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RESULTAAT BESPREKINGEN 

van: het secretariaat-generaal van de Raad 

aan: de delegaties 

Betreft: Conclusies van de Raad over een strategisch partnerschap met de Golf 
  

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over een strategisch partnerschap met de 

Golf, die de Raad tijdens zijn zitting van 20 juni 2022 heeft goedgekeurd. 
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BIJLAGE 

CONCLUSIES VAN DE RAAD OVER EEN STRATEGISCH  

PARTNERSCHAP MET DE GOLF 

 

1. De Raad is ingenomen met de gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de 

hoge vertegenwoordiger als een tijdige en operationele routekaart voor een strategisch 

partnerschap met de partners in de Golf, en roept op tot een snelle en efficiënte uitvoering 

ervan. Het opbouwen van een strategisch partnerschap met de Samenwerkingsraad van de 

Golf (GCC) en zijn lidstaten, als onderdeel van een grotere betrokkenheid van de EU in de 

bredere regio, is een belangrijke prioriteit voor de Europese Unie. Naarmate de betrekkingen 

gestalte krijgen en verder worden uitgebouwd, kan ook worden overwogen andere 

belangrijke Golfstaten bij het partnerschap te betrekken. 

2. Nauwe en doeltreffende samenwerking tussen de Europese Unie en de partners in de Golf is 

van essentieel belang voor de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen van de 

Europese Unie, met name vreedzame en welvarende regio's van de Golf en het Midden-

Oosten, een sterk economisch herstel, een duurzame, betaalbare en zekere energie-

voorziening voor de Europese consumenten, een sterke samenwerking op het gebied van de 

groene transitie tussen Europa en zijn partners, om bij te dragen tot broeikasgasneutraliteit 

tegen 2050, en een krachtig antwoord op de mondiale humanitaire en ontwikkelings-

behoeften. 

3. Een stabiele veilige, groene en welvarende Golfregio is een gedeelde strategische prioriteit 

en is van fundamenteel belang voor zowel de EU als haar partners in de Golf. In een tijd van 

onveiligheid en aanzienlijke uitdagingen voor de op regels gebaseerde internationale orde, 

zowel in Europa als in de Golfregio, en aangezien de wereld wordt geconfronteerd met de 

gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne, het duurzame economische herstel na 

COVID-19, de groene transitie en de klimaatcrisis, de digitale transitie en de noodzaak van 

duurzame conflictoplossing, onderstreept de Raad de wederzijdse onderlinge 

afhankelijkheid en de noodzaak van nauwe samenwerking. In de geest van een strategisch 

partnerschap zal een sterker gezamenlijk optreden, ook in multilaterale fora, leiden tot meer 

welvaart en veiligheid in beide regio's en ervoor zorgen dat mondiale en regionale 

uitdagingen op zinvolle wijze kunnen worden aangepakt. 

4. Het bevorderen van vrede en stabiliteit en het tot stand brengen van de-escalatie van de 

spanningen in de ruimere Golfregio en in het Midden-Oosten in ruimere zin zijn belangrijke 

prioriteiten voor de EU en vormen een gemeenschappelijk belang met de partners in de 

Golf. Alle inspanningen om vertrouwen op te bouwen moeten inclusief zijn. Iran is 

belangrijk voor de veiligheid in de regio en zal door zijn directe en indirecte steun aan 
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politieke en militaire gelieerde groeperingen en door de proliferatie op ballistisch gebied en 

overdracht van raketten en wapens aan statelijke en niet-statelijke actoren een belangrijke 

bron van regionale instabiliteit blijven. Recente positieve stappen, waaronder het herstel van 

de eenheid van de GCC, de normaliseringsovereenkomsten met Israël, de initiatieven van de 

GCC-landen om de dialoog met Iran te hervatten of te ontwikkelen, en de recente overeen-

komst over een bestand en vertrouwenwekkende maatregelen in Jemen als een belangrijke 

ontwikkeling, bieden kansen voor een grotere regionale veiligheid en stabiliteit. Het herstel 

en de volledige heruitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan JCPOA kan een 

positieve bijdrage leveren aan de welvaart en veiligheid in de regio. Het zou een 

constructieve aanpak in de regio verder kunnen aanmoedigen en een platform kunnen bieden 

voor verdere inspanningen om vertrouwen op te bouwen en te consolideren. Hoewel 

dergelijke inspanningen door de regio moeten worden geleid, blijft de EU bereid om met 

alle actoren in de regio een geleidelijke en inclusieve aanpak te volgen, in volledige 

