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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 bijna alle in zijn resolutie geformuleerde voorstellen en 
aangekaarte problemen nog steeds gelden;

2. betreurt ten zeerste dat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en de GCC herhaaldelijk zijn uitgesteld, en betreurt het in 2008 door de GCC 
genomen besluit om deze onderhandelingen op te schorten; meent dat het hoog tijd is dat 
er een definitieve oplossing voor deze onderhandelingen wordt gevonden, teneinde de 
daaraan voor zowel de respectieve samenlevingen als bedrijfsgemeenschappen verbonden 
voordelen te kunnen concretiseren;

3. merkt op dat de GCC momenteel de zesde grootste exportmarkt voor de EU is en dat de 
EU momenteel de tweede 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; 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 daarvan;

4. 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 handelsverkeer tussen de 
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;

5. 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;

6. 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 het aangaan van een vrijhandelsovereenkomst met de EU de interne 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;

7. 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 
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nog recenter tijdens de op 22 september gehouden bijeenkomst van de EU en de GCC ter 
gelegenheid 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;

8. 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;

9. 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 de Unie als zodanig verplicht is de eerbiediging van de 
democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten, samen met de sociale en 
milieudimensie, te betrekken bij alle internationale akkoorden die zij aangaat; 

10. is van mening dat de sluiting van een vrijhandelsakkoord de betrekkingen tussen de EU-
lidstaten en de GCC-landen – met name dankzij het onlangs overeengekomen gezamenlijk 
actieprogramma – substantieel ten goede zou komen doordat het zou resulteren in 
capaciteitsverbetering en nauwere institutionele relaties; betreurt dat de diplomatieke 
presentie van de EU in de GCC-landen nog steeds minimaal is en spreekt de hoop uit dat 
de nieuwe dienst voor extern optreden de EU in staat zal stellen haar diplomatieke 
presentie in de regio te versterken, o.a. door de instelling van een delegatie van de Unie in 
elk van de zes GCC-landen; 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;

11. 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 
enorm zou versterken; spoort de politieke leiders in zowel de EU als de GCC ertoe aan 
stappen te ondernemen om dergelijke topbijeenkomsten op te zetten, ongeacht het 
moment van sluiting en ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst;

12. is verheugd over het feit dat de EU en de GCC door de jaren heen tot belangrijke 
investeringspartners zijn uitgegroeid; is van mening dat de sluiting van de 
vrijhandelsovereenkomst, of althans de officiële heropening van de onderhandelingen, in 
ieder geval de weg zal effenen voor verdere overeenkomsten die de totstandkoming van 
directe buitenlandse investeringen over en weer zal aanmoedigen en faciliteren; herinnert 
eraan dat directe buitenlandse investeringen inmiddels – sedert de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon – onder de bevoegdheid vallen van de EU, en dat een en ander 
derhalve meer ruimte creëert voor de gewenste snelle sluiting van een 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de GCC;

13. pleit voor het gebruik van de euro bij alle vormen van handel tussen de EU en de GCC;
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14. merkt op dat de GCC-landen momenteel op grond van het algemeen preferentiestelsel 
(APS) van de EU preferentiële toegang hebben tot de EU-markt; 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;

15. bevestigt opnieuw dat de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst het primaire doel van 
de EU moet zijn in haar betrekkingen met de GCC; spoort de hoge vertegenwoordiger 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en de commissaris van de EU voor handelszaken 
er, in afwachting van 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 verdere 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.


