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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd
(2010/2233(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av samarbetsavtalet av den 25 februari 1989 mellan Europeiska unionen 
och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC), 

– med beaktande av sin resolution av den 24 april 2008 om frihandelsavtalet mellan EU och 
Gulfstaternas samarbetsråd1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juli 1990 om betydelsen av att 
ett frihandelsavtal ingås mellan EEG och Gulfstaternas samarbetsråd,

– med beaktande av rapporten om genomförandet av EU:s säkerhetsstrategi: att skapa 
säkerhet i en värld i förändring, som godkändes vid Europeiska rådets möte i 
december 2008, 

– med beaktande av Europeiska unionens strategiska partnerskap med Medelhavsområdet 
och Mellanöstern, som godkändes av rådet i juni 2004,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det tjugonde ministermötet den 
14 juni 2010 i Luxemburg, 

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det nittonde ministermötet den 
29 april 2009 i Muskat,

– med beaktande av det gemensamma handlingsprogrammet (2010–2013) för 
genomförandet av avtalet om samarbete mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd från 
1988, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
utökat samarbete med tredje land inom högre utbildning (KOM(2001)0385),

– med beaktande av det ekonomiska avtalet mellan länderna i Gulfstaternas samarbetsråd 
som godkändes i Muskat, sultanatet Oman, den 31 december 2001 och Gulfstaternas 
samarbetsråds Dohaförklaring av den 21 december 2002 om en tullunion för 
Gulfstaternas samarbetsråd,

– med beaktande av artiklarna 188 C och 188 N, punkterna 6 a och 6 v i Lissabonfördraget, 
enligt vilka rådet ska begära samtycke av parlamentet före ingåendet av samtliga 
internationella avtal som omfattar områden för vilka det vanliga lagstiftningsförfarandet 
gäller,

– med beaktande av Europaparlamentets årsrapporter om mänskliga rättigheter,

                                               
1 EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 83.
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– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för internationell handel och utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Gulfregionen måste i dag betraktas mot bakgrund av det nya internationella ekonomiska 
centrum som håller på att växa fram och som utgörs av staterna i Gulfstaternas 
samarbetsråd.

B. Den geopolitiska miljön i Gulfregionen rymmer flera säkerhetspolitiska utmaningar med 
globala och regionala konsekvenser (stabiliseringen av Irak, Irans kärnenergiprogram, 
islamsk terrorism, piratverksamhet, Jemen), och Gulfstaternas samarbetsråd är hitintills 
den enda stabila regionala organisationen som grundas på multilateralism och samarbete.

C. Mer än en tredjedel av samtliga statliga förmögenhetsfonder i världen innehas av stater i 
Gulfstaternas samarbetsråd och dessa fonder har under krisen bidragit till att rädda det 
globala och det europeiska finanssystemet. 

D. Liberaliseringen och diversifieringen av de ekonomiska strukturerna som inletts i flera av 
staterna i Gulfstaternas samarbetsråd har lett till en ny intern dynamik, politiskt 
(konstitutionella reformer, politiskt deltagande, förstärkning av institutionerna) och socialt 
(grundande av föreningar, arbetsgivarorganisationer, kvinnors villkor) som måste 
uppmuntras och stödjas.

E. De viktiga investeringar som staterna i Gulfstaternas samarbetsråd gjort i grannländerna 
söder om EU skapar synergieffekter mellan Europa, Medelhavsområdet och Gulfregionen.

F. Den ekonomiska nyorientering gentemot Asien som skett bland staterna i Gulfstaternas 
samarbetsråd och som utlöstes av den tilltagande efterfrågan på kolväte på de asiatiska 
marknaderna (Kina, Indien, Singapore, Japan, Filippinerna, Sydkorea), leder för 
närvarande till en diversifiering av handelsförbindelserna och de ekonomiska 
förbindelserna, vilken befästs av frihandelsavtal och utvecklingen av en politisk dialog.

G. Staterna i Gulfstaternas samarbetsråd har en nyckelroll på den globala scenen, vilket 
innebär att man har gemensamma intressen med Europeiska unionen när det gäller den 
internationella stabiliteten och styrningen av den globala ekonomin. 

H. Förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd inleddes 
för tjugo år sedan och är i dag de allra äldsta handelsförhandlingarna som påbörjats men 
ännu inte avslutats av Europeiska unionen.

I. Inbegripandet av politiska klausuler, särskilt om respekten för mänskliga rättigheter, är 
en viktig del i alla handelsavtal som EU ingår med tredje parter.

J. EU har en begränsad närvaro i regionen, och uppfattningen om Europa blandas ofta 
samman med uppfattningen om vissa medlemsstater som man sedan länge har etablerade 
förbindelser med. 
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K. Europeiska unionen besitter sakkunskaper om hur institutionernas kapacitet kan 
förstärkas, om utbildning och forskning, utvecklingen av förnybara energikällor och om 
miljön, om tekniskt stöd och om lagstiftning, om den politiska och diplomatiska dialogen 
om stabilitetsfrågor i grannländerna samt den globala säkerheten.