transparantie en met als uiteindelijk doel een dialoogproces te faciliteren dat kan bijdragen 

tot de ontwikkeling van vertrouwenwekkende maatregelen en regelingen die zorgen voor 

meer veiligheid in de Golfregio. De regionale conferentie van Bagdad over samenwerking 

en partnerschap, en het follow-upproces met betrokkenheid van de EU, zouden een nuttig 

voorbeeld kunnen zijn voor door regio's geleide processen. De EU onderstreept haar 

gehechtheid aan de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde 

Naties en het internationaal recht, met inbegrip van universele beginselen, zoals goede 

nabuurschapsbetrekkingen en vreedzame beslechting van conflicten en geschillen. De Raad 

is ingenomen met het voorstel om een speciale vertegenwoordiger van de EU voor de Golf 

te benoemen en verzoekt de voorbereidende instanties in dit verband met de werkzaamheden 

te beginnen.  

5. De Raad is bereid de inspanningen van de EU op te voeren om vertrouwen op te bouwen en 

maritieme veiligheid en beveiliging in de ruimere Golfregio en in dialoog met de kuststaten 

te bevorderen. Ook het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee 

(Unclos) en de fundamentele beginselen van de vrijheid van scheepvaart moeten volledig 

worden geëerbiedigd. Dit omvat een betere coördinatie en samenwerking tussen de lopende 

maritieme veiligheidsoperaties van de EU en de lidstaten in de regio, met volledige inacht-

neming van hun afzonderlijke mandaten en operationele activiteiten (EUNAVFOR Somalia 

Operation ATALANTA, en het initiatief onder Europese leiding voor maritiem bewustzijn 

in de Straat van Hormuz (EMASOH) onder Europese leiding) en andere GVDB-activiteiten 

in de regio. De Raad herinnert aan zijn conclusies en het daarmee verband houdende besluit 

van februari 2022 tot instelling van een gecoördineerde maritieme aanwezigheid in het 

noordwestelijk deel van de Indische Oceaan, die een platform biedt voor deze werkzaam-

heden. Rampenparaatheid en -respons, nucleaire veiligheid, conflictpreventie en 

bemiddeling, alsook terrorismebestrijding, cyberveiligheid en samenwerking op het gebied 

van justitie en rechtshandhaving bieden andere gebieden voor eventuele vertrouwen-

wekkende initiatieven, die in het kader van verschillende EU-instrumenten moeten worden 

ontwikkeld.  
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6. In het licht van de actieve rol van de Golfstaten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de 

Hoorn van Afrika en de Sahel, is de Raad het erover eens dat de EU haar bilaterale politieke 

dialoog en operationele betrokkenheid moet opvoeren, alsook haar samenwerking met de 

Golfstaten binnen de bestaande internationale overlegstructuren, met name wat betreft 

Jemen, Irak, Syrië, Libië, het vredesproces in het Midden-Oosten en Libanon, en ook 

Afghanistan, Somalië, Ethiopië, Sudan en de Sahel. De EU en de GCC en haar lidstaten 

delen een rijke ervaring en deskundigheid op het gebied van internationale bemiddeling en 

moeten hun samenwerking op dit gebied versterken.  

7. Het ondersteunen van de op regels gebaseerde internationale orde is een gemeenschappelijk 

belang van de EU en de partners in de Golf. De EU waardeert de stem van de GCC-lidstaten 

voor de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN van 2 maart 2022 en 24 maart 

2022, waarin Rusland wordt verzocht onmiddellijk een einde te maken aan zijn militaire 

agressie tegen Oekraïne en wordt opgeroepen tot civiele bescherming en humanitaire 

toegang in Oekraïne, alsook tot humanitaire steun aan Oekraïense vluchtelingen. De EU 

benadrukt het gezamenlijke belang om de duidelijke schending van het internationaal recht 

door Rusland te veroordelen. De EU vertrouwt ook op de steun van de GCC-lidstaten om te 

voorkomen dat de EU-maatregelen die naar aanleiding van de Russische agressie tegen 

Oekraïne zijn genomen, worden omzeild. Voorts is de EU bezorgd over door de Russische 

overheid gesteunde desinformatie en massale informatiemanipulatie die worden gebruikt om 

de Russische militaire agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen en te ondersteunen en het 

standpunt van de EU over deze kwestie te ondermijnen. In het licht van de mondiale 

ontwikkelingen heeft de Russische agressie tegen Oekraïne, die heeft geleid tot de blokkade 

van Oekraïense havens, ook aanzienlijk bijgedragen tot de verslechtering van de voedsel-

zekerheid in veel landen, met name in Afrika en het Midden-Oosten. 

