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GCC: EU maakt strategisch partnerschap met de Golf bekend

Brussel, 18 mei 2022

Vandaag hebben de hoge vertegenwoordiger en de Europese Commissie een gezamenlijke
mededeling over een strategisch partnerschap met de Golf aangenomen met als doel de
samenwerking van de Europese Unie met de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en de lidstaten
ervan te verbreden en te verdiepen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter: “In een tijd van onveiligheid en
aanzienlijke uitdagingen voor de op regels gebaseerde internationale orde, die nog wordt verergerd
door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, zullen de Europese Unie en de Golfstaten baat hebben
bij een sterker en strategischer partnerschap dat zich uitstrekt over een aantal belangrijke gebieden.
Wij moeten nauwer samenwerken op het gebied van stabiliteit in de Golf en het Midden-Oosten, en
op het gebied van mondiale veiligheidsdreigingen, energiezekerheid, de klimaatverandering en de
groene transitie, digitalisering, handel en investeringen. Wij moeten ook de contacten tussen
studenten, onderzoekers, bedrijven en burgers versterken.”

Een versterkt partnerschap is gunstig voor zowel de EU als de Golfpartners, aangezien de EU de
grootste eengemaakte markt ter wereld is, een leider op het gebied van onderzoek en innovatie, een
belangrijke speler op het gebied van veiligheid in de Golfregio en toonaangevend op het gebied van
mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering en digitalisering. De Global Gateway van de EU
biedt een dynamisch kader voor samenwerking met de GCC-partners om duurzame investeringen in
de ruimere regio van het Midden-Oosten en in Afrika te bevorderen. De GCC-landen zijn dynamische
economieën en een belangrijke toegangspoort tussen Europa, Azië en Afrika. Zij zijn betrouwbare
leveranciers van vloeibaar aardgas en beschikken over enkele van de beste zonne- en
windenergiebronnen ter wereld, waarvan de ontwikkeling van cruciaal belang kan zijn voor de
uitvoering van wederzijdse strategieën om zowel klimaatverbintenissen als economische
doelstellingen na te komen. Als sterke verdediger van multilateralisme en sociale transformatie, met
inbegrip van de mensenrechten en gendergelijkheid, zal de EU de politieke dialoog over dergelijke
aangelegenheden met de Golfstaten blijven bevorderen. 

Meer samenwerking en uitwisselingen tussen de EU en de GCC-landen zullen uiteindelijk ook gunstig
zijn voor de bevolking van beide regio's. Nauwere interculturele samenwerking, mobiliteit voor
jongeren en studenten, samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en uitwisselingen zullen
wederzijds begrip en vertrouwen verbeteren. En dit zijn maar enkele voorbeelden.

Achtergrond

In de gezamenlijke mededeling wordt ingegaan op een aantal belangrijke beleidsterreinen, met
concrete voorstellen voor versterkte samenwerking tussen de EU en de GCC op het gebied van
energie, groene transitie en de klimaatverandering, handel en economische diversificatie, regionale
stabiliteit en mondiale veiligheid, humanitaire en ontwikkelingsproblemen en nauwere contacten
tussen mensen.

De krachten bundelen om de klimaatverandering aan te pakken en de kansen die de groene transitie
biedt, te benutten, is van het grootste belang en is wederzijds voordelig. De Golfregio wordt
bijzonder hard getroffen door de klimaatverandering en de EU kan als pionier in initiatieven voor
klimaattransitie een partner zijn bij de ontwikkeling van de knowhow en deskundigheid om deze
uitdaging aan te pakken.

Een multilaterale en op regels gebaseerde internationale orde vereist samenwerking om de
wederzijdse veiligheid en de stabiliteit van de ruimere Europese nabuurschap en de Golf te
vergroten.

Langdurige conflictsituaties vereisen ook een meer strategische en versterkte inzet om de ongekende
humanitaire en ontwikkelingsbehoeften in de ruimere regio van het Midden-Oosten en de Hoorn van
Afrika aan te pakken. De Golfstaten zijn een belangrijke donor van bilaterale financiële steun en
kunnen een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de eerbiediging van het internationaal
humanitair recht en de humanitaire beginselen.



Om de contacten tussen mensen, de mobiliteit van jongeren en studenten, de interculturele
samenwerking en de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs te verbeteren, is visumvrij
reizen voor de GCC-landen voor zowel de EU als de GCC-landen een gemeenschappelijk punt van
belang en een gezamenlijke doelstelling.
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