1. Europaparlamentet påminner om att ingåendet av ett frihandelsavtal mellan EU och 
Gulfstaternas samarbetsråd fortsätter att vara en prioritering och att ett eventuellt 
misslyckande inte vore i någon parts intresse. Parlamentet understryker att ingåendet av 
detta avtal skulle utgöra ett ömsesidigt erkännande av tillförlitligheten hos båda parter, 
som båda har valt multilateralism och integration.

2. Europaparlamentet anser att EU bör föreslå att ett strategiskt partnerskap med 
Gulfstaternas samarbetsråd och dess medlemsstater inrättas, som är i nivå med de 
respektive rollerna hos båda parter på den internationella scenen. Parlamentet betonar att 
för att detta ska kunna uppnås är det viktigt att man regelbundet anordnar toppmöten på 
stats- och regeringschefsnivå.

3. Europaparlamentet begär att ökade medel ska avsättas för regionen inom ramen för 
EU:s politik för yttre åtgärder och att nya diplomatiska förbindelser ska öppnas som bidrar 
till ett bättre synliggörande, till att underlätta den politiska dialogen och till att stärka 
effektiviteten i EU:s insatser. Parlamentet understryker att en differentierad bilateral 
strategi gentemot stater som är beredda att intensifiera sina samarbeten bara skulle 
komplettera och stärka den multilaterala ramen.

4. Europaparlamentet framhåller den sociala och politiska utveckling som ägt rum i 
merparten av gulfstaterna de senaste åren. Parlamentet uppmuntrar gulfstaterna att 
fortsätta sina insatser och uppmanar dem att gå ännu längre för att främja mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, arbetsrätten, även med hänsyn till invandrade arbetstagare, samt 
yttrande- och åsiktsfriheten. Parlamentet uppmanar gulfstaterna att lyssna på det civila 
samhället och att hjälpa till med uppbyggandet av lokala strukturer och organisationer.

5. Europaparlamentet noterar det gemensamma handlingsprogram som antogs av 
ministerrådet den 14 juni 2010 och vars syfte är att förstärka samarbetet inom en rad 
strategiska områden av gemensamt intresse, men beklagar avsaknaden av ett avsnitt om en 
öppen, regelbunden och konstruktiv politisk dialog.

6. Europaparlamentet oroas över den kapprustning som pågår i gulfregionen. Parlamentet 
uppmanar EU att inleda en strategisk dialog med staterna i Gulfstaternas samarbetsråd om 
regionala säkerhetsfrågor av gemensamt intresse (Irans kärnenergiprogram, stabiliseringen 
av Irak, islamsk terrorism, de interna konflikterna i Jemen) och på sikt att bidra till 
uppbyggnaden av en regional säkerhetsstruktur i Mellanöstern i samarbete med 
gulfstaterna.

7. Europaparlamentet gläds åt framstegen i Gulfstaternas samarbetsråds integrationsarbete 
(tullunion, gemensam marknad och på sikt en gemensam valuta). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå Gulfstaternas samarbetsråds sekretariat att man tillsammans 
fastställer en ram för samarbetet så att man kan dela med sig av erfarenheter beträffande 
institutionell konsolidering, förvaltningskapacitet, regleringsmekanismer och tvistlösning. 
Parlamentet understryker att en sådan ansats skulle kunna bidra till att främja egenansvar.
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8. Europaparlamentet välkomnar det viktiga samarbetet på energiområdet mellan EU och 
dess partner i Medelhavsområdet, som nu har utökats till att omfatta förnybara 
energikällor. Parlamentet anser att synergieffekterna inom denna sektor mellan de 
tre geografiska områdena bör främjas på grundval av gemensamma intressen, teknisk 
kunskap, finansiering och den stora resurstillgången (sol, vind). Parlamentet välkomnar 
inrättandet av ett expertnätverk för rena energikällor mellan EU och 
Gulfstaternas samarbetsråd, eftersom rena energikällor har blivit en viktig fråga för 
staterna i Gulfstaternas samarbetsråd.

