestart, tot dusver de langdurigste, door de Europese Unie 
aangegane en niet afgeronde handelsbesprekingen zijn,

I. overwegende dat de opname van politieke clausules in overeenkomsten, in het bijzonder met 
betrekking tot de naleving van de mensenrechten, een onlosmakelijk deel zijn van alle 
handelsakkoorden tussen de Unie en een derde partij,

J. overwegende dat de Unie maar beperkt aanwezig is in de Golfstaten en dat daar een beeld 
van Europa leeft dat meestal wordt overheerst door dat van enkele EU-lidstaten die sterkere 
en oudere banden hebben met de regio, 

K. overwegende dat de Europese Unie beschikt over deskundigheid op het gebied van 
institutionele capaciteitsopbouw, onderwijs en onderzoek, ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, technische ondersteuning en regulering, en diplomatieke en politieke 
dialoog over stabiliteit in buurlanden en mondiale veiligheidskwesties,

1. wijst erop dat de sluiting van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de GCC een prioriteit 
blijft en dat een eventuele mislukking in strijd is met de belangen van beide partijen, 
onderstreept dat de sluiting van dit akkoord een wederzijds erkenning inhoudt van de 
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geloofwaardigheid van twee entiteiten die hebben gekozen voor een multilaterale aanpak en 
integratie;

2. meent dat de Europese Unie een strategisch partnerschap met de GCC en zijn lidstaten moet 
voorstellen dat strookt met de respectieve rol van beide entiteiten op het internationale 
toneel; wijst in dit verband op het belang van de invoering van een regelmatige top op het 
niveau van staatshoofden en regeringsleiders;

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst voor extern optreden van de Europese Unie meer 
middelen worden uitgetrokken voor deze regio, en dat er nieuwe diplomatieke missies 
worden geopend om meer zichtbaarheid aan de EU te geven, de politieke dialoog te 
bevorderen en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie te verbeteren; onderstreept 
dat gedifferentieerde bilaterale benaderingen van landen die een intensievere samenwerking 
willen aangaan het multilaterale kader alleen maar kunnen aanvullen en versterken;

4. wijst op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de 
meeste landen van de Golf; spoort de Golfstaten aan hun inspanningen vol te houden en 
verzoekt hen een stap verder te zetten met de bevordering van de mensenrechten, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor buitenlandse werknemers, 
vrijheid van meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen heeft en de opkomst van plaatselijke structuren en 
organisaties te ondersteunen;

5. neemt kennis van het gezamenlijke actieprogramma van de Raad van Ministers van 14 juni 
2010, ter versterking van de samenwerking op talloze strategische terreinen van wederzijds 
belang,maar betreurt het ontbreken van een hoofdstuk over een regelmatige en constructieve 
open politieke dialoog;

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de wapenwedloop waarin de Golfregio is verwikkeld; 
verzoekt de Europese Unie een strategische overleg te starten met de GCC-staten over 
kwesties in verband met de nationale veiligheid van gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, islamitisch terrorisme, intern conflict in Jemen) en op 
termijn bij te dragen aan de ontwikkeling van een structuur voor regionale veiligheid in het 
Midden-Oosten, in partnerschap met de Golfstaten;

7. is verheugd over de voortzetting van het integratieproces van de GCC (douane-unie, 
gemeenschappelijke markt en later een gezamenlijke munt); spoort de Europese Commissie 
aan het secretariaat van de GCC voor te stellen gezamenlijk een samenwerkingskader uit te 
werken voor het delen van ervaringen op het gebied van institutionele consolidatie, 
bestuurlijke capaciteit, mechanismes voor regulering en geschillenbeslechting; onderstreept 
dat deze benadering kan bijdragen aan ownershipprocessen;

8. juicht de belangrijke samenwerking op energiegebied toe tussen de Europese Unie en haar 
mediterrane partners, die nu is uitgebreid tot hernieuwbare energie; meent dat synergiën in 
deze activiteitensector tussen de drie geografische regio's gestimuleerd moeten worden 
vanwege hun convergerende belangen, technologische know-how, financiële middelen en de 
overvloedig aanwezige energiebronnen (zon, wind); is ingenomen met de opzet van het 
deskundigennetwerk EU-GCC inzake schone energie, die in het middelpunt van de 
belangstelling staan in de GCC-staten,

9. wijst erop dat het onderwijs voor de GCC-landen een nationale prioriteit is geworden, en dat 
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de behoeften groot zijn met betrekking tot menselijke middelen (onvoldoende 
onderwijspersoneel), leerstof (niet aangepast aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt) en de 
kwaliteit van de leerprogramma's (veroudering methoden en didactisch materiaal); verzoekt 
de inspanningen van de autoriteiten actief te ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende samenwerking voor te stellen in het hoger, middelbaar en 
lager onderwijs;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Raad van 
de Europese Unie, de voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie, de regeringen 
en de parlementen van de lidstaten, het secretariaat van de GCC alsmede aan de regeringen 
en parlementen van de lidstaten van de GCC.
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TOELICHTING

Voor een strategisch partnerschap van de EU met de GCC en zijn lidstaten

De Europese Unie en de Samenwerkingsraad van de Golf onderhandelen al twintig jaar over een 
vrijhandelsakkoord. Het zijn tot dusver de oudste handelsbesprekingen van de Unie die nog niet 
zijn afgerond. In twintig jaar is echter de context van deze besprekingen diepgaand veranderd. 