8. De huidige maatschappelijke en economische transformaties in de Golfregio bieden een 

enorm gamma aan mogelijkheden voor samenwerking, onder meer op het gebied van 

mensenrechten en democratisering. De EU verklaart zich bereid de partners in de Golf te 

steunen bij het versterken van de rechtsstaat en de volledige uitoefening van burgerlijke en 

politieke, economische, sociale en culturele rechten van iedereen. Er zal aandacht worden 

besteed aan de bestrijding van alle vormen van discriminatie, en de EU zal de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging blijven bevorderen en beschermen. Bijzondere aandacht zal 

worden besteed aan gendergelijkheid en de bevordering van de empowerment van vrouwen 

en meisjes en de volledige uitoefening van de mensenrechten, alsook aan de mensenrechten 

van LHBTI's. De Raad waardeert ten zeerste de mensenrechtendialogen met GCC-partners, 

die een belangrijk platform bieden voor constructieve uitwisselingen over het versterken van 

de bescherming en bevordering van de mensenrechten, de eerbiediging van het inter-

nationaal humanitair recht, de afschaffing van de doodstraf, mensenrechtenverdedigers, 

individuele gevallen en de situatie van migrerende werknemers. Bovendien is de EU 

geïnteresseerd in verdere samenwerking met de GCC en haar lidstaten over digitale en 
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mediarechten, alsook over mensenrechten online en gegevensbescherming. De voortgezette 

dialoog met de partners in de Golf over de versterking van de vrijheid van meningsuiting en 

de vrijheid van de media zal in dit verband van belang zijn. Positieve en constructieve 

ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten en democratisering zouden ook het 

potentieel voor nauwere samenwerking tussen de EU en de GCC-landen verder versterken.  

9. De Raad neemt nota van de toenemende mondiale humanitaire behoeften die het inter-

nationale humanitaire systeem voor ongekende uitdagingen stellen. De Raad erkent en 

verwelkomt de aanzienlijke bilaterale bijdragen van de Golfstaten en moedigt de donoren 

van de Golf aan hun inzet en meerjarige financiering voor het door de VN gecoördineerde 

mondiale humanitaire systeem en de desbetreffende VN-agentschappen en andere 

humanitaire actoren op te voeren. Voorts bevordert de Raad de eerbiediging van het 

internationaal humanitair recht en de humanitaire beginselen, met inbegrip van de 

bescherming van de humanitaire ruimte, om de doeltreffende verlening van humanitaire 

hulp te vergemakkelijken, en moedigt hij de Golfstaten aan dit ook te doen. De Raad ziet uit 

naar de organisatie van een ministeriële bijeenkomst van de EU en de GCC over 

humanitaire hulp in 2023. 

10. De Raad onderkent het belang van het verband tussen humanitaire hulp, ontwikkeling en 

vrede en is bereid de beleidsdialoog en de donorcoördinatie met donoren in de Golf op 

multilateraal niveau te intensiveren, met name in het kader van de Arab-DAC-dialoog over 

ontwikkeling van de OESO. In dit verband is de EU voornemens haar betrekkingen met 

regionale organisaties en financiële instellingen van de Golf te intensiveren en roept zij op 

tot het in kaart brengen van gezamenlijke initiatieven, onder meer door middel van een 

trilaterale samenwerking.  

11. Het bestrijden van klimaatverandering en het versnellen van een eerlijke transitie naar 

klimaatneutraliteit zijn belangrijke gemeenschappelijke uitdagingen en gebieden voor nauwe 

samenwerking, met name met het oog op de UNFCCC COP27 en COP28 in respectievelijk 

Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. De Raad erkent dat de inspanningen met de 

GCC moeten worden gecoördineerd om tijdens COP27 en COP28 tot succesvolle resultaten 

te komen. De EU moedigt de partners in de Golf aan hun nationaal bepaalde bijdragen bij te 

werken, klimaatstrategieën voor de lange termijn bekend te maken, ambitieuze klimaatactie 

te versnellen en de groene transitie te intensiveren teneinde broeikasgasneutraliteit tegen 

2050 te bereiken. Met name het behoud van de limiet van 1,5 °C voor de opwarming van de 

aarde zal ook leiden tot een vermindering van de aanpassingsbehoeften en de verliezen en 

schade als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd en met name in kwetsbare regio's. 

