
Faktablad om EU - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

SYDLIGA PARTNER

Den europeiska grannskapspolitiken omfattar Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien,
Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien. Den består av bilateral
politik mellan EU och de tio enskilda partnerländerna, plus en ram för regionalt
samarbete, nämligen unionen för Medelhavsområdet. Som svar på upproren i sitt
södra grannskap stärkte EU 2011 stödet till demokratisk omvandling inom ramen för
den europeiska grannskapspolitiken. 2015 fortsatte unionen arbetet med att se över
grannskapspolitiken.

RÄTTSLIG GRUND

— Artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen.

— Avdelning V i fördraget om Europeiska unionen: EU:s ”yttre åtgärder”.

— Artiklarna 206–207 (handel) och artiklarna 216–219 (internationella avtal) i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

INSTRUMENT

Den europeiska grannskapspolitiken genomförs genom bilaterala (skräddarsydda
för varje land), regionala, grannskapsomfattande och gränsöverskridande
samarbetsprogram (mellan EU-länder och grannländer som delar en land- eller
sjögräns). Det är associeringsavtal som utgör den rättsliga grunden för EU:s
bilaterala förbindelser med Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko,
den palestinska myndigheten och Tunisien. Det associeringsavtal med Syrien som
paraferades innan den syriska regeringen 2011 våldsamt slog ned allmänhetens
protester undertecknades aldrig. Förhandlingarna om ett ramavtal mellan EU och
Libyen avbröts i februari 2011 och har ännu inte återupptagits.
Inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken har EU och dess sydliga partner
(utom Libyen och Syrien) antagit bilaterala handlingsplaner, partnerskapsprioriteringar
eller associeringsagendor. De inbegriper agendor för politiska och ekonomiska
reformer som ska prioriteras på kort och medellång sikt, det vill säga tre till fem år.
Grannskapspolitikens handlingsplaner, som speglar EU:s och de enskilda partnernas
behov, intressen och kapacitet, syftar framför allt till att utveckla demokratiska, socialt
jämställda och inkluderande samhällen, främja ekonomisk integration och utbildning,
stärka små och medelstora företag och jordbruk och förbättra möjligheten för människor
att röra sig över gränserna.
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Det europeiska grannskapsinstrumentet var EU:s viktigaste finansieringsinstrument
för bilateralt samarbete med de sydliga partnerna för perioden 2014–2020. Det nya
instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete –
Europa i världen kommer att rama in EU:s samarbete med dessa länder under
perioden 2021–2027. Inom ramen för det nya instrumentet Europa i världen kommer
en ökad tonvikt på att kombinera EU-bidrag med lån från europeiska och internationella
finansinstitut att göra det möjligt för partnerländerna att frigöra en betydande nivå av
subventionerad finansiering för investeringar. Det nya garantisystemet inom ramen
för instrumentet Europa i världen kommer att ge tillgång till ytterligare medel genom
mobilisering både av offentliga och privata investerare.
Den 9 februari 2021 antog Europeiska kommissionen och unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande, i vilket de föreslår
en ambitiös och innovativ ny agenda för Medelhavsområdet för att blåsa nytt liv i
och stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och dess partner i det södra
grannskapet. Denna nya agenda är inriktad på fem politikområden: a) mänsklig
utveckling, god samhällsstyrning och rättsstatens principer, b) resiliens, välstånd och
digital omställning, c) fred och säkerhet, d) migration och rörlighet samt e) grön
omställning: klimattålighet, energi och miljö. Samtidigt syftar en särskild ekonomisk
investeringsplan för länderna i det södra grannskapet till att stödja den ekonomiska
återhämtningen och förbättra livskvaliteten för människorna i regionen, bland annat
efter covid-19-pandemin.
EU strävar även efter att öka marknadstillträdet för och samarbetet om migrations-
och rörlighetsfrågor med sina sydliga partner. Förhandlingar om djupgående och
omfattande frihandelsavtal pågår med Marocko och Tunisien. Partnerskap för rörlighet
har ingåtts med Marocko, Tunisien och Jordanien, och förhandlingar pågår med
Libanon. Ett antal projekt har genomförts inom dessa ramar, särskilt inom ramen för
instrumentet för partnerskap för rörlighet, som lanserades 2016. Dessutom finansieras
regionala och bilaterala initiativ för migration och rörlighet inom ramen för EU:s
förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, Nordafrikadelen, i Algeriet, Egypten, Libyen,
Marocko och Tunisien. EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av
krisen i Syrien, Madadfonden, ger stöd till syriska flyktingar, internflyktingar och lokala
samhällen i Libanon, Jordanien och Egypten.
Genom unionen för Medelhavsområdet, som lanserades 2008 för att blåsa nytt liv i
Europa-Medelhavspartnerskapet, skapades en regional ram för samarbete mellan EU-
medlemsstaterna och 15 medelhavsländer, däribland de tio sydliga partnerna.

