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LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN

EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien är mångfacetterade och arbetet
bedrivs på olika nivåer. EU samverkar med hela regionen genom toppmöten för stats-
och regeringschefer, samtidigt som överenskommelser och politisk dialog förenar EU
med Västindien, Centralamerika, Andinska gemenskapen, Mercosur och enskilda
länder.

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen.

— Avdelningarna I–III och V (gemensam handelspolitik, utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd, internationella avtal) i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

FÖRBINDELSER PÅ REGIONNIVÅ

A. Toppmöten
Vid det första toppmötet mellan EU och Latinamerika/Västindien, som hölls i Rio
de Janeiro i juni 1999, inrättades ett biregionalt strategiskt partnerskap. Toppmöten
hålls vartannat år, och det senaste, som hölls i juni 2015 i Bryssel, var det andra
mellan EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac). Toppmötena stärker banden
mellan de två regionerna på högsta nivå och tar upp frågor på de biregionala och
internationella agendorna. Debatterna har fokuserat på frågor som demokrati och
mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, främjande av social sammanhållning,
innovation och teknik samt miljö och klimatförändringar. Vid toppmötet i Bryssel antogs
en kort politisk förklaring, en längre förklaring om partnerskapets olika aspekter och
en handlingsplan för EU och Celac, som bygger på de prioriteringar som fastställts vid
de senaste toppmötena. I planen fastställs tio prioriterade områden för det biregionala
samarbetet:
— Vetenskap, forskning, innovation och teknik.

— Hållbar utveckling och miljö, klimatförändringar, biologisk mångfald och energi.

— Regional integration och sammankoppling för att främja social inkludering och
sammanhållning.

— Migration.

— Utbildning och sysselsättning för att främja social inkludering och sammanhållning.
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— Det världsomspännande narkotikaproblemet.

— Jämställdhetsfrågor.

— Investeringar och företagande för hållbar utveckling.

— Högre utbildning.

— Medborgarnas säkerhet.

Sedan toppmötet 2015 har utrikesministrarna från de två regionerna träffats tre gånger.
Senast de träffades, i samband med ett informellt möte som delvis ägde rum på
distans i Berlin den 14 december 2020, bekräftade ministrarna sin avsikt att utvidga
den biregionala dialogen och de kom överens om att verka för ett toppmöte.
Detta arbete fortsatte den 2 december 2021, när ledarna från EU och Latinamerika
och Västindien möttes via videokonferens. Mötet leddes av Europeiska rådets
ordförande Charles Michel, som tillsammans med EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen företrädde EU. Unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik Josep Borrell deltog också i mötet. I första hand diskuterades frågan
om att gemensamt få till stånd en hållbar återhämtning efter covid-19. EU meddelade
att 3,4 miljarder euro skulle avsättas inom ramen för Instrumentet för grannskapet,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen (2021–2027)
för Latinamerika och Västindien till stöd för en hållbar och långsiktig återhämtning från
pandemin.
B. Den parlamentariska dimensionen
Den interparlamentariska konferens som ägde rum 1974 var inledningen på
de regelbundna kontakterna mellan Europaparlamentet och de latinamerikanska
parlamenten. Sammanlagt har det anordnats sjutton interparlamentariska konferenser,
som äger rum vartannat år. Detta var det första – och under många år det
enda – forumet för en institutionell politisk dialog mellan EU och Latinamerika.
De interparlamentariska konferenserna ersattes 2006 av den parlamentariska
församlingen EU–Latinamerika (EuroLat), som är det biregionala strategiska
partnerskapets parlamentariska institution. EuroLat fungerar som ett forum för att
diskutera, övervaka och se över alla frågor som rör partnerskapet. Församlingen har
150 ledamöter: 75 från Europaparlamentet och 75 från olika subregionala parlament
i Latinamerika, inklusive det latinamerikanska parlamentet Parlatino, det andinska
parlamentet Parlandino, det centralamerikanska parlamentet Parlacen, Mercosurs
parlament Parlasur samt Chiles och Mexikos lagstiftande församlingar. EuroLat har
sedan 2006 hållit tretton ordinarie plenarsammanträden. Det senaste, i november
2020, ägde delvis rum på distans.

