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Abstract  
 

EU is today one of the largest aid donors in the world and the debate regarding their inten-

tions is well nuanced. This study’s main focus lies in examining the motives within the action 

plan between the EU and Morocco, and was conducted with the intention to contribute to the 

debate of EU’s external actions. By using key-terms from neoliberalism and neoliberalism 

and applying it on the actions by using a motive-analysis, they can be defined and tied to one 

of the theories state, as well as represent the generalized idea of the theories external action. 

The results of the study shows that EU, in cooperation with Morocco, though the ENP acts 

with the means of absolute gain.  
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1. Inledning 
 

“Moreover, in the actions of all men, and most of all of Princes, where there is no tribunal to 

which we can appeal, we look to results. Wherefore if a Prince succeeds in establishing and 

maintaining his authority, the means will always be judged honourable and be approved by 

every one. ” 

- Niccolò Machiavelli, The Prince1 

 

Kan verkligen politiskt agerande rättfärdigas av resultaten? Och vidare, bör ageranden med 

goda avsikter avfärdas som illegitima enbart för att resultaten inte är önskvärda? Ibland, ja, 

men oavsett så utesluter det inte avsikters betydelse. Avsikterna är det som formar ageranden 

och påverkar resultaten, och som även utgör grunden för denna undersökning. Utvecklingsbi-

stånd är något som ges med avsikt för att hjälpa stater som saknar nödvändiga resurser som 

till exempel ekonomiska medel och kunskaper. Europeiska Unionen (EU), tillsammans med 

dess medlemsstater, är i dag den största bidragsgivaren och täcker upp till hälften av alla ut-

vecklingsbistånd som ges i världen2. 2013 investerade EU 56.2 miljarder euros3 i utvecklings-

bistånd. Mellan perioden 2007-2013, beräknas 1.4 miljarder euro gått till Marocko, vilket är 

det land som erhåller mest bistånd från EUs The European Neighbourhood Policy (ENP)4 via 

The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).5 

 

ENP-samarbetet, likt många andra utvecklingsbistånd, kräver att involverade parter accepterar 

tillhörande villkor vars huvudsakliga uppgift är att möjliggöra en öppen och legitim använd-

ning av bidragen som mottagaren måste accepteras för att kunna ta del av dem. Därutöver 

tillkommer ofta olika mål som skall eftersträvas av det biståndstagande landet. Det finns stu-

dier som däremot visar på att bistånd inte har lett till några lösningar av långsiktiga problem 

såsom reducering av extrem fattigdom.6 Ändå fortsätter sådana samarbeten och detta väcker 

frågan, för vems vinning avses bistånden tjäna? Enligt EU själva, utgår deras externa age-

rande gällande bistånd till tredje världen främst från de principer som EU är grundat på; de-

mokrati, respekt för mänskliga rättigheter, fundamental frihet samt lagen och dess bestämmel-

                                                
1 Machiavelli, Niccolò (1469–1527) s. 34 
2 Europa (u.å), Development Cooperation 
3 ibid 
4 European Commission. European Neighbourhood Policy 
5 European Commission, (2016). Morroco. 
6 Roger Riddell, Keynote 
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ser. Det som kan som det huvudsakliga målet med EUs externa agerande är arbetet med redu-

cering och slutligen avlägsnandet av fattigdom.7 Utifrån de principerna bör det faktum att 

Marocko är den stat inom ramen för ENP som mottar mest bistånd noteras.8 Detta trotts att 

Marocko inte är ett grannland till EU med hög procentuell extrem fattigdom, vilket Georgien, 

Armenien och Moldavien9 är enligt statistik från Globalis.10 Vidare har EUs medlemsländer, 

som exempelvis Storbritannien och Frankrike,11 visat en tendens att prioritera bistånd till 

forna kolonier.12 EUs koppling till Marocko har funnits sedan EUs uppkomst genom Frankri-

kes kolonisering av landet, som 1956 utropade sin självständighet,13 och övergick till ett mo-

narkiskt statsskick lett av Mohammed VI sedan 1999.14  

 

Gällande officiella relationer mellan EU och Marocko är det ekonomiska relationerna som 

funnits längst. Ett av de viktigaste kommersiella avtal mellan de båda aktörerna stiftades 1976 

och trädde i kraft året därefter, inkluderade ekonomiskt och finansiellt stöd för handeln och 

innebar bland annat ”noll” tull-skatt för industriella produkter från Marocko till EU.15 Utöver 

detta ingick Marocko ett handelsavtal med EU 1995, som trädde i kraft 2000, vilket definie-

rade ett ramverk för handelsrelationer samt andra slag av bilateralt samarbete.16 Det är även 

viktigt att påpeka att Marocko 1987, ansökte om medlemskap hos unionen, vilket visar att 

Marocko har haft en önskan och vilja att anpassa sig efter EU och dess regler. Dock nekades 

Marocko medlemskap.17  

 

Utöver de redan skapade samarbetena mellan Marocko och EU, stärks relationen ytterligare i 

samband med EUs ENP och klargjorde dialogen mellan de båda aktörerna. Handlingsplanen 

som stiftades i samband med denna policy emellan de båda aktörerna är den handlingsplan 

som ligger till grund för kommande undersökning. Det detta visar är att EU och dess med-

lemsstater, framförallt Frankrike, har en lång historia med Marocko, vilket troligtvis är en 

anledning till varför Marocko är ett av de länder som ges bistånd i samarbete med EU. Bi-

stånden till Marocko kan därmed tolkas som en indikation av att EUs bistånd påverkas av 

                                                
7 Library Of Congress (2015)  
8 European Commission, 2016. Morroco. 
9 European Commission, (2016) European Neighbourhood Policy 
10 Bilaga 2 
11 Dollar & Alesina (2000) 
12 The Guardian (2015)  
13 Landguiden, Marocko 
14 ibid, Politiskt system 
15 European Union, External Action. Morocco and the EU  
16 ibid 
17 Del Sarto, R. A. & Schumacher, T. (2005) s. 30 
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egenstatliga intressen, eftersom landet tillhört både Frankrike och Spanien.18 En studie utförd 

av Christina J. Schneider (Univesity of California) och Jennifer L. Tobin (Georgetown Uni-

versity), kunde konstatera att medlemsstater i EU kan komma att influera fördelningen av 

bistånd genom att exempelvis skapa intresseallianser. 19 Detta visar att fördelningen av bistånd 

har tendenser att influeras av motiv annat än vad som är mest förmånligt för det biståndsta-

gande länderna.  

 

Diskursen kring EUs ENP-samarbete har pågått länge och har i mångt och mycket handlat om 

ifall EUs externa agerande sker med avsikt för relativ vinning eller absolut vinning, det vill 

säga, om samarbetet ska gynna EU eller hjälpa dess grannländer? Svaret som undersökning-

arna ofta resulterar i är relativa och går att tolka eftersom varje handlingsplan mellan de in-

volverade staterna och EU är skräddarsydda för varje fall. Därför är det relevant att genom-

föra en undersökning av varje avtal för att försöka konstatera vem som avses gynnas. Om 

reduceringen av fattigdom är EUs främsta mål med biståndsgivandet är samarbetet med Ma-

rocko intressant, då borde den största andelen bistånd inom ENP ges till andra stater som är 

fattigare och i större behov av bistånd.  

 

Det denna empiriska studie gör, är att med hjälp av en kvalitativ motivanalys, analysera moti-

ven för samarbetet mellan Marocko och EU. Detta kommer tydliggöra vilka typer av resultat 

som avses, om det är för absolut eller relativ vinning. Men då en motivanalys består av tolk-

ningar, operationaliseras begrepp för att sedan i ett analysschema utgöra ett tydligt tolknings-

underlag. Beroende på studiens utfall kan slutsatser dras utifrån EUs agerande och ifall de 

riktlinjer de säger sig följa stämmer och på så sätt även bidra till debatten gällande huruvida 

EU agerande grundar sig i egennytta eller filantropi. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga de motiveringar som EUs ENP samarbete med Ma-

rocko grundar sig på, för att försöka se vems intressen som avses gynnas. För att uppnå studi-

ens syfte kommer EUs och Marockos ENP handlingsplan20 studeras utifrån Neorealismen och 

Neoliberalismen för att se vilken teori som har störst betydelse bland motiveringarna. Studien 

ämnar därmed bidra till en ökad förståelse för EUs externa agerande och bidra till den på-
                                                
18 Globalis (2013) Marocko 
19 Schneider & Tobin (2012) 
20 EEAS; ENP Action plans; EU Morocco action plan 



 7 

gående diskursen inom ämnet.   

