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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwijst naar zijn resolutie d.d. 24 april 2008 over de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EG en de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), die door 96% van de leden van het EP 
is goedgekeurd; merkt op dat zaken die aan de orde zijn gesteld in de resolutie, zoals 
toegang tot elkaars markten, effectieve bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten, verwijdering van de non-tarifaire handelsbelemmeringen voor de 
verlening van diensten, bevordering van duurzame ontwikkeling en eerbiediging van 
internationale verdragen, nog steeds actueel zijn;

2. betreurt ten zeerste dat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en de GCC herhaaldelijk voor langere tijd zijn uitgesteld, en betreurt het in 2008 door 
de GCC genomen besluit om deze onderhandelingen op te schorten; meent dat het hoog 
tijd is deze onderhandelingen te hervatten zodat er een definitieve oplossing kan worden 
gevonden, teneinde maximaal te profiteren van de voordelen die daaraan zijn verbonden 
voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven van beide partijen;

3. betreurt dat de regio, ondanks het strategisch belang ervan voor olievoorziening, 
handelsmogelijkheden en regionale stabiliteit, door de EU is verwaarloosd;

4. merkt op dat de vrijhandelsovereenkomst, na 20 jaar onderhandelen, nog steeds moet 
worden gesloten; is zich ervan bewust dat de bepalingen inzake mensenrechten en illegale 
migratie door sommige landen van de Samenwerkingsraad van de Golf zijn verworpen;

5. meent dat de vrijhandelsovereenkomst gezien het strategische belang van de regio niet 
alleen moet worden gezien als een instrument om de welvaart via de handel te verbeteren, 
maar ook als een middel om de geopolitieke stabiliteit te bevorderen;

6. merkt op dat de GCC momenteel de zesde grootste exportmarkt voor de EU is en dat de 
EU momenteel de belangrijkste handelspartner van de GCC is; merkt op dat er, in weerwil 
van deze reeds intensieve handelsrelaties, nog ruimte is voor verdere uitbreiding daarvan, 
alsook voor meer diversificatie tussen de beide partijen, gezien de omvang van de 
EU-markt en de inspanningen van de zijde van de GCC-landen om hun export te 
diversifiëren; merkt op dat een vrijhandelovereenkomst ook nieuwe kansen zou scheppen 
voor technische samenwerking en bijstand; is van mening dat de sluiting van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de GCC zeer bevorderlijk zou zijn voor het 
nauwer aanhalen van de onderlinge banden en voor de verdere diversificatie;

7. wijst erop dat, gezien het streven naar economische diversificatie in de GCC-landen om 
hun afhankelijkheid van de olie-export te verminderen, een toename van handel in 
diensten en investeringen zou kunnen bijdragen aan de stimulering van de ontwikkeling 
van de economieën van de GCC-landen;

8. is verheugd over het feit dat de economische betrekkingen tussen de EU en de GCC de 
afgelopen twee decennia nauwer zijn aangehaald en dat het handelsvolume tussen de 
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beide partijen aanzienlijk is toegenomen, ondanks het uitblijven van een akkoord over de 
vrijhandelsovereenkomst; beschouwt dit als een teken dat de sluiting van een 
vrijhandelsovereenkomst deze natuurlijke ontwikkeling verder zou bevorderen en haar 
zou verankeren in een context die opener, voorspelbaarder en veiliger is;

9. merkt op dat de werkzaamheden in het kader van de vrijhandelsovereenkomst voor het 
grootste deel zijn voltooid, en is van mening dat de overeenkomst in haar huidige vorm 
qua draagwijdte voor beide partijen grote voordelen oplevert; roept beide partijen er 
derhalve toe op deze vrijhandelsovereenkomst te zien als een streefdoel dat voor de beide 
regio's en hun bevolkingen alleszins de moeite waarde is; meent dat de EU en de GCC 
wederzijdse belangen en behoeften hebben en dat de ervaring van de EU op het gebied 
van regionale integratie een inspiratiebron kan zijn voor de Golf; meent dat de EU in dit 
verband waardevolle technische bijstand kan bieden;

10. wijst erop dat het gebrek aan transparantie in de openbare aanbestedingsprocedures, tenzij 
het is verholpen, en de barrières voor de deelname van buitenlandse investeerders in de 
dienstensector de sluiting van de overeenkomst in gevaar zouden kunnen brengen;

11. is nadrukkelijk van mening dat de sluiting van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU 
en de GCC beide partijen substantieel voordeel zou opleveren; is daarnaast van oordeel 
dat een vrijhandelsovereenkomst met de EU de verdere economische integratie van de 
GCC ten goede zou komen en dat deze overeenkomst, in aansluiting op de totstandkoming 
van de douane-unie van de GCC, ook een grotere stimulans zou betekenen voor 
belangrijke projecten, zoals de gemeenschappelijke markt van de GCC en de voltooiing 
van de monetaire unie van de GCC met één enkele valuta; meent dat de GCC lering kan 
trekken uit de ervaring die de EU bij de totstandbrenging van de interne markt en de 
invoering van de eenheidsmunt heeft opgedaan;