AKTUELL STATUS

A. Algeriet
I egenskap av central regional aktör och viktig energiproducent är Algeriet en viktig
partner för EU i det södra grannskapet. Ett associeringsavtal trädde i kraft 2005. EU och
Algeriet antog gemensamma prioriteringar för partnerskapet vid associeringsrådets
möte i mars 2017. I prioriteringarna för partnerskapet fastställdes en förnyad ram
för politiskt engagemang och fördjupat samarbete, med fokus på i) samhällsstyrning
och grundläggande rättigheter, ii) socioekonomisk utveckling och handel, iii) energi,
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miljö och klimatförändringar, iv) strategisk och säkerhetspolitisk dialog, samt v) den
mänskliga dimensionen, migration och rörlighet.
B. Egypten
Förbindelserna mellan EU och Egypten regleras i ett associeringsavtal som har varit
i kraft sedan 2004. I juni 2022 bekräftade det nionde associeringsrådet EU-Egypten
att de båda parterna hade ett ändamålsenligt och mångfasetterat partnerskap genom
att anta nya prioriteringar för partnerskapet som vägledning för förbindelserna fram
till 2027. Dessa ligger i linje med EU:s nya agenda för Medelhavsområdet, dess
ekonomiska plan och investeringsplan och Egyptens vision för hållbar utveckling 2030.
EU och Egypten beslutade att ytterligare fördjupa dialogen och samarbetet kring tre
huvudprioriteringar: i) hållbar modern ekonomi och social utveckling, ii) partnerskap
inom utrikespolitik, iii) ökad stabilitet.
C. Israel
Förbindelserna mellan EU och Israel är välutbyggda och grundas på starka ekonomiska
och handelsrelaterade förbindelser och tekniskt samarbete. Förbindelserna grundas på
associeringsavtalet från 2000 och har utvecklats dynamiskt under de följande åren och
spridits till allt fler sektorer. Handlingsplanen EU-Israel, som antogs 2005, bygger på
gemensamma värderingar om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstaten
och grundläggande friheter, och främjar integrering av Israel i EU:s politik och program.
2009 beslutade EU emellertid att framsteg i fredsprocessen i Mellanöstern var en
förutsättning för att förbindelserna skulle kunna uppgraderas till ”framskjuten ställning”.
Samarbetet fortsätter dock utifrån 2005 års handlingsplan för grannskapspolitiken, som
fortsätter att gälla fram till 2022.
D. Jordanien
EU betraktar Jordanien som en viktig partner som spelar en stabiliserande roll i
Mellanöstern. Associeringsavtalet mellan EU och Jordanien, som trädde i kraft i maj
2002, utgör den rättsliga grunden för de bilaterala förbindelserna. Jordanien var
det första partnerlandet i Medelhavsområdet som slutförde tekniska förhandlingar
som ledde till en ”framskjuten ställning” med EU 2010. En handlingsplan för den
europeiska grannskapspolitiken antogs 2012, och nya prioriteringar för partnerskapet
EU–Jordanien godkändes i juni 2022 för att vägleda förbindelserna fram till 2027, i
linje med EU:s nya agenda för Medelhavsområdet och dess ekonomiska plan och
investeringsplan. EU och Jordanien kommer att ytterligare fördjupa sin dialog och
sitt samarbete kring tre mål: i) förstärkning av samarbetet om regional stabilitet
och säkerhet, ii) främjande av hållbar ekonomisk stabilitet, iii) förstärkning av god
samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna.
I oktober 2014 inledde EU och Jordanien ett partnerskap för rörlighet och migration.
Jordanien har dessutom fått 1,08 miljarder euro i makroekonomiskt stöd från EU
sedan 2013. Det senaste låneprogrammet på 700 miljoner euro antogs 2020.
Detta kommer att hjälpa Jordanien att stödja ekonomisk stabilisering, förbättra den
offentliga skuldens hållbarhet, påskynda de ekonomiska reformerna och begränsa de
ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin. Jordanien får även stöd från
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Madadfonden, EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i
Syrien.
E. Libanon
Förbindelserna bygger på associeringsavtalet mellan EU och Libanon från 2006,
prioriteringarna för partnerskapet EU–Libanon från 2016 samt pakten mellan EU och
Libanon för att hantera konsekvenserna av krisen i Syrien på Libanon. Giltigheten
för de befintliga partnerskapsprioriteringarna har förlängts tills nya prioriteringar kan
fastställas inom ramen för instrumentet Europa i världen. Partnerskapsprioriteringarna
är inriktade på i) främjande av tillväxt och jobbskapande, ii) främjande av lokalt styre
och socioekonomisk utveckling och iii) främjande av rättsstaten och stärkt säkerhet.
Samarbetet mellan EU och Libanon inbegriper särskilt stöd till kapacitetsuppbyggnad