Gezien de doelstelling voor de periode na 2025 inzake klimaatfinanciering en de behoefte 

aan grootschalige investeringen om uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit en adequate 

aanpassing aan de klimaatverandering te waarborgen, en gezien de langetermijndoelstelling 

om geldstromen in overeenstemming te brengen met de temperatuurdoelstelling en 
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klimaatbestendige ontwikkeling, moedigt de EU de partners in de Golf bovendien aan actief 

deel te nemen aan het internationaal platform inzake duurzame financiering. Andere 

organisaties en platforms, zoals het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie 

(Irena), het Groen Initiatief voor Saudi-Arabië, het Groen Initiatief voor het Midden-Oosten, 

de landbouwinnovatiemissie voor klimaat en het mondiale methaanpact, vormen een 

waardevol kader voor het coördineren van maatregelen om de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. De EU verklaart zich bereid nauw samen te 

werken met de partners in de Golf met het oog op duurzame investeringen in het Midden-

Oosten in ruimere zin, met name infrastructuurverbindingen, met gebruikmaking van de 

mogelijkheden die de Global Gateway van de EU biedt. De nauwe betrokkenheid van 

Europese en in de Golfregio gevestigde financiële instellingen en van de particuliere sector 

zal worden bevorderd door het in kaart brengen van concrete initiatieven. 

12.  Nauwe samenwerking tussen de EU en de Golf is ook van essentieel belang voor de 

verwezenlijking van de ambitieuze biodiversiteitsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de 

VN, met het oog op de COP15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit later dit jaar. 

Voorts is het behoud en het duurzame gebruik van mariene biodiversiteit en mariene 

hulpbronnen, met inbegrip van het terugdringen van emissies door maritiem vervoer, een 

gemeenschappelijke prioriteit, ook gezien de grote omvang van de scheepvaart in de 

Golfregio. Afvalbeheer, circulaire economie, recycling, de bouw van duurzame en 

milieuvriendelijke voedselsystemen, de bestrijding van woestijnvorming en de ontwikkeling 

van agrotechnologie voor een droog klimaat zijn ook cruciale gebieden waarop de EU en de 

partners in de Golf expertise moeten delen en nauw moeten samenwerken.  

13. Voorts is, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 30 en 31 mei over de 

Europese strategie voor RePowerEU en de aanvullende EU-strategie inzake externe 

betrokkenheid op energiegebied, een sterk partnerschap tussen de EU en de GCC ook van 

essentieel belang in de context van energiezekerheid en de groene transitie – wereldwijd en 

in onze respectieve regio's. Als eerste maatregel om beide uitdagingen aan te pakken, 

kunnen de EU en de Golfstaten baat hebben bij zowel energiebesparingen als energie-

efficiëntie om de energie-intensiteit te verminderen, waarbij de EU-landen technologieën en 

vaardigheden kunnen aanreiken met speciale aandacht voor opslag en vervoer. De partners 

in de Golf zijn betrouwbare leveranciers van vloeibaar aardgas aan internationale markten, 

ook aan de EU, wat op korte termijn van cruciaal belang blijft om de volatiliteit van de 

wereldmarkten te beperken en te zorgen voor een vlotte transitie. De EU en de partners in de 

Golf kunnen samenwerken om de wereldwijde inspanningen voor de vermindering van 

methaanemissies te ondersteunen en zo bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de olie- 

en gassector. Gezien hun opmerkelijke potentieel om het voortouw te nemen bij de transitie 

naar decarbonisatie en de belangrijkste exporteurs van hernieuwbare energie en hernieuw-

bare waterstof te worden, zou samenwerking wederzijds voordelig zijn. Onverminderd het 

belang van eigen energiebronnen voor de voorzieningszekerheid, moeten de EU en de 
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partners in de Golf onderzoeken hoe markten voor hernieuwbare waterstof tot stand kunnen 

worden gebracht die een toekomst mogelijk maken waarin de Golfstaten, indien nodig, een 

betrouwbare leverancier van hernieuwbare energie aan de EU kunnen worden, onder meer 

door kennis over normen en regelgevingskaders te delen en te zorgen voor niet-verstoorde 

handel en investeringen. Gezien het belang van regionale energie-integratie zullen ook 

mogelijkheden worden verkend voor regionale investeringen en trilaterale samenwerking 

met partners in de Golf, onder meer op basis van het toekomstige mediterrane partnerschap 

voor groene waterstof en voortbouwend op bestaande projecten in het oostelijke en 

zuidelijke Middellandse Zeegebied. 