FÖRBINDELSER MED DELREGIONERNA

A. Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och
Panama)
Förbindelserna med Centralamerika har utvecklats utifrån San José-dialogen. Denna
dialog inleddes 1984 och har sedan dess breddats så att den nu omfattar
frågor om ekonomi, social utveckling, migration och säkerhet. Efter de två första
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samarbetsavtalen, som ingicks 1985 och 1993, undertecknades 2003 ett avtal om
politisk dialog och samarbete, genom vilket flera nya samarbetsområden infördes.
Ett associeringsavtal – det första i sitt slag som EU ingått med en annan region
– undertecknades i juni 2012 och ratificerades av Europaparlamentet i december
2012. I avtalet fastställs målet att utveckla ett privilegierat politiskt partnerskap som
bygger på värden, principer och gemensamma mål, stärker mänskliga rättigheter,
minskar fattigdomen, bekämpar ojämlikheter, förebygger konflikter och främjar
goda styrelseformer, säkerhet, regional integration och hållbar utveckling. Genom
associeringsavtalet liberaliseras även handeln med industri- och fiskeriprodukter,
och de flesta tullar på jordbruksprodukter avskaffas. Avtalets handelskapitel trädde
provisoriskt i kraft under 2013 (olika datum för olika länder). En parlamentarisk
associeringskommitté, bestående av ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter
av Parlacen och av Costa Ricas lagstiftande församling (Asamblea Legislativa),
kommer att övervaka avtalets genomförande.
B. Andinska gemenskapen (Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru)
EU har haft regelbundna kontakter med de andinska länderna sedan 1969, då
Andinska gruppen (som senare kom att kallas Andinska gemenskapen) bildades.
Det första samarbetsavtalet undertecknades 1983, och detta följdes av ett mer
omfattande ramavtal om samarbete 1993. I december 2003 ingick de två regionerna
ett avtal om politisk dialog och samarbete, vilket ytterligare breddade samarbetets
räckvidd, men avtalet har ännu inte trätt i kraft. I juni 2007 inleddes förhandlingar
om ett associeringsavtal som slutligen ledde till ett flerpartsavtal om handel med
Peru och Colombia i mars 2010. Handelsavtalet, som undertecknades i juni 2012
och ratificerades av Europaparlamentet i december 2012, trädde i kraft med Peru
den 1 mars 2013 och med Colombia den 1 augusti 2013. I avtalet fastställs
det att handeln med industri- och fiskeriprodukter helt ska liberaliseras under en
tioårsperiod (de flesta tullar avskaffades i samband med att avtalet trädde ikraft)
och att marknadstillträdet för jordbruksprodukter ska öka. Avtalet omfattar offentlig
upphandling, investeringar, mänskliga rättigheter samt arbets- och miljönormer.
Ecuador anslöt sig till handelsavtalet den 1 januari 2017.
C. Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay)
EU och Sydamerikanska gemensamma marknaden (Mercado Común del Sur,
Mercosur), bildad 1991, har upprätthållit institutionella förbindelser sedan 1992. De
undertecknade ett interregionalt ramavtal 1995, genom vilket en regelbunden politisk
dialog inrättades och mål och former för handel och ekonomiskt samarbete fastställdes.
Förhandlingar om ett associeringsavtal, som omfattar politisk dialog, samarbete och
frihandel, inleddes 1999. Efter 20 års förhandlingar (förutom mellan 2004 och 2010,
när de tillfälligt avbröts) nådde EU och Mercosur en politisk överenskommelse om
associeringsavtalets handelskapitel i juni 2019 och om de sista olösta frågorna i
avtalets politiska kapitel och samarbetskapitel i juni 2020. Efter att det har skett en
rättslig genomgång av avtalstexten kommer den att översändas till Europaparlamentet
och medlemsstaterna för ratificering. När avtalet träder i kraft kommer EU:s export till
Mercosur att dra fördel av borttagna tullar på 91 procent av produkterna och lägre
tullar på ett flertal produkter. För EU:s del skulle det handla om att ta bort tullarna på
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92 procent av de produkter som importeras från Mercosur, samtidigt som tullkvoterna
på känsliga jordbruksprodukter skulle kvarstå.
D. Västindien
EU har alltid haft starka förbindelser med Västindien. Detta beror till stor del på de
europeiska ländernas koloniala historia i denna region; många länder är fortfarande
närvarande genom sina utomeuropeiska länder och territorier (ULT). Förbindelserna
mellan EU och Västindien grundar sig på flera olika överlappande institutionella ramar.
De viktigaste är Cotonouavtalet som undertecknades 2000 med 79 länder i Afrika,
Västindien och Stilla havet (AVS) och det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU
och Cariforum från 2008. Cotonouavtalet har omförhandlats och tanken var att det
omförhandlade avtalet skulle ha trätt i kraft i början av 2020. Eftersom rådet ännu
inte har godkänt texten har det innevarande avtalet dock förlängts till den 30 juni
2023. Cariforum är den viktigaste partnern för den biregionala dialogen med EU. Av
organisationens sexton medlemmar är fjorton medlemmar i Karibiska gemenskapen
(Caricom), nämligen Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica,
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och
Grenadinerna, Surinam och Trinidad och Tobago. Dominikanska republiken (som har
undertecknat Cotonouavtalet och det ekonomiska samarbetsavtalet) och Kuba (som
har särskild ställning) är också medlemmar.
Sedan november 2012 har förbindelserna mellan EU och Västindien styrts av den
gemensamma partnerskapsstrategin mellan EU och Västindien, som erbjuder en
strukturerad ram för en mer omfattande och djupgående dialog och ett dito samarbete.
I strategin fastställs fem prioriterade områden: regionalt samarbete och integration,
återuppbyggnad av Haiti, klimatförändringar och naturkatastrofer, brottslighet och
säkerhet samt gemensamma åtgärder i biregionala och multilaterala forum och
beträffande globala frågor.
De interparlamentariska förbindelserna är en viktig del av banden mellan EU och
Västindien. Vid sidan av de specifika regionala mötena och den mer omfattande
gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU, inrättades det genom 2008 års
ekonomiska partnerskapsavtal en gemensam parlamentarikerkommitté EU–Cariforum
som ska övervaka avtalets genomförande. Kommittén har hittills hållit tre möten, senast
den 31 oktober–1 november 2017 i Trinidad och Tobago.