12. sluit zich van harte aan bij de boodschap die Catherine Ashton, de hoge 
vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU, tijdens de gezamenlijke ministersconferentie van de EU en de GCC in juni 2010 en 
nog recenter tijdens de op 22 september gehouden bijeenkomst van de EU en de GCC in 
de marge van de ministersconferentie van de Algemene Vergadering van de VN heeft 
doen uitgaan dat de EU bereid is nog een laatste inspanning te doen om deze 
onderhandelingen af te ronden; is verheugd over de reactie van de GCC, waarbij deze 
tevens zijn wens bevestigde om de onderhandelingen af te ronden;

13. onderkent de gevoeligheden van sommige GCC-landen met betrekking tot uitvoerrechten, 
maar betreurt het recente besluit van de GCC-onderhandelaars om hun om in 2008 
ingenomen standpunt te handhaven, d.w.z. om de terzake geldende regels buiten de 
vrijhandelsovereenkomst te houden; is er stellig van overtuigd dat in een nieuw te sluiten 
vrijhandelsovereenkomst niet kan worden voorbijgegaan aan het aspect uitvoerrechten en 
dat de WTO-regels voorschrijven dat vrijhandelsovereenkomsten moeten voorzien in een 
substantiële liberalisering van zowel in- als uitvoer;

14. beveelt aan dat de EU meer middelen bestemt voor de GCC, met name via het 
Financieringsinstrument voor de samenwerking met industrielanden en andere landen en 
gebiedsdelen met een hoog inkomen (ICIHI), dat meer zichtbaarheid moet krijgen en 
vooral gericht moet zijn op geschikte programma's voor de opleiding van plaatselijke 
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ambtenaren, onder meer ook in handelsaangelegenheden;

15. brengt in herinnering dat internationale handelspolitiek sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon is uitgegroeid tot een van de instrumenten van het buitenlands 
beleid van de EU en dat derhalve eerbiediging van de democratische beginselen en de 
fundamentele mensenrechten, alsook de sociale en milieudimensie absoluut essentieel zijn 
voor alle internationale akkoorden die zij aangaat; dringt er derhalve op aan dat 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten een effectieve en afdwingbaar 
mensenrechtenclausule bevatten;

16. constateert dat er in de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Golf 15 miljoen 
migrerende werknemers zijn, en dat deze 40% van de totale bevolking uitmaken; herinnert 
aan de precaire situatie van de migrerende werknemers in de Golfstaten, die door de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aan het licht is gebracht, en ondersteunt de 
oproep van de organisatie voor een minimumloon in de regio, teneinde verdere 
verslechtering van de situatie voor de werkenden uit eigen land en van de migrerende 
werknemers te voorkomen; steunt ook het recht van alle werkenden om vakbonden op te 
richten of zich daarbij aan te sluiten om hun belangen te beschermen;

17. dringt erop aan dat er respect getoond wordt voor de democratische beginselen en 
fundamentele rechten neergelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens; 
verzoekt de lidstaten van de GGC discriminatie van vrouwen en uitbuiting van kinderen, 
met name op de arbeidsmarkt, te bestrijden en de VN-verdragen inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van vrouwen en inzake de rechten van het kind 
daadwerkelijk toe te passen;

18. is van oordeel dat de ratificatie en volledige toepassing door de GCC-landen van het 
raamwerk bestaande uit het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad, het VN-Verdrag tegen corruptie en het Internationaal Verdrag inzake de 
bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en leden van hun families 
een essentiële rol moet spelen bij de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst;

19. is van mening dat de sluiting van een vrijhandelsakkoord de betrekkingen tussen de 
EU-lidstaten en de GCC-landen substantieel ten goede zou komen, en voor toegevoegde 
waarde zou zorgen van het onlangs overeengekomen gezamenlijk actieprogramma, met 
name doordat het zou resulteren in capaciteitsverbetering en nauwere institutionele 
relaties, ook met het GCC-secretariaat; betreurt dat de diplomatieke presentie van de EU 
in de GCC-landen nog steeds minimaal is en dringt erop aan dat de nieuwe dienst voor 
extern optreden van de EU haar diplomatieke presentie in de regio versterkt, inclusief een 
Unie-delegatie in elk van de zes GCC-landen, die nauw zouden moeten samenwerken met 
de nationale diplomatieke diensten van de EU-lidstaten die in de GGC-landen aanwezig 
zijn, teneinde zo goed mogelijk gebruik te maken van hun gezamenlijke expertise; is 
voorts van mening dat een substantiëlere diplomatieke presentie in de regio de kansen op 
een spoedige afronding van de vrijhandelsovereenkomst en de tenuitvoerlegging daarvan 
duidelijk zou doen stijgen;

