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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om sin beslutning af 24. april 2008 om frihandelsaftalen mellem EF og 
Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), som blev støttet af 96 % af Parlamentets 
medlemmer; bemærker, at næsten alle de forslag og spørgsmål, der rejses i beslutningen, 
fortsat er aktuelle;

2. beklager dybt, at forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og GCC er blevet 
forsinket gentagne gange, og finder GCC’s beslutning om at suspendere forhandlingerne i 
2008 beklagelig; mener, at det er på høje tid, at der findes en definitiv løsning for disse 
forhandlinger, således at fordelene for samfundet og erhvervslivet på begge sider kan 
frigøres;

3. bemærker, at GCC i dag er EU's sjettestørste eksportmarked, og at EU i dag er GCC's 
næstvigtigste handelspartner; noterer sig, at selv om handelen således allerede er intensiv, 
er der stadig spillerum for at uddybe den og for større diversificering mellem de to parter; 
er af den opfattelse, at en indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og GCC vil yde et 
stort bidrag til at skabe tættere bånd og yderligere diversificering;

4. glæder sig over, at de økonomiske relationer mellem EU og GCC er blevet intensiveret i 
de sidste to årtier, og at handelen mellem de to parter er blevet øget betydeligt, selv om det 
ikke er lykkedes at indgå en frihandelsaftale; ser dette som et tegn på, at en 
frihandelsaftale vil styrke denne naturlige vækst yderligere og skabe et mere åbent, 
forudsigeligt og sikkert miljø for den;

5. bemærker, at størstedelen af arbejdet med frihandelsaftalen allerede er afsluttet, og er af 
den opfattelse, at frihandelsaftalen i det foreliggende omfang synes at ville indebære store 
fordele for begge parter; opfordrer derfor begge parter til at betragte denne 
frihandelsaftale som et stort og vigtigt forehavende for begge regioner og deres 
befolkninger;

6. er helt overbevist om, at en frihandelsaftale mellem EU og GCC vil være til stor fordel for 
begge parter; mener, at en frihandelsaftale med EU vil gavne GCC’s interne integration, 
og at den efter oprettelsen af GCC-staternes toldunion måske også kan give nye impulser 
til vigtige projekter som fællesmarkedet for GCC og oprettelsen af en monetær union med 
fælles valuta for GCC;

7. støtter på det bestemteste budskabet fra den højtstående repræsentant/næstformand
Catherine Ashton under det fælles ministermøde mellem EU og GCC i juni 2010 og 
senest den 22. september under mødet mellem EU og GCC i tilknytning til ministerugen 
ved FN’s Generalforsamling om, at EU er parat til at gøre en sidste indsats for at få 
afsluttet forhandlingerne; glæder sig også over reaktionen fra GCC, som også bekræftede 
sit ønske om at få afsluttet forhandlingerne;

8. anerkender, at visse GCC-lande er følsomme over for eksportafgifter, men beklager GCC-
forhandlernes seneste afgørelse om at gå tilbage til deres forhandlingsposition fra 2008 i 
denne forbindelse, nemlig at holde reglerne herom uden for frihandelsaftalen; er af den 
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faste overbevisning, at spørgsmålet om eksportafgifter ikke kan holdes uden for en 
frihandelsaftale i dag, og at det fremgår af WTO-reglerne, at frihandelsaftaler skal føre til 
en betydelig liberalisering af både import og eksport;

9. minder om, at den internationale handelspolitik efter Lissabontraktaten er et af EU’s 
udenrigspolitiske instrumenter, og at EU derfor er forpligtet til at tage hensyn til respekten 
for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder, sammen med 
de sociale og miljømæssige dimensioner, i alle sine internationale aftaler;

10. tror på, at en frihandelsaftale vil medføre en betydelig udbygning af forbindelserne 
mellem EU-medlemsstaterne og GCC-landene, især det nyligt vedtagne fælles 
handlingsprogram, idet der i stigende omfang vil blive opbygget kapacitet og 
institutionelle rammer; beklager, at EU’s diplomatiske tilstedeværelse i GCC-landene 
fortsat er minimal, og håber, at EU inden for rammerne af den nye udenrigstjeneste vil øge 
sin diplomatiske tilstedeværelse i regionen, bl.a. med en EU-delegation i hvert af de seks 
GCC-lande; tror på, at en større diplomatisk tilstedeværelse vil give langt bedre 
muligheder for en hurtig indgåelse af frihandelsaftalen og gennemførelsen heraf;

11. foreslår, at der indføres regelmæssige topmøder mellem EU’s og GCC’s stats- og 
regeringschefer; understreger, at sådanne topmøder kunne styrke de politiske, finansielle, 
økonomiske, kommercielle og kulturelle forbindelser mellem EU og GCC betydeligt; 
opfordrer på det kraftigste de vigtigste politiske beslutningstagere i både EU og GCC til at 
arbejde henimod indførelsen af sådanne topmøder uden hensyntagen til indgåelsen og 
undertegnelsen af frihandelsaftalen;

12. glæder sig over, at EU og GCC er blevet vigtige investeringspartnere gennem årene; er af 
den opfattelse, at en indgåelse af frihandelsaftalen, eller i det mindste en officiel 
genåbning af forhandlingerne, med sikkerhed vil bane vejen for flere aftaler, som vil 
tilskynde til og lette gensidige direkte udenlandske investeringer; minder om, at direkte 
udenlandske investeringer efter Lissabontraktatens ikrafttræden nu falder ind under EU’s 
kompetence, og at der derfor er større spillerum for den ønskelige hurtige indgåelse af en 
frihandelsaftale mellem EU og GCC;

13. foreslår, at der anvendes euro i alle former for handel mellem EU og GCC;

14. bemærker, at alle seks GCC-lande i dag har præferenceadgang til EU’s marked i henhold 
til EU’s generelle toldpræferenceordning (GSP); er af den opfattelse, at frihandelsaftalen i 
betragtning af det økonomiske udviklingsniveau i regionen vil være et bedre redskab til at 
skabe kommercielle fordele over hele regionen;

15. fastslår endnu en gang, at EU’s vigtigste målsætning med hensyn til forbindelserne med 
GCC bør være at indgå frihandelsaftalen, men tilskynder den højtstående 
repræsentant/næstformanden og kommissæren for handel til i mellemtiden at overveje 
alternative tilgange til fremtidige handelsforbindelser med GCC-landene i form af 
bilaterale aftaler mellem EU og de golfstater, der allerede føler sig parate til at forpligte 
sig yderligere i forholdet til EU, i lighed med hvad visse af GCC’s vigtigste 
handelspartnere allerede har gjort.