 

1.2  Forskningsfrågor 
 

Forskningsfrågor: 

1. På vilka sätt sker ENP-Samarbetet mellan EU och Marocko? 

2. Vilka motiveringar i handlingsplanen dirigerar vem som gynnas mest av samarbetet?  

Forskningsfrågorna i denna studie kommer att besvaras med hjälp av två teorier, neorealismen 

och liberalismen. Dessa teorier och utvalda begrepp kommer att appliceras på EU-Marocko 

ENP-handlingsplan och med hjälp av en motivanalys kommer den att analyseras. Båda teori-

erna har olika synsätt och tolkningar av agerande, vilket möjliggör en fördjupad analys av 

handlingsplanen.  

 

 

1.3 Disposition  
Inledningsvis presenteras i första avsnittet vad som skall undersökas och den problematik som 

studien ämnar fokusera kring. Detta följs av syftet och de relevanta problemformuleringarna 

som ska besvaras för att kunna uppnå studiens syfte. I avsnitt två presenteras tidigare forsk-

ning kring diskursen om EUs externa agerande och möjliga motiv. På detta vis kommer läsa-

ren erhålla en grundläggande förståelse till vad, hur och varför EUs agerande kan komma att 

tolkas på olika sätt och därmed möjliggörs det även för de icke insatta att förstå undersök-

ningen. Avsnitt tre behandlar neorealismen och neoliberalismen, som är de två teorierna som 

valts för undersökningen, vilket utgör det teoretiska ramverket för denna studie, tillsammans 

med operationaliseringen av de valda begreppen. Här kommer även ett schema för motivdefi-

nitionerna att presenteras. I avsnitt fyra presenteras metoden för undersökningen tillsammans 

med kritik och åtgärden för den valda metoden. I avsnitt fem och sex presenteras själva resul-

tatet och därefter en analys och slutsatser av den. Uppsatsen kommer avslutningsvis i avsnitt 

sju diskutera de slutsatser som dragits och dess relevans.  
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2. Tidigare Forskning 
I detta avsnitt redovisas ett urval av tidigare forskning. Inledningsvis presenteras debatten och 

tidigare forskning kring samarbetet inom ENP vilket efterföljs av en genomgång av den teore-

tiska diskursen kring EUs externa agerande. Slutligen presenteras en kort sammanfattning 

gällande tänkbara motiv som kan ligga bakom biståndspolitiken i EU tillsammans med en 

sammanfattning. 

 

2.1 EU och ENP  

Debatten kring EUs externa agerande är mångsidig med stort fokus vid EUs olika samarbeten 

och hur de kan tolkas. Sker det i egennyttigt eller altruistisk syfte och skall EUs agerande 

klassas som liberalt eller realism? ENP är ett exempel på sådant samarbete som omdebatterats 

med många blandade synpunkter och åsikter vilket framgår i kommande avsnitt. 

 

A ”Wider Europe”.  Ett bredare Europa. Det är ledordet som utgör grunden för the European 

Neighbourhood Policy (ENP). 21 ENP ersatte den tidigare Euro-Mediterranean Partnership 

(EMP) och erbjöd en uppgradering för grannländer inom både politiska och ekonomiska relat-

ioner, och även en del i EUs interna marknad.22 Något som även påverkat ENPs utformning är 

de händelser som skett i omvärlden efter 9/11 vilket skapar oro för terrorism och resulterat i 

ett större fokus för demokratisering i södra medelhavsområdet.23 ENP startades 2004 med 

avseende att agera som en ”god kraft” vid kontakten med EUs grannländer24 och i samband 

med detta sattes mål om att grannländer skulle gynnas av EUs utbredning genom stärkt stabi-

litet, säkerhet och välmående i de berörda länderna. Dessutom var ENP enligt kommissionen, 

designad för att undvika uppkomsten av nya klyftor mellan EU och dess grannländer samti-

digt som grannländerna erbjöds möjligheten att delta i diverse samarbeten med EU inom poli-

tik, säkerhet, ekonomi och kultur.25 

 

Enligt Barb och Johansson-Nogués artikel finns det bland EUs grannländer en avsaknad av 

intresse för ENP och enligt Barb och Johansson-Nogués beror det delvis på ett misslyckande 

från EUs håll att befästa idén om ENP som gynnsamt för båda parterna.26 För att undersöka 

                                                
21 Del Sarto, R. A. & Schumacher, T. (2005) s.19 
22 ibid 
23 ibid s.18 
24 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) s.81 
25 Del Sarto, R. A. & Schumacher, T. (2005) s.20 
26 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) s.81 
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det, utgick författarna i studien från benägenheten till etiskt handlande.27 Etisk utrikespolitik 

handlar om att kunna göra val baserade på både egennyttiga mål samt milieu mål med hänsyn 

till hur det kan komma att påverka andra.28 Problematiken som lyftes i samband med detta i 

Barb och Johansson-Nogués artikel är att politiskt handlande som baseras på goda intentioner 

kan mycket väl komma att negligera andras intressen och värderingar samt misslyckas ta till-

räckligt med hänsyn till dem.29 Varför detta är relevant för EU och ENP är för att om EU skall 

anses uppnå målet som en aktör för ”god kraft” måste de kunna balansera medlemsstaternas 

och grannländernas intressen och samtidigt tillfredsställa alla involverade aktörer.30 

 

Utifrån Del Sarto och Schumacher artikel ”From EMP to ENP: What’s at stake with the 

European” kan detta argumenteras för att vara legitima invändningar förutsatt att det inte 

handlar om socio-ekonomiska problem vilket ENP inte är utformad för. Eftersom ENP är 

grundad på idén att den ska fungera som ett medel för att hantera särskilda säkerheters ange-

lägenheter31 kan det visa sig ännu mer problematiskt att tillfredsställa alla. EU-tjänstemän 

hävdar dock att ENP är grundat på idén att ”genom att hjälpa grannarna, hjälper vi oss 

själva”.32  För att uppnå de mål som eftersträvas använder sig ENP av en metod liknande mo-

rot och piska. Moroten representerar diverse incitament, som exempelvis tillgången till EUs 

interna marknad och piskan representerar sanktioner av olika slag.33 Barb och Johansson-

Nogués lyfter också detta i sin artikel i samband med att grannländer som är delaktiga i ENP 

uppfattar att EU är för inblandat i den interna säkerheten för att opartiskt kunna hantera de 

externa effekterna. Exempelvis anser grannländerna att gränssäkerheten och strängare Visa-

regleringen inom EU kan skada deras övergång eller demokratisering, då tillgång till rörlighet 

i EU är något många strävar efter.34  

 

Barb och Johansson-Nogués lyfter ett exempel på hur Visa-samråden stagnerat mellan Ma-

rocko och EU vilket påvisar argumentationen för att ENP används som ett medel för att gynna 

EU. Detta beror dock inte på ointresse från Marocko, vilket länge har varit för sådana för-

handlingar, utan det handlar om avtalet som lagts fram.35 Den största problematiken ligger vid 

                                                
27 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) s.81 
28 ibid 
29 ibid s.83 
30 ibid s.85 
31 ibid s. 86 
32 ibid s.87 
33 ibid s.84 
34 ibid s.90 
35 ibid 
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det ansvar länderna måste ta för odokumenterade migranter från tredjeparts länder som passe-

rar genom exempelvis Marocko till EU. Blir dessa migranter utvisade från unionens territo-

rium blir det till ENP-länderna vilket innebär stora kostnader vilket policyn gör lite för att 

fördela jämnt mellan EU och grannländerna. Därmed anses ENP fungera partisk i EUs fördel 

vilket underminerar syftet att de ska vara en positiv makt-aktör.36 Detta belyser även Stefan 

Gänzle i sin artikel EU Governance and the European Neighbourhood Policy: A Framework 

for Analysis. Gänzle lyfter det faktum att ENP presenteras som en process för ”gemensamt 

ägande” vilket innebär att istället för att länder som ingår i avtalet skall anpassa sig efter EUs 

agenda baseras arbetet efter delade värderingar och gemensamma intressen.37 Dock lyfter 

författaren att då de bygger på EUs normativ modell, framgår det relativt tydligt att grannlän-

derna som accepterar ENP förväntas anpassa sig efter EUs legala standarder och inte vice 

versa.38 

 

Tidigare avtal och samarbeten mellan EU och grannländer har ofta resulterat i möjligheten att 

ingå i unionen om alla krav uppfylls vilket är något som skiljer ENP ifrån de tidigare samar-

betena.39 EU erbjuder allt förutom medlemskap och väcker därmed frågan hur EU ska säker-

ställa grannländers samarbetsvilja utan den ”gyllene moroten” av medlemskap40 och ifall ENP 

är ett fungerande koncept då medlemskap inte inkluderas. Därutöver ifrågasätts om ENP är 

som EU påstår, en ”god kraft”41. I grund och botten handlar det om huruvida EUs politik fo-

kus ligger på att inkludera eller exkludera.42 Problematiken och diskursen kring själva ENP 

framgår tydligt men diskurserna fokuserar inte enbart på de olika sätten att tolka samarbetet 

utan inkluderar även studier av tillhörande handlingsplaner mellan grannländerna och EU som 

specifikt utformas mellan varje samarbete.  