och institutionsuppbyggnad, liksom åtgärder för det civila samhället. Associeringsrådet
EU–Libanon, som hölls i juli 2017, enades om att fortsätta diskussionerna med syftet
att underteckna ett partnerskap för rörlighet. Libanon, som är ett land med 4,4 miljoner
invånare, hyser för närvarande cirka 1 miljoner registrerade syriska flyktingar. Libanon
får stöd från Madadfonden, EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning
av krisen i Syrien. I december 2020 meddelade EU att man tillsammans med FN och
Världsbanken skulle lansera en ”ram för reformer, återhämtning och återuppbyggnad”
för att ”åter bygga upp ett bättre Libanon” med utgångspunkt i principerna om öppenhet,
inkludering och ansvarsskyldighet. Ett fortsatt villkor för betydande bistånd från EU
till återuppbyggnaden av ett demokratiskt, transparent, inkluderande och välmående
Libanon kommer dock – förutom en befolkningscentrerad återhämtning – att vara
konkreta framsteg med de nödvändiga reformerna.
F. Libyen
Sedan Gaddafiregimen störtades har Libyen hamnat i inbördeskrig mot en bakgrund av
komplexa politiska, territoriella, sociala och stamrelaterade splittringar. Landet är även
känt som en transitväg i Sahel för människohandel och smuggling. I detta sammanhang
arbetar EU för att bistå libyerna i arbetet med att få till stånd en stabil och inkluderande
stat. EU stöder FN:s medlingsinsatser för att få ett slut på fientligheterna och tar
diplomatiska initiativ gentemot libyska och regionala berörda parter. Libyen har inget
associeringsavtal eller några andra avtal med EU, men landet är berättigat till stöd
genom det europeiska grannskapsinstrumentet och andra finansieringsinstrument.
Lokal och regional instabilitet har gjort att Libyen, från att ha varit ett destinationsland för
migration, har blivit ett transitland, vilket kräver omedelbara EU-insatser för att hantera
de mest akuta behoven. Libyen har därför fått finansiering genom Nordafrikadelen
av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, som behandlar de bakomliggande
orsakerna till irreguljär migration och ger stöd till skydd och migrationshantering.
G. Marocko
Bland de sydliga partnerna hör Marocko till de länder som har de mest utvecklade
förbindelserna med EU. Ett associeringsavtal är i kraft sedan 2000, och en ny
handlingsplan för grannskapspolitiken antogs 2013. När det gäller grannskapspolitiken
fick landet ”framskjuten ställning” 2008, vilket speglar ambitionen att stärka samarbetet
mellan EU och Marocko och i ytterligare utsträckning stödja ekonomiska och politiska
reformer. Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko lanserades i juni 2013.
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För närvarande pågår avtalsförhandlingar om förenklad visering och återtagande samt
förhandlingar om ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Dessutom trädde
ett nytt fiskeriavtal i kraft 2014. Enligt två nyligen meddelade domar från Europeiska
unionens domstol kan EU genomföra sina avtal med Marocko, men dessa avtal är inte
tillämpliga på Västsahara.
H. Palestina
EU är den största ekonomiska bidragsgivaren till den palestinska myndigheten, med
ett vägledande årligt bilateralt anslag på cirka 300 miljoner euro. Det övergripande
målet med EU:s stöd är att bidra till att bygga upp kapacitet till en framtida
livskraftig, oberoende och demokratisk palestinsk stat som kan existera sida vid
sida med Israel och övriga grannländer, och där människor kan leva i fred
och säkerhet. Den rättsliga grunden för EU:s förbindelser med den palestinska
myndigheten är interimsavtalet om associering av handel och samarbete, som ingicks
1997. EU och den palestinska myndigheten har undertecknat en handlingsplan
för grannskapspolitiken, som trädde i kraft 2013. Samma år erbjöd EU Israel
och den framtida palestinska staten ”särskilda privilegierade partnerskap” med ett
unikt paket med politiskt, ekonomiskt och säkerhetsrelaterat stöd, på villkor att en
framtida överenskommelse om slutgiltig status ingås. EU är aktivt i fredsprocessen i
Mellanöstern och medlem av Mellanösternkvartetten och arbetar för en tvåstatslösning
på grundval av 2003 års färdplan för fred. I juni 2022 godkände kommissionen ett nytt
bilateralt anslag till Palestina till ett värde av 224,8 miljoner euro. Detta nya stödpaket
är öronmärkt för att stödja den palestinska myndigheten och viktiga projekt i det
ockuperade palestinska territoriet. Det kompletterar tidigare bidrag, såsom 92 miljoner