14. Om de nieuwe kansen in verband met de groene transitie te benutten en de uitdagingen ter 

zake aan te pakken, en om gedeelde doelstellingen beter operationeel te maken en concrete 

gezamenlijke initiatieven in dat verband vast te stellen, steunt de Raad de voorstellen van de 

Commissie om een speciale EU-GCC-deskundigengroep energie en klimaat op te richten en 

jaarlijkse sectorale ministeriële bijeenkomsten van de EU en de GCC over die aspecten te 

houden. 

15. Hoewel de handelsbetrekkingen tussen de EU en de GCC reeds sterk zijn, is een bevoor-

rechte handels- en investeringsrelatie tussen de EU en de GCC en haar leden van groot 

gemeenschappelijk belang. De Raad verzoekt de Commissie na te gaan hoe het economisch 

partnerschap kan worden verdiept en de bestaande handels- en investeringsdialoog tussen de 

EU en de GCC kan worden versterkt. In dit verband moedigt de Raad de Commissie aan 

vaart te zetten achter de verkennende werkzaamheden om te bepalen of de voorwaarden 

aanwezig zijn om tot een gemeenschappelijk akkoord te komen over mogelijke onder-

handelingen over een vrijhandelsovereenkomst, waarin kwesties van wederzijds belang aan 

bod komen, zoals een verbeterd handels- en investeringsklimaat, samenwerking op het 

gebied van regelgeving en douane, met inbegrip van de bestrijding van namaak en smokkel, 

en doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, waaronder milieu- en arbeidsrechten. De 

Raad is ingenomen met de voorstellen om de regionale en regio-overschrijdende samen-

werking op het gebied van luchtvaart, spoorwegen, maritieme veiligheid en connectiviteit te 

intensiveren. 

16. Digitalisering, cyberveiligheid, nieuwe technologieën en onderzoek en ontwikkeling zijn 

eveneens domeinen die mogelijkheden bieden voor samenwerking, met name gezien de 

kansen die deze bieden voor het creëren van nieuwe markten en banen, alsook in het licht 

van hun bijdrage aan de economische diversificatie en het economisch herstel, de klimaat- 

en energietransitie en de aanpak van mondiale gezondheidskwesties. Het ontwikkelen van 

een op de mens gerichte en gegevensbeschermingsgerichte aanpak van digitalisering, onder 

meer op het gebied van connectiviteit, ontwikkeling van infrastructuur en digitale transitie, 

vaardigheden en de ontwikkeling van innovatiehubs, zijn belangrijke doelstellingen voor de 

samenwerking tussen de EU en de GCC, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de 5G-

toolbox van de EU. De Raad moedigt de partners van de Golf aan zich gezamenlijk in te 
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zetten voor het opbouwen van weerbaarheid en het coördineren van de respons op hybride 

dreigingen. In dezelfde geest moedigt de Raad maatregelen aan om desinformatie en 

onjuiste informatie aan te pakken. De mondiale aanpak van de EU op het gebied van 

onderzoek en innovatie en Horizon Europa kunnen nuttige platforms zijn. In het licht van de 

recente actieve rol van de GCC-landen op het gebied van de ruimtevaart moet ook de 

samenwerking op dit gebied, met name wat Egnos, gps en Galileo betreft, worden versterkt.  

17. Onderwijs, dat inspeelt op de veranderende behoeften van de samenleving, biedt toekomst-

perspectieven voor jongeren en is essentieel voor de welvaart van de samenleving. De Raad 

roept op tot intensivering van de samenwerking tussen de EU en de GCC op het gebied van 

beroepsopleiding, onderwijs en onderzoek, onder meer in het kader van het Erasmus+-

programma en de Marie Skłodowska-Curie-acties, mede rekening houdend met bilaterale 

programma's voor samenwerking tussen universiteiten. De EU is ook geïnteresseerd in de 

uitwisseling van beste praktijken op het gebied van empowerment van jongeren. 