 

Exempelvis framgår det i artikeln ”Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political Cooperat-

ion according to the ENP Action Plan*”43 av Raffaella A. Del Sarto en tydlig problematik 

gällande vad som nämns men även vad som inte nämns i handlingsplanen. Studien undersöker 

själva utformandet av dokumentet och vad som sägs samt vilket utrymme det finns för olika 

                                                
36 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) s. 91 
37 Gänzle, S. (2009) s.1715 
38 ibid s.1716 
39 ibid 
40 Gänzle, S. (2009) 
41 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) 
42 Gänzle, S. (2009)  
43 Del Sarto (2007) 
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tolkningar.44 Artikeln belyser olika perspektiv som kan användas för att tolka ENP utifrån de 

olika aktörerna och ett exempel på detta är hur Ha’aretz (Israelisk tidning) skriver om hur EU 

erbjuder Israel möjligheten att bli ett ”nästan europeisk” land, utan att behöva ge upp sin su-

veränitet i någon utsträckning.45  

 

Del Sartos artikel belyser även avsaknaden av många problematiska områden i handlingspla-

nen och ett EU därmed kan komma att anklagas för att inte agera enligt de uttalade principer-

na.46 Artikeln analyserar vad som nämnts i handlingsplanen och det som behöver utvecklas 

och förtydligas med fokus främst på vilka konsekvenser avtalet kan få för relationen mellan 

EU och aktörerna. Artikeln påvisar att det finns olika sätt att tolka EUs agerande som "rätt” 

eller ”fel” och det beror mycket på vad som sägs och inte sägs. Dock upphör inte diskursen 

vid enstaka fall som ENP och implementerandet av samarbetet utan det tillhör en större dis-

kurs kring hur EUs externa agerande kan ses. 

 

2.2 Diskursen kring EUs externa agerande 

Diskursen kring EUs definition och dess externa agerande är bred och har pågått länge med 

två huvudsakliga läger vilket debatten centrerats. Första är att EU skulle vara en civil makt 

och beskrevs som sådan av Francois Duchêne 1972 att unionen har en avsaknad av betydande 

militära förmågor men däremot har ett större ekonomiskt inflytande.47  

 

Hedley Bull är en av flera som däremot argumenterar för att en aktör inom internationella 

relationer ska ha betydelse måste erhålla en militärmakt.48 Det förväntades att i samband med 

övergången från den ensamstående strukturen till trepelar-strukturen, skulle det ske en fun-

damental förflyttning från civil till militär makt, förutsatt att utvecklingen av den gemen-

samma utrikes- och säkerhetspolitiken blev en av pelarna, vilket stärkte dessa idéer och teo-

rier.49 Ett tredje synsätt tillkom under 2000-talet, vilket idag är ett centralt ämne vid diskuss-

ionen kring EU gällande dess normativa makt.  Ian Manners är den centrala teoretiker inom 

detta, då han i artikeln ”Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?” 50  från 

2002 myntade begreppet ”Normative Power Europe”. Tidigare hade det diskuteras om EU är 

                                                
44 Del Sarto (2007)  s.61 
45 ibid s. 68 
46 ibid s. 72 
47 Manners (2000) s. 26 
48 ibid, s. 28 
49 ibid, s. 27 
50 Manners (2002) 
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en civil eller militär makt51 men genom resonemangen som förs i Manners artikel framgår det 

som varken det ena eller det andra, utan som en normativ makt. Detta ledde till att själva idén 

gällande en normativ makt teoretiserades samt debatterades mer konkret.52 Manner menar att 

EU utvecklat normer och värderingar som unionen följer, och dessutom ämnar influera andra 

delar av världen och få dem att anamma.  

Som en normativ makt lägger EU större emfas vid gemensamma principer, vilket skiljer EU 

från andra internationella aktörer som inte har samma fokus vid principer.53 Dessutom är ma-

joriteten av dessa principer bindande eftersom de är inskrivna i fördragen och utgör den nor-

mativa grunden för EU och dess utrikespolitik. Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättig-

heter och friheter kan ses som de principer som är av störst betydelse för EU.54 

 

2.2.1 Neorealism 

I diskursen gällande EUs utrikes-, säkerhet- och försvarspolitik har det skett få försök att ap-

plicera den neorealistiska teorin men Adrian Hyde-Price har i sin publikation av artikeln 

"‘Normative’ Power Europe: a realist critique” 55 gjort ett försök. Anledningen till varför 

teorin applicerats så sällan är på grund av EUs karaktär vilket inte utgörs av en stat. Vanligt-

vis exkluderar det neorealismen eftersom teorin generellt anses gå hand i hand med militär-

makt med säkerhetspolitiskt fokus.56 Neorealismen anser inte institutioner och samarbeten likt 

EU som omöjliga eller onödiga men ser dem inte heller som en suverän makt. Neorealismen 

anser att samarbeten likt EU är grundade på beräkningar av egenintressen hos de olika makt-

havarna bakom unionen och har på så sätt ingen egen agenda. EU är därmed, enligt neoreal-

ismen, en ingripande variabel som endast är av betydelse inom ramarna för Europas säker-

het.57 Hyde-Price lyfter dessutom att majoriteten av de som studerar EUs utrikes- och säker-

hets-politik sympatiserar med studieobjektet och blir därmed mer ”reserverad” för antydande 

som motsäger många av de normativa och liberala anspråk som omger EU.58  

  

Ett begrepp som kan förklara förmågan att samarbeta är ”Milieu Shaping” som stiftades av 

Arnold Wolfers vilket innebär att stater kan komma att samarbeta ifall det finns ett kollektivt 

                                                
51 Bull (1982) 
52 Manners (2002) s. 240-241 
53 ibid, s.240 
54 Manners (2002) s. 240-241 
55 Hyde-Price (2006) 
56 ibid, s. 218-219 
57 ibid s. 221 
58 ibid, s. 219 
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behov att stabilisera den externa omgivningen.59 Detta kan i EUs utrikespolitik tolkas som ett 

kollektivt försök att skapa trygghet runtom genom att öka unionens makt.60 Hur ”Milieu Sha-

ping” skapar samarbete i form av ”mjuk” säkerhetspolitik kan illustreras med hur man i sam-

band med USSRs fall hanterandet situationen för öststaterna. Den ”hårda” säkerhetspolitiken i 

form av militär makt stod NATO och USA för medan EU hanterade de ekonomiska, sociala 

och politiska aspekterna som krävdes för att reformera de forna öststaterna.61 Detta finansi-

erades främst genom TACIS.62  TACIS står för "Technical Assistance to the Commonwealth 

of Independent States and Georgia” och vars främsta funktion var att stötta övergången från 

de sovjetiska ekonomiska reformerna över till en marknadsekonomisk utveckling. Värt att 

nämna är att TACIS var världens största biståndsprogram av sitt slag, vilket från början 1991 

startade med en finansiering av 400 miljoner Euro med tillägg på 450 millioner följande år.63 

Detta visar på att EU vid hanterandet av problematik med angränsade länder inte agerar som 

en normativ makt, utan mer fungerar som ett instrument vilket använder en variation av medel 

för att skapa stabilitet. EU agerar därmed enbart som en civiliserande makt i det avseende att 

EU används som ett redskap av de mäktigare medlemsstaterna för att införa deras gemen-

samma värderingar och normer på, i detta fall, gamla sovjetiska stater.64 

 

Sett till EUs externa agerande i exempelvis Afrika kan det argumenteras för att agerandet sker 

på etiska grunder de det anses som ”rätt” och ligger i linje med EUs fundamentala grunder. 

En liberal/neoliberal skulle kunna argumentera för att det inte bara är rätt att hjälpa fattiga, 

utan att det även kan hjälpa stater upp på fötterna och skapa en större marknad och på så sätt 

resultera i att EU får en handelspartner och allierad för säkerhet. En realist/neorealist skulle 

däremot hävda att EU enbart kommer agera på grunderna av etisk skyldighet så länge det inte 

strider emot medlemsstaternas egen-statliga intressen.65 Sammanfattningsvis kan EUs externa 

agerande utifrån neorealismen anses ske på basis att samarbetet sker är för att gynna de mäk-

tigare staternas gemensamma intressen och enbart influeras av etiska skäl så länge det inte 

påverkar egenstatliga intressen.  