9. Europaparlamentet påminner om att utbildning är en nationell prioritering för länderna i 
Gulfstaternas samarbetsråd. Det finns stora behov vad gäller personalresurser (lärarantalet 
är otillräckligt), utbildningarnas innehåll (anpassning till arbetsmarknadens utveckling) 
och programmens kvalitet (föråldrade metoder och föråldrat material). Parlamentet 
uppmanar till aktivt stöd av de insatser som vidtagits av myndigheterna för att bemöta 
dessa brister och föreslår ett ambitiöst samarbete inom den högre utbildningen samt 
gymnasie- och grundskola.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionens ordförande, kommissionens 
vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
medlemsstaternas regeringar och parlament, Gulfstaternas samarbetsråds sekretariat samt 
till regeringarna och parlamenten i samtliga medlemsstater i Gulfstaternas samarbetsråd.
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MOTIVERING

Ett strategiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd 
och dess medlemsstater 

Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd förhandlar sedan omkring tjugo år om 
ett frihandelsavtal. Dessa handelsförhandlingar är de äldsta, ännu oavslutade förhandlingar 
som EU är inbegripen i. Under dessa tjugo år har dock kontexten kring förhandlingarna 
förändrats avsevärt.

Den geopolitisk miljö som staterna i Gulfstaternas samarbetsråd befinner sig i präglas av 
en rad säkerhetsutmaningar med globala och regional konsekvenser (Irak, Iran, Jemen, 
islamsk terrorism och piratverksamhet). Ekonomierna i samarbetsrådets medlemsstater är 
integrerade i världshandeln, och staterna har börjat liberalisera och diversifiera sina 
ekonomiska strukturer och utvidga sina handelsförbindelser. Asien blev 2010 gulfstaternas 
viktigaste handelsparter. Staterna i Gulfstaternas samarbetsråd besitter dessutom en betydande 
ekonomisk styrka i form av statsägda förmögenhetsfonder som 2009 uppgick till över 
1 380 miljarder dollar, dvs. mer än 35 procent den totala världsvolymen1. Staterna i 
Gulfstaternas samarbetsråd har blivit den ekonomiska motorn för hela 
Mellanöstern/Nordafrika-regionen. Deras andel av de nationella tillgångar som produceras i 
detta område uppgår till över 40 procent, och de förfogar över 50 procent av de officiella 
valutareserverna, dvs. 1 070 miljarder dollar. Dessutom är de i dag de viktigaste investerarna i 
EU:s södra grannländer i Medelhavsområdet. Dessa internationella insatser begränsar sig inte 
bara till handels-, finansierings- och energifrågor utan omfattar även diplomatin med ett stort 
antal medlingar, särskilt i Qatar och i Saudiarabien, i Mellanöstern och i Afrika och stöd till 
initiativ för en dialog som syftar till ett närmande av kulturerna och ömsesidig förståelse. 

Dessutom pågår inom medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd sedan några år tillbaka 
en ny politisk och social moderniseringsprocess som visserligen har kommit olika långt i de 
olika staterna, men som utgör en inre dynamik som bör stödjas och uppmuntras. Det 
integrationsarbete som de sex medlemsstaterna varit engagerade i sedan mer än trettio år utgör 
det hitintills enda exemplet på ett sådant arbete i arabvärlden. Även om man inte kan bortse 
från dess mellanstatliga funktion, bristen på överstatliga befogenheter, omöjligheten att lägga 
fram och införa nödvändiga rättsakter och de svaga förvaltningsstrukturerna så visar dock 
inrättandet av en tullunion, därefter en gemensam marknad och på sikt en gemensam valuta på 
de regionala beslutsfattarnas vilja att arbeta för en integration som bygger på samarbete och 
multilateralism och som, och detta bör understrykas, har visat sig vara stabil. 
EU:s erfarenheter är därför ur detta hänseende en källa till inspiration och sakkunskap som 
bör delas med Gulfstaternas samarbetsråd. 

Även om ett snabbt ingående av frihandelsavtalet är av stor betydelse bör EU redan nu 
fokusera på vad som händer därefter. Möjligheterna till samarbete mellan de båda regionerna 
sträcker sig längre än handelsförbindelser. De båda parterna har gemensamma intressen när 
det gäller den internationella säkerheten, bekämpningen av terrorism, den diplomatiska 
medlingen i oroliga områden i Mellanöstern, bemötandet av den regionala krisen, den 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Institute.
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interkulturella dialogen och styrningen av världsekonomin. 

Med detta initiativbetänkande vill Europaparlamentet uppmuntra unionen att utarbeta en mer 
ambitiös politik gentemot Gulfstaternas samarbetsråd och dess medlemsstater. Det vore 
beklagligt om två stora politiska och ekonomiska aktörer på den internationella scenen, 
EU och Gulfstaternas samarbetsråd, valde två olika vägar vid en tidpunkt då den regionala 
balansen åter är i gungning och styrningen av världsekonomin omdefinierats. Fördjupade 
förbindelser skulle gynna båda parter, särskilt med tanke på de många samarbetsområdena 
inom utbildning, vetenskaplig forskning, förnybara energikällor, för att bara nämna några 
områden där EU har fler komparativa fördelar än andra nya aktörer som är verksamma i 
Gulfområdet, om det bara fanns politisk vilja på högsta nivå. 