De geopolitieke situatie van de GCC wordt gekenmerkt door een aantal veiligheidskwesties met 
mondiale en regionale implicaties (Irak, Iran, Jemen, islamitisch terrorisme, piraterij). De 
economieën van de GCC-lidstaten, die deel uitmaken van de wereldeconomie, zijn de weg 
ingeslagen van een liberalisering en een diversificatie van de economische structuur en 
uitbreiding van hun handelspartners. Azië is in 2010 de belangrijkste handelspartner van de Golf 
geworden. De GCC-landen beschikken overigens over een grote financiële invloed op grond van 
hun soevereine middelen, die in 2009 meer dan 1380 miljard dollar bedroegen, dat wil zeggen 
meer dan 35% van het mondiale volume1. De GCC-lidstaten zijn de economische motor van heel 
de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika geworden: zij vertegenwoordigen meer dan 
40% van de nationale rijkdom die in dit gebied wordt geproduceerd en hebben 50% van de 
officiële externe reserves in bezit, ofwel 1070 miljard dollar. Tot slot zijn ze vandaag de dag de 
belangrijkste investeerders in de zuidelijke mediterrane buurlanden van de EU. Deze 
internationale activiteit beperkt zich niet tot handels-, financiële en energieterreinen, maar vindt 
ook plaats op diplomatiek gebied, met een stijgend aantal bemiddelingsacties, in het bijzonder 
door Qatar en Saudi-Arabië, in het Midden-Oosten en Afrika, en de bevordering van 
overleginitiatieven die tot interculturele toenadering en wederzijds begrip moeten leiden. 

Daarnaast zijn er in de GCC-landen intern sinds een paar jaar nieuwe processen van politieke en 
sociale modernisering gaande, weliswaar in een verschillend tempo, maar met een eigen 
dynamiek, die steun en aanmoediging verdient. Tenslotte is het integratieproces dat sedert 30 
jaar in gang is gezet door de zes lidstaten nog steeds het enige experiment van dit soort in de 
Arabische wereld.  Weliswaar kunnen de intergouvernementele werking, het ontbreken van 
supranationale prerogatieven, de onmogelijkheid om bindende besluiten te nemen en op te 
leggen en de bestuursstructurele tekortkomingen niet ontkend worden, maar de invoering van 
een douane-unie en vervolgens een binnenmarkt en op langere termijn een gezamenlijke munt 
laten zien dat de machthebbers in de regio verder willen gaan met een integratieproces, op basis 
van multilaterale samenwerking, dat – zo mag onderstreept worden – heeft bewezen stabiel te 
zijn. De ervaringen van de EU blijven in dit opzicht een bron van inspiratie en bieden een grote 
expertise die met de GCC gedeeld kan worden.

Uiteraard is een, ook door ons gewenste, snelle sluiting van het vrijhandelsakkoord van cruciaal 
belang, maar de Unie moet zich dus nu al bezig houden met de periode nà het akkoord. Het 
potentieel voor samenwerking tussen de beide regio's is niet beperkt tot handelszaken. De twee 
entiteiten hebben gemeenschappelijke belangen op het gebied van internationale veiligheid, 
terrorismebestrijding, diplomatieke bemiddeling in de gebieden van het Midden-Oosten waar 
spanningen heersen, regionaal crisismanagement, interculturele dialoog en mondiale economisch 
bestuur.

Dit initiatiefverslag is bedoeld als een oproep van het Europees Parlement om een ambitieuzere 
politiek van de Unie te formuleren ten aanzien van de GCC en zijn lidstaten. Het zou jammer 
zijn als twee belangrijke spelers op het mondiale politieke en economische toneel, de EU en de 
                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute.



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

NL

GCC, zich scheidende wegen gaan bewandelen op een moment dat zich een nieuw regionaal 
evenwicht vormt en het mondiaal economisch bestuur wordt herzien. Intensievere betrekkingen 
zou beide partijen ten goede komen, te meer daar er talloze terreinen van samenwerking 
voorhanden zijn, in het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, hernieuwbare 
energiebronnen, om slechts enkele te noemen, en de EU in verhouding tot de nieuwe spelers die 
in de Golf opereren op dit gebied over comparatieve voordelen beschikt die zij kan verzilveren, 
mits er een politieke wil op het hoogste niveau is.