FÖRBINDELSER MED ENSKILDA LÄNDER

A. Mexiko
Mexiko och EU har haft diplomatiska förbindelser sedan 1960. Efter det samarbetsavtal
som ingicks 1975, och som följdes av ett mer omfattande ramavtal för samarbete 1991,
ingick EU och Mexiko 1997 EU:s första partnerskapsavtal med ett latinamerikanskt
land. Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete
(det s.k. övergripande avtalet) institutionaliserade den politiska dialogen, breddade
samarbetet till olika områden, bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter, och skapade
ett frihandelsområde mellan EU och Mexiko. Förhandlingar med Mexiko om att
modernisera det övergripande avtalet inleddes i maj 2016, och i april 2018 nåddes
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en principöverenskommelse om handelskapitlen i ett uppdaterat avtal. Parterna kom
överens om de sista olösta frågorna i avtalet i april 2020.
Det strategiska partnerskap som inrättades 2009 stärkte ytterligare banden med
Mexiko, det enda land med vilket EU har både ett associeringsavtal och ett strategiskt
partnerskap. Partnerskapet, som är ett uttryck för EU:s erkännande av Mexikos
växande politiska och ekonomiska betydelse i världen, har två mål: dels att förbättra
samarbetet och samordningen i fråga om globala frågor mellan EU och Mexiko
på multilateral nivå, dels att ge politisk kraft åt bilaterala förbindelser och initiativ.
Tre toppmöten mellan EU och Mexiko har hållits inom ramen för det strategiska
partnerskapet, det senaste i juni 2015. Det förs en regelbunden dialog på hög
nivå mellan EU och Mexiko om många frågor, bl.a. mänskliga rättigheter, säkerhet
och brottsbekämpning, ekonomiska ärenden samt miljö och klimatförändringar. Den
gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko har övervakat genomförandet av
det övergripande avtalet sedan 2005.
B. Chile
Det första ramavtalet om samarbete med Chile undertecknades 1990 efter det att
demokratiskt styre återinförts i landet. En regelbunden politisk dialog inrättades 1995.
Efter att ha undertecknat ett mer heltäckande ramavtal om samarbete 1996 ingick
EU ett associeringsavtal med Chile 2002. Avtalet omfattar tre delar: ett kapitel
om politisk dialog, i vilken det civila samhället samt Europaparlamentet och Chiles
nationalkongress (Congreso Nacional) ska delta, ett kapitel om samarbete, som
fastställer flera olika samarbetsområden för att främja hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling samt inrättandet av ett frihandelsområde för varor och tjänster.
Förhandlingar om att uppdatera associeringsavtalet inleddes i november 2017.
Den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile har övervakat genomförandet
av associeringsavtalet sedan 2003.
C. Brasilien
Brasilien blev 1960 det första sydamerikanska land som erkände Europeiska
ekonomiska gemenskapen (EEG) och som inrättade en permanent representation i
Bryssel. Flera samarbetsavtal undertecknades under de år som följde. I och med
befästandet av demokratin i Brasilien tog de bilaterala förbindelserna ett stort kliv
framåt, vilket 1992 resulterade i att ett mer omfattande ramavtal om samarbete
undertecknades. Förbindelserna med Brasilien har sedan dess kontinuerligt stärkts,
i takt med Brasiliens ökande globala inflytande i ekonomiska och politiska frågor.
EU och Brasilien inrättade 2007 ett strategiskt partnerskap. Sedan 2007 har det
hållits sju toppmöten mellan EU och Brasilien, det senaste i februari 2014. EU
och Brasilien samarbetar och för en politisk dialog inom fler än 30 områden av
ömsesidigt intresse, bl.a. internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter,
offentlig förvaltning, ekonomiska och finansiella frågor, innovation och konkurrenskraft,
socialpolitik, utbildning, miljö och regional integration. Det strategiska partnerskapet
mellan EU och Brasilien omfattar även en regelbunden dialog mellan Brasiliens
kongress (Congresso Nacional) och Europaparlamentet.
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D. Kuba
Kuba var fram till för några år sedan det enda land i regionen som inte ingått
något samarbets- eller associeringsavtal med EU. I april 2014 inledde EU och Kuba
emellertid förhandlingar i syfte att sluta ett avtal om politisk dialog och samarbete.
Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt i mars 2016. Avtalet undertecknades
den 12 december 2016 och ratificerades av Europaparlamentet den 5 juli 2017. Det
kan träda i kraft i alla sina delar så snart det har ratificerats av alla EU:s medlemsstater.
Avtalet innehåller tre huvudkapitel: politisk dialog, samarbete och sektorspolitisk dialog
samt handel. Förbindelserna mellan EU och Kuba har stärkts även på andra områden,
bl.a. genom flera besök på hög nivå och återupptagandet av en formell politisk dialog.

Jonas Kraft
09/2022
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