20. stelt de instelling voor van een reguliere top van staatshoofden en regeringsleiders van de 
EU en de GCC; onderstreept dat de instelling van een dergelijke top de politieke, 
financiële, economische, commerciële en culturele banden tussen de EU en de GCC 
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enorm zou versterken; spoort de politieke leiders in zowel de EU als de GCC ertoe aan
regelmatig bijeen te komen om gezamenlijk gemeenschappelijke belangen te definiëren en 
te promoten, en aldus de kans op een spoedige sluiting en ondertekening van de 
vrijhandelsovereenkomst te vergroten; is van mening dat zowel de EU als de GCC stappen 
zouden moeten ondernemen om dergelijke topbijeenkomsten op te zetten, ongeacht het 
moment van sluiting en ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst;

21. is verheugd over het feit dat de EU en de GCC door de jaren heen tot belangrijke 
investeringspartners zijn uitgegroeid en dat de GCC in 2008, samen met Irak en Jemen, de 
belangrijkste investeerder in de EU was; is van mening dat de sluiting van de 
vrijhandelsovereenkomst, of althans de officiële hervatting van de onderhandelingen, in 
ieder geval de weg zal effenen voor verdere overeenkomsten die de totstandkoming van 
directe buitenlandse investeringen (FDI's) over en weer zal aanmoedigen en faciliteren, 
ten einde obstakels voor buitenlands eigendom en investeringsbescherming weg te nemen; 
herinnert eraan dat directe buitenlandse investeringen inmiddels – sedert de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon – onder de bevoegdheid van de EU 
vallen, en dat een en ander derhalve meer ruimte creëert voor de snelle sluiting van een 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de GCC; merkt op dat iedere toekomstige 
vrijhandelsovereenkomst nieuwe investeringskansen zou bieden voor beide partijen, 
terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden voor de GCC worden vergroot om te voldoen aan 
de criteria als kandidaat voor een investeringsovereenkomst in het kader van het 
toekomstig investeringsbeleid van de EU;

22. wijst erop dat de verlaging van de GCC-douanerechten tengevolge van de 
vrijhandelsovereenkomst het voor transnationale ondernemingen aantrekkelijker zou 
maken in het buitenland te investeren; is ervan overtuigd dat de vrijhandelsovereenkomst 
zal leiden tot een toename van dienstengerelateerde investeringen, die de ontwikkeling 
van de GCC-landen en de EU-lidstaten ten goede zal komen;

23. pleit voor het gebruik van de euro bij alle vormen van handel tussen de EU en de GCC; is 
verheugd over het feit dat de GCC van begin af aan uiting heeft gegeven aan zijn wil om 
een douane- en monetaire unie op te richten; merkt op dat de douane-unie in 2009 in 
werking is getreden, en dat momenteel onderhandelingen worden gevoerd over de 
invoering van een gezamenlijke munt;

24. merkt op dat de GCC-landen momenteel op grond van het algemeen preferentiestelsel 
(APS) van de EU preferentiële toegang hebben tot de EU-markt; onderstreept dat alle 
GCC-landen krachtens artikel 15, lid 1, van de verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad van 22 juli 2008 niet alleen de 27 IAO- en VN-verdragen van Bijlage III van de 
verordening moeten ratificeren, maar deze ook daadwerkelijk moeten toepassen; is van 
mening dat de beoogde vrijhandelsovereenkomst, gezien het tempo van de economische 
vooruitgang in de regio, een beter instrument zou zijn om de commerciële voordelen 
daarvan beter over de gehele regio te spreiden;

25. bevestigt opnieuw dat de sluiting van deze zeer belangrijke interregionale 
vrijhandelsovereenkomst het primaire doel van de EU moet zijn in haar betrekkingen met 
de GCC; spoort echter de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de commissaris van de EU voor handelszaken er, in afwachting van 
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een en ander en gelet op hetgeen sommige belangrijke handelspartners van de GCC al 
hebben ondernomen, toe aan zich te beraden op alternatieve formules voor de toekomstige 
ontwikkeling van de handelsbetrekkingen in de vorm van bilaterale akkoorden tussen de 
EU en de GCC-landen die nu al bereid zijn zich nauwer aan de EU te committeren, 
rekening houdend met de heterogene economieën van de GCC-landen, de verschillende 
respons van die landen op de financiële crisis en hun betrekkingen met andere 
handelspartners.
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