 

 

                                                
59 Hyde-Price (2006) s.219 
60 ibid 
61 ibid s. 226 
62 European Commission, (2016) Historical Overview of EU cooperation and Aid 
63 European Commission, (2015). TACIS 
64 Hyde-Price (2006) s. 227 
65 ibid s. 223 
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2.2.2 Neoliberalism 

Till skillnad från neorealismen appliceras liberalismen och alla dess former flitigt på EUs 

externa politik men debatten fokuserar även på en neoliberal syn av EUs ”normativa” makt 

och huruvida den faktiskt är normativ eller strategisk.  

 

Det finns olika sätt att tänka gällande hur EUs agerande skall tolkas som liberalt/neoliberalt 

eller inte. Ur ett deontologiskt perspektiv kan EUs agerande klassas som liberalt ifall ageran-

det grundats på tydligt etablerade regler och förstådd förpliktelse.66 Även utifrån ett kon-

sekventialistiskt perspektiv där agerandet endast kan anses liberala/neoliberala när konse-

kvenserna klassas som det . Sedan finns det dygdetikens perspektiv, där aktörens moralstatus 

spelar roll. Alltså anses aktören vara utforma på liberala/neoliberala grunder kan därmed dess 

agerande anses liberalt så länge det grundas på dess etiska normer.67 Detta är de argument 

som många använder för att försvara EU som en normativ makt.68 Här uppstår det dock en 

problematik i samband med att det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel respektive gott 

och ont.69 Eftersom avgörandet av vilka ageranden som är goda och adekvata är svårdefinierat 

blir därmed inte heller utfallen av bistånden relevanta för denna undersökning. 

 

Värt att nämna är EUs historik med biståndsutdelning och samarbeten med olika stater70 

framförallt till tidigare kolonier71 vilket är konventionell i samband med EUs Soft Power utri-

kespolitik. Soft power är ett begrepp, vilket myntades av Joseph Nye, som syftar till möjlig-

heten att uppnå önskade resultat genom övertalning och attraktion istället för tvång och betal-

ning.72 Det utövas genom kultur, politiska ideal och utrikespolitik73, vilket alla går att matcha 

med EUs agerande vid biståndsgivande och samarbeten. Detta tyder även på att EUs samar-

beten sker med en avsikt att gynna EU genom exempelvis säkra området runtom unionen. 

Joseph Nye anses även vara en av grundarna till neoliberalismen tillsammans med Keohane 

vilket är ett skäl till varför soft power kopplas till neoliberalismen.  

 

Vidare, vid diskussionen kring normativ makt, handlar det om befrämjandet av ”norms which 

                                                
66 Rosamond (2014) s. 136 
67 ibid 
68 ibid s. 133 
69 ibid s. 144 
70 European Commission, (2016). Historical Overview of EU cooperation and Aid    
71 ibid 
72 Nye (2014) s.1 
73 Heywood (2014) s. 221 
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displace the state as the centre of concern”74 vilket innebär att den normativa makten agerar 

grundat utifrån normer istället för ett statligt intresse. I fallet med EU, vars grundläggande 

kärnnormer är ”fred”, ”frihet”, ”demokrati” ”lagens regler” samt ”respekt för mänskliga rät-

tigheter” kommer unionen agera i deras ställe i världspolitiken.75 Dessa normer som EU age-

rar efter anses normativa principer som generellt erkänts inom FN som universellt. Rosamond 

lyfter däremot i sin artikel att olika perspektiv vid tolkningen kan resultera i olika utfall och 

för att erhålla en korrekt förståelse och bedömning av normativ makt måste hänsyn tas för 

olika sorters liberalism.76 Det föreslås finnas tre överlappande sätt av liberalismen som är re-

levant för rationaliseringen av EUs externa agerande i detta fall. Dessa är ”marknads liberal-

ism”, ”liberalism för fred” och ”liberalism av världsomfattande plikt” vilket alla innefattar en 

dominant idé vilket bär tekniska och normativa implikationer för hur välden är organiserad. 

Alla sätten identifierar ”subjekt” vilket agerandet kommer fokusera på och vilket förväntas 

utmynna i liberala resultat.77 Detta blir relevant i relation till EUs agerande och biståndsav-

tal eftersom att genom ENP främjas både marknaden och freden enligt liberalismen. Detta 

eftersom ENP omfattar både handelsavtal och främjandet av demokratin genom diverse krav78 

och som Delanty lyft kan det därmed argumenteras för att fred uppnås genom marknaden.79  

2.3 Motiv till bistånd 

Ett motiv till EUs biståndsgivande kan grunda sig i staters vilja att erhålla fortsatt maktutö-

vande över forna kolonier. Definitionen av neokolonialism lyder som följande "The use of 

economic, political, cultural, or other pressures to control or influence other countries, especi-

ally former dependencies.”80 vilket i relation till definitionen av Soft Power kan ses som lik-

nande. EUs biståndsgivande kan därför tolkas som mer egennyttigt än gynnsamt för det bi-

ståndstagande länderna, och därmed kan det komma att anses som en modern form av laglig 

kolonialism.  

 

Genom tiderna har även frågan om bistånd fungerar grundat sig i olika uppfattningar. För ca 

30 år sedan låg fokus vid om de olika biståndsobjekten nådde sina direkta mål. Exempelvis, 

byggdes skolorna och vägarna som biståndet skulle finansiera och var barn vaccinerade och 

                                                
74 Rosamond (2014) s. 137 
75 Rosamond (2014) s. 137 
76 ibid 
77 ibid, s. 140 
78 ibid s. 143 
79 Delanty (1998) 
80 Oxford Dictionary (u.å) Neocolonialism 
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lärare utbildade?81 Gradvis flyttades fokus från direkta mål till mer generella frågor gällande 

mer långsiktiga mål istället. Exempelvis var frågor som berörde långsiktiga förbättringar för 

de fattiga i fokus och ifall bistånden hjälpte dem ut ur fattigdom, och om så var fallet, hur 

mycket bidrag krävdes.82 Idag är de föregående frågorna mer generella idéer och frågan som 

ställs i samband med bistånd berör istället mer komplexa frågor. Huruvida direkta mål eller 

ifall bistånd gör långsiktiga förändringar är inte längre i fokus utan istället centraliseras resur-

serna och intresse till huruvida staters ekonomi missgynnas av bistånden.83 Detta visar på att 

vad som är aktuellt i frågan om bistånd har kommit att förändrats genom tiderna och stärker 

även relevansen av likartade studier då resultaten påverkas av när den utförts. 

2.4 Sammanfattning och betydelse 

Det den tidigare forskningen som redovisats klargör är komplexiteten och mångfalden av de 

olika synsätt och teorier tillhörande debatten kring EUs externa agerande. ENP är ett samar-

bete vars syfte är att agera som en god kraft och stärka grannländernas utveckling genom 

bildandet av just samarbete. Detta mål problematiseras dock av Barb och Johansson-Nogués 

artikel som tydliggör svårigheten med hänsynstagandet till andras intressen och värderingar. 

Vidare så ifrågasätter neorealismen ENP och dess syfte i samband med EUs konstruktion och 

definition av suverän makt och menar att samarbetet troligtvis sker med egennytta som fokus 

då stater strävar efter sina egna agendor inom EU. Tillskillnad från neorealismen fokuserar 

neoliberalismen på unionens utövande av soft power och normativ makt. Men det som 

även tydliggjorts är en generell avsaknad av den neorealistiska teorin som appliceras på EUs 

biståndspolitikens och då EU ofta uppfattas som en neoliberal aktör blir det därmed intressant 

att testa det antagandet genom att applicera neoliberalismen på biståndspolitiken. Detta för att 

se ifall EUs normativa agerande kan anses liberalt i samband med bistånd. Det faktum att det 

överlag finns fåtal studiet kring motiven bakom EUs biståndspolitik gör det relevant att un-

dersöka hur EU agerar och hur det kan tolkas för att bidra till forskningen.   

 
 
 
  

                                                
81 Roger C. Riddell (2014) Keynote. s. 2 
82 Keohane & Nye (2001) s. 9   
83 Roger C. Riddell (2014) Keynote. s. 2 
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3. Teorier 

Denna undersöknings syfte är att utforska motiven som ligger till grund för EUs externa age-

rande och för att möjliggöra det kommer motiveringarna i handlingsplanen analyseras.  Där-

emot kommer inte studien identifiera vem som avtalet faktiskt gynnar då utfallen inte inklude-

ras. Studiens fokus ligger således på vem avtalen ämnar gynna vilket görs genom att studera 

motiveringarna som låg till grund för avtalen. Som tidigare studier påvisar kan EUs agerande 

tolkas utifrån olika teorier och för att operationalisera studien kommer IR teorierna neoliberal-

ism samt neorealismens användas, vilket även bidrar till den pågående diskursen. 