euro för att stödja FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), vilket
innebär att EU:s totala bistånd till palestinierna 2021 uppgick till 317 miljoner euro.
I. Syrien
EU avbröt i maj 2011 allt bilateralt samarbete med Syriens regering efter
upptrappningen av våldet och den oacceptabla situationen för de mänskliga
rättigheterna. Samtidigt antog EU olika restriktiva åtgärder i form av sanktioner. I linje
med EU-strategin för Syrien av den 3 april 2017 stöder EU inkluderande fredssamtal
för en syriskledd politisk övergång. EU är den främsta biståndsgivaren i insatserna med
anledning av krisen i Syrien, och EU och medlemsstaterna har tillsammans bidragit
med mer än 24,9 miljarder euro till humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, ekonomiskt
stöd och stabiliseringsbistånd sedan 2011. Sedan 2017 har EU anordnat årliga
Brysselkonferenser tillsammans med FN om stöd till Syriens och dess grannländers
framtid. Det övergripande målet för dessa konferenser har varit att stödja det syriska
folket och mobilisera det internationella samfundet i att finna en varaktig politisk
lösning på krisen i Syrien i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254. I
alla Brysselkonferenser har man hittills behandlat de mest kritiska frågorna kring
humanitära insatser och resiliens som påverkar syrierna och de samhällen som tar
emot syriska flyktingar, både i Syrien och i grannregionen.
J. Tunisien
Sedan revolutionen i Tunisien 2011 har EU gett politiskt, finansiellt och tekniskt stöd för
landets övergång till demokrati. Associeringsavtalet, som har varit i kraft sedan 1998,
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utgör fortfarande den rättsliga grunden för de bilaterala förbindelserna. Med tanke på
de betydande framsteg som gjorts enades EU och Tunisien 2012 om att inrätta ett
”privilegierat partnerskap” med en detaljerad handlingsplan för 2013–2017. I juli 2018
antog associeringsrådet EU–Tunisien de viktigaste riktlinjerna för det privilegierade
partnerskapet mellan EU och Tunisien för perioden 2018–2020. I mars 2014 inledde
Tunisien och EU ett partnerskap för rörlighet, vilket ledde till att förhandlingar om avtal
om förenklad visering och återtagande inleddes. Förhandlingar om ett djupgående
och omfattande frihandelsavtal godkändes i oktober 2015 och pågår för närvarande.
Det enhälliga antagandet av en ny konstitution i Tunisien i januari 2014 och det
framgångsrika anordnandet av parlaments- och presidentval i oktober och december
2014, följt av de sedan länge emotsedda kommunalvalen i maj 2018, var ett stort steg
framåt i landets övergång till demokrati.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet är fullt involverat i den europeiska grannskapspolitiken, vars
genomförande det övervakar genom sitt utskott för utrikesfrågor, särskilt vad gäller
de årliga översynerna och granskningarna. Utskottet följer den politiska situationen i
partnerländerna genom regelbundna diskussioner med regeringstjänstemän på hög
nivå, experter och berörda parter från det civila samhället. Budgetbefogenheterna
ger parlamentet direkt inflytande över de belopp som avsätts för de relevanta
finansieringsinstrumenten. Parlamentets godkännande krävs för ingåendet av
alla associeringsavtal med den europeiska grannskapspolitikens sydliga partner.
Parlamentet måste även godkänna varje nytt handelsavtal, inbegripet de kommande
djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Marocko och Tunisien.
Regelbundna bilaterala förbindelser med de sydliga partnernas parlament
upprätthålls genom ständiga delegationer. Förbindelserna med Marockos parlament
uppgraderades således genom inrättandet av en gemensam parlamentarisk kommitté
2010. Gemensamma parlamentariska kommittéer inrättades även med Tunisien
2016 och med Algeriet 2018. De parlamentariska förbindelserna med Syrien har
avbrutits till följd av inbördeskriget, och den nuvarande situationen i Libyen sätter
också stopp för interparlamentariska förbindelser. Parlamentet har deltagit i flera
av EU:s valobservatörsuppdrag i de sydliga partnerländerna och bistår Tunisien
inom ramen för programmet för demokratistöd. På regional nivå deltar parlamentet
i den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, som håller
ett plenarsammanträde och ett flertal utskottssammanträden per år. Det är för
närvarande Marockos parlament som innehar det roterande ordförandeskapet i den
parlamentariska församlingen.

Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
09/2022
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