18. De verspreiding van radicale en extremistische ideologieën kan een voedingsbodem vormen 

voor gewelddadig extremisme en kan leiden tot gewelddaden. Er kan worden overwogen de 

samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding met de partners van de Golf te 

intensiveren met betrekking tot kwesties als het voorkomen en bestrijden van gewelddadig 

extremisme, de financiering ervan en de middelen voor de verspreiding ervan, zowel online 

als offline. De Raad is ingenomen met de inspanningen van de GCC-partners op het gebied 

van terrorismebestrijding en onderstreept dat dergelijke inspanningen moeten worden 

uitgevoerd overeenkomstig het internationaal recht, met inbegrip van de mensenrechten en 

het internationaal humanitair recht. Het is waardevol om de samenwerking met de GCC-

partners te intensiveren door middel van een transparante en regelmatige dialoog en 

uitwisseling van beste praktijken, met name in het kader van de bilaterale samenwerkings-

regelingen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bestrijding van het witwassen 

van geld en de financiering van terrorisme, alsook aan de verspreiding van gewelddadige en 

extremistische ideologieën die leiden tot ongewenste buitenlandse invloed op 

maatschappelijke en religieuze organisaties binnen de EU, met name via niet-transparante 

financiering. 

19. Het bevorderen van contacten van mens tot mens, met name tussen jongeren, moet centraal 

staan in de samenwerking tussen de EU en de GCC en haar lidstaten. De Raad is derhalve 

ingenomen met de lopende besprekingen in het visumdossier en nam nota van het voorstel 

van de Commissie om nog meer GCC-lidstaten vrij te stellen van de visumplicht om het 

Schengengebied binnen te komen. Hij benadrukt het belang van regionale samenhang in dit 

verband en ziet uit naar vooruitgang in de besprekingen, op basis van de modaliteiten en 

criteria van het proces. De Raad is ingenomen met het feit dat de Commissie technische 

besprekingen met de resterende GCC-lidstaten heeft aangevat om de uiteindelijke 

doelstelling van visumvrije toegang tot Schengen voor de burgers van alle GCC-lidstaten te 

verwezenlijken, zodra aan alle relevante voorwaarden is voldaan.  
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20. In het licht van de recente toegenomen politieke dynamiek onderstreept de Raad dat de 

politieke dialoog en de institutionele samenwerking tussen de EU en de GCC verder moeten 

worden versterkt. Nauwere samenwerking gaat hand in hand met meer contacten op hoog 

niveau. De Raad is voorts ingenomen met de hervatting van de jaarlijkse Gezamenlijke Raad 

en ministeriële bijeenkomst en met het voorstel om sectorale ministeriële bijeenkomsten te 

organiseren om te zorgen voor een snelle uitvoering van de belangrijkste aspecten van het 

nieuwe strategische partnerschap, met een initiële focus op groene transitie/klimaat-

verandering en humanitaire zaken. De Raad stemt ermee in de mogelijkheid te onderzoeken 

van een EU-GCC-top om politieke sturing te geven aan het hernieuwde strategische 

partnerschap tussen de EU en de Golf. Wat de institutionele structuur betreft, bieden de in 

1989 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de GCC en de gezamenlijke 

activiteiten van beide organisaties, met inbegrip van het 5-jarige gezamenlijke samen-

werkingsprogramma EU-GCC dat in februari 2022 tijdens de 26e Gezamenlijke Raad EU-

GCC is goedgekeurd, het kader voor de verdere ontwikkeling van een dergelijk gezamenlijk 

strategisch partnerschap. De Raad is ingenomen met het voorstel om een EU-ambassadeur 

bij de GCC te benoemen. Op basis van dit regionale kader en de samenwerkingsregelingen 

tussen de EDEO en de ministeries van Buitenlandse Zaken van de GCC-lidstaten verzoekt 

de Raad de EDEO en de Commissie tevens de mogelijkheid te onderzoeken om te 

onderhandelen over bilaterale overeenkomsten met afzonderlijke GCC-lidstaten. In dit 

verband is de Raad ook opgezet met de opening van nieuwe EU-delegaties in de regio.  

21. De EU zal gebruikmaken van al haar instrumenten, waaronder NDICI – Europa in de wereld 

en Global Gateway, om te zorgen voor een efficiënte, doeltreffende en snelle uitvoering van 

dit nieuwe strategische partnerschap met de Golf. Voorts benadrukt de Raad dat het 

belangrijk is voldoende zichtbaarheid te geven aan het politieke engagement en de 

samenwerking met de GCC-partners, onder meer in de GCC en de EU-lidstaten, door 

middel van voorlichting, initiatieven op het gebied van publieksdiplomatie en gezamenlijke 

inspanningen van de EU-instellingen en de lidstaten in de geest van de Team Europa-

aanpak. In dit verband roept hij op tot verdere versterking van de publieke diplomatie en de 

strategische communicatie van de EU met de Golf, in nauwe samenwerking met de 

lidstaten, om de zichtbaarheid van de Europese Unie en haar lidstaten in de regio verder te 

vergroten. 
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