 

3.1 Neoliberalism 

Neoliberalismen anser att internationella organisationers agerande tenderar att reflektera det 

kollektivas intresse84 och betonar att makt inte nödvändigtvis handlar om ett nollsummespel 

där en aktör vinner och i samband med detta resulterar i förlust för den andra. Istället fokuse-

rar stater på att värna om interna mål, som exempelvis ekonomisk tillväxt, och därmed kan 

flera stater ömsesidigt gynnas av samarbete och absolut vinning eftertraktas därför mer än 

relativ vinning.85 Detta grundar sig i vad Keohane och Nye uppmärksammat, och som de kal-

lar ’komplexa ömsesidiga beroenden’ (min översättning från engelskans ”Complex interde-

pendence”) 86 och vars generella koncept av begreppet kommer att användas i denna studie.87 

 

Begreppet interdependence handlar om att i en globaliserad värld är staters intressen sam-

manvävda i hög grad, vilket innebär att deras beteende ofta påverkar och påverkas av andra.88 

Det vill säga att en förståelse för gemensamma sårbarheter, som har en likartad påverkan på 

både starka och svaga stater, finns och beaktas.89 Aktörer och institutionerna är likaså bero-

ende av varandra för att överleva och uppnå målen.90 Något som dock bör anmärkas är att 

detta beroende inte skall definieras av situationer där det ömsesidiga beroendet är jämt balan-

serat mellan parterna, utan det är vanligtvis mer troligt att en ojämn balans förser aktörerna 

med inflytande vid medlandet parter emellan.91 Ett problem som ofta lyftes i samband med 

samarbeten inom liberalismen är det så kallade ”Collective action problemet” (C.A.P), vilket 

                                                
84 Heywood (2014) s. 441 
85 Baldwin (1993) s. 19 
86 Heywood (2014) s. 441 
87 Keohane & Nye (2001) s. 7 
88 Stein (1982), s. 305 
89 ibid 
90 Keohane & Nye (2001) s. 7 
91 Keohane & Nye (2001) s. 9 
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syftar till att intresset till samarbete finns men på grund av olika förutsättningar, som exem-

pelvis risk för fuskande stater, anser det omöjligt. Som lösning för denna problematik, anser 

neoliberalismens att en lösning kan vara instiftandet av institutioner.92  

 

Detta visar även på att neoliberalerna har ett synsätt på staters samarbete som skiljer sig ifrån 

neorealisterna, då de anser realismens synsätt för simpelt. Istället anser de att ett agerande 

utifrån absolut vinning som mål är det bästa.93 De avvisar inte idén om relativ vinning, för de 

accepterar det faktum att stater agerar egoistiskt, men de anser dock att stater har ett större 

fokus på den absoluta vinningen. Med andra ord ser de till den absoluta vinningen och kan 

fortfarande tänka sig ingå samarbete, även om den andra statens vinst är större.94 I fallet med 

EU skulle den neoliberala teorin kunna tolkas som att EU agerar i främjande för bådas intres-

sen för att kunna skapa goda relationer mellan staterna och öppna upp för handel och turism. 

Att ingå i ett sådant samarbete med utvecklingsstater kan troligtvis ses som ett mer gynnsamt 

samarbete för dem, men att utveckla handelsavtal runtom EU stärker situationen och då bi-

stånden ofta ges med krav att uppfylla, sprids även gemensamma mål som kan uppnås. Alltså, 

om EUs externa agerande skall klassas som neoliberalt, ska agerandet ske med fokus på abso-

lut vinning. 

 

3.2 Neorealism 

1979 grundades neorealismen genom publiceringen av Theory of International Politics95, för-

fattad av Kenneth N. Waltz, vilket är en teoretisk förgrening från den traditionella realismen, 

som även kan kallas strukturell realism.96 Till skillnad från hur neoliberalerna anser att inter-

nationella organisationer agerar, så anser neorealisterna att det är i och genom dessa organi-

sationer som maktpolitik utövas och ses mer som ett bihang till statsmakten eller som ett in-

strument för starkare staters vilja.97 De anser inte att internationella organisationer fungerar 

som någon sorts obetvingad moralkompass eller agerar på ett separerat plan.98  

 

Waltz menar att neorealismen, istället för att utgå ifrån människans natur, bör studien 

av internationella relationer ske med fokus på den internationella strukturen. Därmed skiljer 

                                                
92 Arreguin-Toft & Mingst 2014, s. 86 
93 Heywood (2014) s. 443 
94 iBid 
95 Waltz (1979) 
96 Donnelly (2000) s. 16 
97 Heywood (2014) s. 441 
98 ibid 
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sig neorealismen ifrån den traditionella realismen på så sätt att teorin utelämnar människans 

natur. Medan den traditionella realismen anser att ett samarbete aldrig är garanterat eftersom 

människan är konfliktbenägen, avfärdar neorealismen denna argumentation helt och anser 

människans natur irrelevant för förklaringen av en konflikt.99 Detta innebär att mellanstatliga 

aktörer, såsom EU och FN, i princip inte skall fungera och att stater därmed alltid agerat och 

kommer agera med nationens egenintresse som enligt teorin ligger till grund för mellanstat-

liga konflikter.100  

 

Neorealisterna hävdar därmed att stater agerar med relativ vinning som mål, det vill säga, att 

deras agerande ska förbättra statens ställning i relation till andra staters.101 Utifrån detta per-

spektiv finns en rädsla för staters överlevnad som grundar sig i anarkism, och eftersom makt 

är den främsta garantin för överlevnad ligger fokus på deras position i värdehierarkin.102 Sam-

arbete kommer endast ske om det innebär relativ vinning, men om de andra staternas vinning 

är större kommer ett sådant samarbete avstås ifrån, även om de skulle gynnas från det.103 I 

relation till EU kan ett neorealistiskt perspektiv tolka EUs externa agerande som ett mål att 

försäkra sig om sin maktposition. Det kan bland annat vara att skaffa en allierad som i främsta 

fall stärker statens egen trygghet. Detta kan ske i olika former, via ekonomiska medel eller 

makt och inflytande, men i slutändan handlar det enbart om relativ vinning.  

 

3.3 Analysschema 

Överlag kan man se EUs agerande som grundat på absolut och relativ vinning som sker i olika 

former, vilket går att definiera på olika sätt. För denna studie kommer tre kärnbegrepp be-

handlas, vilka presenteras nedan, men eftersom absolut och relativ vinning kan omfatta många 

sorters agerande kommer de definieras ytterligare. De två sorters vinning kommer definieras 

utifrån makt/säkerhet och ekonomiska motiv. 

 

 

 

 

 

                                                
99 Weber (2001) s. 17 
100 ibid s. 18 
101 Heywood (2014) s. 443 
102 ibid 
103 ibid 
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Tabell 1; Neorealismen och relativ vinning 

Maktbalansen Talar handlingsplanen inte om att stärka Marocko, 
eller om det nämns i samband med att EU också 
stärks, kan detta ses som att maktbalansen förblir 
oförändrad eller i fördel för EU. 

Egenintresset gynnas Talar handlingsplanen om hur EUs normer kom-
mer influera och införas kan detta ses som att ege-
nintresset gynnas. Även om säkerheten runtom EU 
stärks gynnas egenintresset utifrån ett neorealist-
iskt perspektiv.   

Relativ vinning – Ekonomisk  Om handelsplanen antyder att EU önskar etablera 
en handelsrelation med det biståndstagande staten 
på ett sådant sätt att de gynnar dem själva.  
Refererar till handelsavtal och ekonomiska förde-
lar som ett resultat. 

Relativ vinning – Säkerhet och makt Om handelsplanen talar om bistånd och villkor i 
termer som att stärka säkerheten/makten, tyder det 
på neorealistiska motiv.  

 

Tabell 2; Neoliberalism och absolut Vinning 

Interdependence Talar handlingsplanen på så sätt att det framgår 
att bådas intresses kommer gynnas, men EUs 
vilja dominerar mer, tyder det på interdepen-
dence. 

Collective action problem (C.A.P) Talar handlingsplanen om instiftandet av institut-
ioner kan detta ses som främjande för collective 
action problemet. 

Absolut vinning - Ekonomisk Om handelsplanen antyder att givaren önskar 
etablera en handelsrelation för att gynna båda 
parterna. Refererar till stärkt ekonomi och ut-
vecklingsmöjligheter för båda parter-
na/biståndstagande parten. 

Absolut vinning - Säkerhet och makt Om handelsplanen talar om bistånd och villkor i 
termer om att stärka samarbete i säkerhetsfrågor. 
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4. Metod 
Metodvalet för denna studie är en motivanalys som tillsammans med valda teorier och operat-

ionaliserade begrepp kommer tydliggöra EUs motiv bakom ENP samarbetet med Marocko.104 

Motivanalyser används inom statsvetenskapen då studien ämnar undersöka och kartlägga 

bakomliggande överväganden till medvetna beslut utifrån aktörens perspektiv. Metoden förut-

sätter därmed att den som utför studien ser och tolkar verkligheten utifrån aktörens uppfatt-

ning.105 Vid en motivanalys antas inte aktörens beslut ske ändamålsenligt utan det relevanta 

för studien är att besluten är medvetna överväganden och att detta är klart för aktören själv.106  

 

Detta kan ses som en problematisk metod för undersökningen då motiv anses okänt 

som ämnar undersöka bakomliggande motiv för EUs bistånd och vem som gynnas mest av de 

bistånd som ges. Men undersökningen ämnar inte, och kan inte heller, undersöka EUs motiv, 

utan skall istället identifiera motiveringar som framställs och karakterisera dem.107Denna 

undersökning kommer genomföra en förhandsdefinierad motivanalys som bygger på all-

mängiltiga motiv.108 Detta eftersom undersökningen har valt två teorier att utgå ifrån och in-

kluderar tillhörande begrepp och motiv som definieras. Motiven samt begreppen är inte ut-

tagna och formulerade för att passa in på just detta fall,109 utan är mer allmänna uppfattningar 

gällande hur EUs externa agerande kan uppfattas utifrån olika teorier.  

 

Genom att använda de två valda teorierna och karakterisera handlingsplanens uttalanden efter 

dem framgår det ifall ENP handlingsplanen mellan Marocko och EU innehåller mer neoreal-

istiska eller neoliberala motiv. Teorierna som valts för denna undersökning är relativt över-

gripande och för att möjliggöra en undersökning definieras och operationaliseras vardera te-

orins kärnbegrepp. Detta för att möjliggöra dem mätbara i ett tydligt empiriskt material.110 

Studien fokuserar på maktbalansen, egenintresset hos aktörerna samt relativ vinning ur en 

neorealistisk teori och utifrån neoliberalismens teori kommer den centrala fokusen ligga på 

begreppen interdependence, C.A. P samt absolut vinning. 

 

                                                
104 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s. 290 
105 ibid  
106 ibid, s. 291 
107 ibid 
108 Esaiasson, Peter m.fl. (2017) s. 303 
109 ibid 
110 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s. 55 
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4.1 Problem med metod & åtgärder 

Problematiken med en motivanalys är att det i själva verket inte är möjligt att veta exakt vilka 

verkliga motiv aktören haft. Dock bör metoden inte avfärdas på grund av det, utan författaren 

bör istället vara beredd att försvara uppfattningarna gällande att aktören ska vid agerandet 

utfört rimligt medvetna övervägande och val inför de beslut som studien undersöker.111  

 

Vidare kan användandet av en motivanalys innebära bristande validitet då undersökningen 

kan komma att präglas av allt för mycket subjektivitet, då den baseras på en textanalys och 

tolkning. Detta är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning,112 men däremot kan det 

motverkas genom exempelvis tydligt karakterisering som argumenten kan komma att placeras 

in efter samt att motivera de val som görs tydligt. Detta gör att läsaren kan komma att läsa och 

förstå resonemanget som gav upphov till indelningen och även skapa förståelse för resultatet 

av undersökningen. Genom att tydligt redogöra för kriterier och val möjliggörs även ett åter-

skapande av undersökningen.113 Detta kan även kritiseras eftersom mycket av studien bygger 

på tolkning av dokument, vilket kan komma att uppfattas samt tolkas annorlunda och därmed 

påverka resultatet i en återskapad studie. För att motverka detta är att valen motiveras tydligt 

för att undvika missförstånd. Med anledning av att denna studie kommer att utföras som en 

kvalitativ undersökning, går det inte att förhålla sig till statistik och siffror på samma sätt som 

en kvantitativ studie kunnat göra, vilket gör att validiteten kan komma att ifrågasättas. Detta 

eftersom då reliabiliteten grundar sig i tillförlitligheten, det vill säga, om undersökningen ge-

nomförs på nytt, kommer svaren bli densamma eller påverkas de av tillfälliga företeelser.114 

Men för att kunna stärka undersökningens trovärdighet kommer källorna presenteras och mo-

tiveras, så det inte ska uppfattas som slumpmässigt valda.  

 

En annan problematik som tillhör motivanalysen, och denna undersökning, är hanterandet av 

de agerande som anses grundat på etiska skäl, som exempelvis, välgörenhet. Problematiken 

som uppstår med detta är hur de skall, inom ramarna för teorierna, definieras. Detta eftersom 

det inte går att se om agerandet sker på neoliberala grunder (gör det för att det är rätt) eller på 

neorealistiska grunder (gör det så länge det inte går emot EU ländernas egenintressen). Den 

huvudsakliga problematiken som uppstår med metoden är gapet mellan motiv och moti-

veringar. Även om motiveringarna påstår en sak i handlingsplanen, kan själva implemente-
                                                
111 Esaiasson, Peter m.fl. (2012) s. 55 
112 Bryman (2014) s. 368 
113 ibid s. 49 
114 Bryman (2014) s.49 
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ringen och agerandet efter handlingsplanen komma att skilja sig. Men studiens syfte är att 

undersöka samt klargöra vem som ämnas gynnas och inte vem som efter implementeringen 

faktiskt gynnas.  
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5. Resultat och analys  
 

Denna undersöknings mål var att genom besvarandet av forskningsfrågorna ”1. På vilka sätt 

sker ENP-Samarbetet mellan EU och Marocko?” samt ”2. Vilka motiveringar i handlingspla-

nen dirigerar vem som gynnas mest av samarbetet?” kunna bidra med en större förståelse för 

hur EUs externa agerande kan tolkas i relation till relativ och absolut vinning. För att göra 

detta har de två teorierna, neorealism och neoliberalism valts ut tillsammans med centrala 

begrepp, vilket utgör grunden för motivanalysen. Nedan kommer resultatet av analysen av 

handelsplanen att presenteras tillsammans med de tillhörande motiveringarna. 

 

5.1 Resultat och analys av EU-Marocko Handlingsplan 
 

Genom att läsa introduktionen av handlingsplanen framgår det vilken sorts målsättning hand-

lingsplanen har. Den talar om hur EU genom detta samarbete erbjuder länder en chans 

att fördjupa de politiska relationerna och ekonomisk integration i EUs interna marknad. Detta 

sker även för att marknadsföra stabilitet, säkerhet och ett närmare samarbete mellan unionen 

och Marocko. Motiveringarna framgår däremot inte alltid tydligt i texten och i de exempel 

som lyfts i denna studie. Däremot presenteras de i samband med en överrubrik som uttrycker 

motiv och mål vilket ska förtydliga avsikten med dem och dess tillvägagångssätt.  

 

Som tidigare nämnt, kommer inte motiveringar som klassas som grundat på etiska skäl inklu-

deras vid denna undersökning. Dessa presenteras dock i bilaga 3, tillsammans med en full-

ständig lista av alla motiveringar från handlingsplanen, ifall läsaren vill se motiveringarna till 

varför de klassas som grundade på etiska skäl. Vidare så kommer även några rubriker exklu-

deras från undersökningen, då dessa har en avsaknad av tillhörande motivering och planerat 

agerande att det inte går att avgöra vilka grunder de bygger på, Även dessa presenteras i bi-

laga 3. 
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5.1.1 Neorealismens begrepp 

 

Maktbalansen 
Handlingsplanen innehåller inga rubriker som skulle kunna komma att ses som ett försök för 

att främja maktbalansen för EU.  

 

Egenintresset 

Handlingsplanen innehåller sammanlagt 6 helt uppfyllda rubriker som sägs främja EUs egen-

intresse, och 3 som delvis uppfyller kraven.  

 

Exempel på dessa rubriker presenteras nedan tillsammans med fullständig förklaring till var-

för de klassas som de gör. 

 

14. Technical regulations, standards and conformity assessment procedures (EU har-

monised areas) 

Motivering: Facilitate access to the market for industrial products. Bring Moroccan legisla-

tion on industrial products further into line with international and European rules and prac-

tices 

 

Rubriken ovan skulle kunna komma att argumenteras för att ske på grunder av interdepen-

dence, dock eftersom det inte uttryckligen framstår att Marocko vill eller tjänar på detta sam-

arbete, kommer det inte klassas som grundat på interdependence. Visserligen går det att anta 

att Marocko tjänar på det, men antaganden är inte garanterat rätt.  

 

Genom de operationaliseringar av begreppen som används vid denna uppsats skulle denna 
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rubrik däremot placeras in under grunderna för ett utövande av EUs egenintresse. Detta ef-

tersom handlingarna fokuserar på att Marocko ska anpassa sig till EUs, likt följande ”Bring 

national standards into line with European and international standards for industrial prod-

ucts and abolish national standards that are at odds with them.”. 

 

30. Enterprise policy 

Motivering: Improve the climate and conditions for the development of competitive businesses 

and investment promotion 

 

Denna rubrik, inklusive dess tillhörande handlingar, resulterar i att den kommer att klassas att 

vara grundad på EUs egenintresse. Detta eftersom de mestadels inkluderar handlingar som 

resulterar i att Marocko lägger sig i linje med EU, utan att visa på Marockos intresse av det, 

även om det nämns en gång att en handling är ett fortsatt samarbete. Argumentationen stärk 

även av handlingar likt ”Implement the Euro-Mediterranean Enterprise Charter.” och ” Ra-

tionalisation and simplification of administrative procedures. Establishment of a business-

friendly environment and appropriate legal guarantees for investments.”. 

 

Exempel på motiveringar som delvis uppfyller kravet för gynnandet av EUs egenin-

tresse är följande;  

 

1. Democracy and the rule of law 

 Motivering; Consolidate the administrative bodies responsible for reinforcing respect for 

democracy and the rule of law 

 

Redan när man ser till motiveringen framstår det att de kommande agerande under denna ru-

brik sker för att influera Marocko med EUs värderingar, vilket klassas som ett agerande för att 

gynna EUs egenintresse. Detta stärks även av “Continue efforts towards decentralisation and 

enhancing the powers of local authorities through support for the new National Planning 

Charter ("Charte sur l'Aménagement du Territoire").” Vilket går att se som ett utövande av 

good governance och ligger i EUs intresse att utöva. 

 

Under denna punkt lyftes även ”Continue the MEDA programme on ’Modernising law courts 

in Morocco “och” Strengthen and Support the implementation of a national anti-corruption 

strategy, including training expert anti-corruption services, applying a code of conduct and 
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public awareness-raising campaigns” vilka båda kan ses som ett agerande för att gynna 

C.A.P. 

 

Relativ vinning 

Handlingsplanen innehåller inte mycket spår av agerande eller motivering som kan ses som 

främjande för den relativa vinningen, dock finns en rubrik vilket antyder bitvis på relativ vin-

ning. 

 

18. Services 

Motivering: Gradual liberalisation of trade in services between Morocco and the European 

Union 

 

Denna rubrik grundas på absolut vinning, eftersom den behandlar avtal som gynnar handel 

mellan Marocko och EU. Vad som gör att den klassas som absolut vinning och inte relativ 

vinning är på grund av hur mycket Marocko kan tjäna på detta avtal, då mycket av handling-

arna inkluderar utbytandet av erfarenhet som exempelvis ”Exchange experience and know-

how on general or sectoral legislation with a view to convergence with the EU's regulatory 

framework”. Detta utbyte bör inte gynna EU i samma utsträckning som Marocko, eftersom 

det är Marocko som ska anpassas efter EU. 

 

5.1.2 Neoliberalismens begrepp 

 

C.A.P. 

Detta indikerar att under punkt ett i handlingsplanen kan agerandet ses ske för gynnandet av 

egenintresset utifrån ett neorealistiskt perspektiv, och ur ett neoliberalt perspektiv kan det ses 

ske med avsikt att gynna C.A.P. 

 

28. Statistics 

Motivering: Pursue the approximation of statistical methods to bring them fully into line with 

European standards applicable to the sectors concerned under Article 60 of the Association 

Agreement 

 

Denna rubrik innehåller spår av EUs egenintressen, men är framförallt baserat på interdepen-
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dence. Det spår av egenintresse är de faktum att Marocko genom detta ska anpassas efter EUs 

vilja, vilket de önskar eftersom de sprider normer. Men det är främst interdependence som 

utgör grunden, vilket handlingarna också tyder på.  

 

”Continue harmonisation efforts to ensure that foreign trade statistics are compatible with 

EU best practice (provisional declarations, statistical coverage of the Tangier free zone, tem-

porary admission and inward processing, etc.).” visar på att det är ett fortsatt samarbete, och 

även att det är EUs vilja som formar handlingen, då de syftar till att Marocko ska formas efter 

EU.  ”Pursue technical cooperation by reference to the methodological developments neces-

sary for the introduction of a system of foreign trade statistics aligned on the EU's.” visar 

även på att samarbetet skall fortsätta och utökas, vilket de inte skulle ifall någon av parterna 

förlorade på de. 

 

Interdependence 

Utifrån undersökningen kan det fastställas att handlingsplanen utgörs av flest rubriker som 

kan klassas som gynnande för interdependence på de grunderna av begreppets operational-

isering. Exempel på dessa rubriker är följande; 

 

5. Regional cooperation and initiatives 

Motivering; Support implementation of regional integration initiatives and projects 

 

Denna rubrik kommer att klassas som grundad på interdependence, eftersom den behandlar 

ett samarbete, vilket genom EU stödjer Marocko. Detta tyder på att det finns ett gemensamt 

intresse, men även att det är EU som är den part som har ett större avgörande för vad som 

sker. Detta framstår i handlingen ”Step up cooperation within the Maghreb regional institu-

tions, the 5+5 Forum, the Mediterranean Forum and the Africa-Europe Summit.” vilket tyd-

ligt visar på att samarbetet riktar in sig på att Marocko ska anpassa sig i linje med EU, vilket 

ligger i EUs intresse. 

 

22. Taxation 

Motivering: Define and implement a tax system and its institutions based on international and 

European standards as part of the tax reform programme 

 

Denna rubrik anses vara grundad på interdependence. Detta eftersom, för det första, talar om 
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hur Marocko ska anpassa sig till EU och den internationella standards, men även hur den talar 

om att slutföra tidigare avtal mellan Marocko och EU där de anses lämpligt, vilket tyder på ett 

gemensamt intresse för att genomföra det. Detta stärks av handlingar likt ”Initiate a dialogue 

on the principles of the EU Code of Conduct for business taxation with a view to ensuring fair 

conditions for Morocco during its process of integration into the internal market.”, vilket 

påvisar att samtal sker på grunderna av vad EU anser acceptabelt, men även att Marocko del-

tar i dialogen och kan uttrycka sina åsikter.  

 

32. Postal sector 

Motivering: Reform of the postal sector to ensure that the post office can continue to play its 

role as a means of communication and exchange promoting economic and social progress 

 

Denna rubrik klassas som grundad på interdependence. Detta eftersom det framgår finnas ett 

gemensamt beroende av Marockos arbete, men även att EU bestämmer hur detta sker. Detta 

framgår tydligt i handlingen ”Step up exchanges between the Moroccan postal service and 

services in EU Member States (EU + UPU).”, då ett sådant agerande inte skulle ske om det 

inte fanns intresse för det i EU. 

 

Collective action problem 
Handlingsplanen har några rubriker som berör och kan ses som främjande för C.A.P. Exempel 

på sådana rubriken är följande;  

 

 1. Democracy and the rule of law 

 Motivering; Consolidate the administrative bodies responsible for reinforcing respect for 

democracy and the rule of law 

 

Redan när man ser till motiveringen framstår det att de kommande agerande under denna ru-

brik sker för att influera Marocko med EUs värderingar, vilket klassas som ett agerande för att 

gynna EUs egenintresse. Detta stärks även av “Continue efforts towards decentralisation and 

enhancing the powers of local authorities through support for the new National Planning 

Charter ("Charte sur l'Aménagement du Territoire").” Vilket går att se som ett utövande av 

good governance och ligger i EUs intresse att utöva. 

 

Under denna punkt lyftes även ”Continue the MEDA programme on ’Modernising law courts 
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in Morocco’” och ” Strengthen and Support the implementation of a national anti-corruption 

strategy, including training expert anti-corruption services, applying a code of conduct and 

public awareness-raising campaigns” vilka båda kan ses som ett agerande för att gynna 

C.A.P. 

 

Detta indikerar att under punkt 1 i handlingsplanen kan agerandet ses ske för gynnandet av 

egenintresset utifrån ett neorealistiskt perspektiv, och ur ett neoliberalt perspektiv kan det ses 

ske med avsikt att gynna C.A.P. 

 

27. Public procurement 

Motivering: Develop conditions for the open, competitive award of public contracts, in line 

with Article 41 of the Association Agreement 

 

Denna rubrik kan komma att sägas bygga på grunden av C.A.P. Detta eftersom målet är att 

utveckla och skapa en miljö för öppenhet och konkurrens av offentlig upphandling, men först 

etablera ett säkerhetsnät genom instiftandet av diverse institutioner och system. Visserligen 

bygger detta på ett avtal, vars handlingar inte listas i denna handlingsplan, men utifrån det 

som listas går det att dra den slutsatsen som gjorts. Detta resonemang stärks även av följande 

handlingar ”Consolidate (including through the use of appropriate legislative or regulatory 

amendments) the process of reforms guaranteeing openness, transparency, information for 

the parties concerned and competition.” och ” Complete the system of judicial review by 

means of a system of amicable settlement of disputes relating to contract implementation.”. 
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6. Diskussion och slutsats 
Undersöknings syfte var att klargöra vems vinning som avsågs gynnas genom ENP samar-

betet mellan Marocko och EU, och genom en sådan undersökning, även bidra till den större 

debatten kring EUs externa agerande och hur det kan tolkas. Detta mål skulle möjliggöras 

genom att besvara frågorna ”1. På vilka sätt sker ENP-Samarbetet mellan EU och Ma-

rocko?” samt ”2. Vilka motiveringar i handlingsplanen dirigerar vem som gynnas mest av 

samarbetet?”  

Första forskningsfrågan lyder ”1. På vilka sätt sker ENP-Samarbetet mellan EU och Ma-

rocko?”. Svaret är att ENP samarbetet i första hand sker genom utbyte av kunskap men även 

genom anstiftandet av politiska handelsavtal likt tillgången till EUs marknad som är ett resul-

tat av Marockos reformering av den inhemska produktionen. Samarbetet sker alltså på en ba-

sis av ge och ta men det framstår även lika mångsidigt som debatten kring samarbetet. En 

anledning till att debatten är så pass mångsidig kan vara att motiveringarna i ENPs handlings-

plan för samarbetet mellan EU & Marocko lämnar möjligheten att tolka dem olika beroende 

på vart fokus läggs precis som Del Sarto lyfter i sin artikel ”Wording and Meaning(s): EU-

Israeli Political Cooperation according to the ENP Action Plan”. Exempelvis finns ett fokus i 

handlingsplanen på att omskriva eller stifta Marockans lagstiftning inom bland annat mark-

naden och arbetet. Detta framgår i punk 17 i handlingsplanen och lyder som följande ”Work 

towards convergence with key principles of international and EU rules and standards in 

company law”. Gänzle talar om ett ”gemensamt ägande” och hur EU inte vill påtvinga sina 

värderingar på de medlemsländer som ingår avtalet med dem vilket går att tolka olika. En kan 

argumentera för att då handlingsplanen formuleras på så sätt att Marocko ska sträva efter EUs 

och internationella regler att det är ett neorealistiskt gynnande för egenintresset som framgår. 

Men då Marocko har kommit överens med EU för att gemensamt arbeta för att uppnå målet 

framgår det att detta är ett samarbete som båda parterna är villiga att ingå vilket stärker ett 

argument för interdependence.  

 

Denna mångsidighet framgår även i analysschemat som gjorts för studien men den redovisar 

även handlingsplanen som merpart av neoliberal karaktär. Detta eftersom majoriteten av de 

handlingar som handelsplanen omfattar uppfyller interdependence kriterium. Resultaten påvi-

sar även att ENP-samarbetet mellan EU och Marocko sker med starka tendenser som tyder på 

en avsikt för absolut vinning. Det framgår även ett inflytande av neorealism, vilket visar på att 
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handlingsplanen i detta fall inte är renodlad och därmed inte sker på enbart neoliberala grun-

der.    

 

 

 

 

 

Gällande diskussionen om EUs externa agerande bör ses som neorealistisk eller neoliberal 

tyder denna studie att EUs agerande i större utsträckning är av neoliberal karaktär. Visserligen 

framstår tendenser för relativ vinning, men det är i majoritet absolut vinning som handlings-

planen avser. Det faktum att Marocko har en önskan att ingå i EU och därmed kan anses mer 

välvillig vid besluten i handlingsplanen bör beaktas då det med andra ord finns risk för att 

EUs intressen är mer styrande än vad som går att tyda i handlingsplanen eftersom det inte 

presenteras hur de båda parterna tänkt. Detta är ett problem med metoden, som tydligt fram-

går i samband med denna undersökning. Däremot påverkas inte validiteten av denna studie 

eftersom att även om Marocko anpassar sig mer enligt EU och hypotetiskt sett kan dess in-

tressen exkluderas är de ett val som Marocko gjort för att gynna andra intressen landet själv 

har. Oavsett så gynnas Marockos intressen, oberoende om de själva valt att bortse från vissa 

av dem. 

Som tidigare lyfts i denna studie kan utövandet av soft power politik likt ENP samarbetet an-

ses som en modern typ av kolonialism men i fallet med Marocko kan detta påstående inte 

passande. Visserligen kan ENP samarbetet ses som en sorts modern kolonialism eftersom EU 

som en starkare part både ekonomiskt och militärt vänder sig till svagare stater och erbjuder 

dem den hjälp de behöver i utbyte mot att de anpassar sig efter EUs vilja i avtalet. Dock är 

avtalet mellan EU och Marocko vid ENP samarbetet byggt mycket på en gemensam vilja att 

jobba mot de mål som sätts och inte enbart hårda krav att anpassa sig efter EU. Skillnaden är 

att det finns en öppen dialog mellan EU och Marocko och det är ett samarbete som tar plats, 

inte krav som EU ställer på landet för att sedan belöna det med diverse.  
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Vad som framgår tydligt i studien är även att fokus ligger vid att förbättra Marockos ekonomi 

och öppna upp landet för en internationell marknad däribland inom EU. Detta framgår under 

b.la. punk 18 i handlingsplanen ”Exchange experience and know-how on general or sectoral 

legislation with a view to convergence with the EU's regulatory framework” samt punk 

21 ”Define and implement a tax system and its institutions based on international and Euro-

pean standards as part of the tax reform programme ”. Detta är bara två exempel från hand-

lingsplanen, men det framgår tydligt att fokus finns vid att reformera och etablera ett system 

som öppnar upp Marockos marknad. Lyckas detta skulle det resultera i att Marocko inte 

längre skulle stå i ett beroende till EU på samma sätt och stärker därmed 

även argumentationen att samarbetet mellan EU och Marocko inte är en modern kolonialism. 

Dock utesluter detta inte att andra samarbeten inte har tendenser av modern kolonialism. 

 

Forskningsfråga 2 fokuserar på att besvara ”… Vilka motiveringar i handlingsplanen dirige-

rar vem som gynnas mest av samarbetet?” vilket relaterar till tidigare studier av länders ENP 

samarbeten med EU som debatterats om vem som faktiskt tjänat på samarbetet, och för vem 

det är till för. Är det för EU och unionens säkerhet eller är det för att ge grannländer en möj-

lighet till utveckling?  

Då studiens resultat i främsta fall indikerar ett stort inflytande av interdependence, går det att 

anta att samarbetet sker grundat på främst EUs intressen men att dessa intressen inte bara 

handlar om att gynna EU själva utan även dess grannländer. Resultatet visar därmed att sam-

arbetet sker med neoliberal absolut vinning som mål och att båda aktörernas intressen influe-

rar samarbetet. Detta resultat ligger i linje med ENPs syfte vilket är att policyn skall fungera 

som en ”god kraft” utifrån definitionen i Barb och Johansson-Nogués artikel. Dock lyfter Del 

Sartos och Schumanchers artikel ”From EMP to ENP: What’s at stake with the European” att 

ENP inte är utformat för att behandla socio-ekonomiska problem, vilket inte riktigt stämmer 

överens med den handlingsplanen som etablerats mellan Marocko och EU. Exempelvis skrivs 

det vid punkt 48 i handlingsplanen "… Improve Morocco's education and vocational training 

systems in order to promote competitiveness, employability and mobility, particularly by 

bringing Morocco closer to the European higher education area” vilket visar på att det kom-

mer hantera just socio-ekonomiska problem. Detta tyder på att båda parternas intressen tas 

hänsyn till eftersom det bortser från ENPs huvudsakliga syfte och stärker därmed argumentet 

för att ENP fungerar som en ”god kraft”. Viktigt att notera är dock hur denna slutsats enbart 

grundas på handlingsplanen och eftersom implementeringen med dess utfall inte inkluderas i 
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undersökningen kan agerandet varken klassas som ”gott” eller ”ont”.  

Fortsättningsvis, det som Barb och Johansson-Nogués lyfter i sin artikel vilket bör noteras är 

hur ”... politiskt handlande som baseras på goda intentioner kan mycket väl komma att negli-

gera andras intressen och värderingar samt misslyckas att ge dem tillräckligt med 

syn.”115 Just detta framgår exempelvis vid punkt 9 samt punkt 2 i handlingsplanen vilket lyder 

som följande ”Implement Articles 69 to 72 of the Association Agreement and align Moroccan 

legislation with EU standards and practices in the social and employment sectors.” och ”Im-

plement fundamental social rights and core labour standards” vilket inte ger mycket förhand-

lingsutrymme för Marocko utan det förutsätts att EUs standarder är de rätta. Detta baseras på 

EUs fundament och då EU vill fungera som en aktör för det bästa kan detta utifrån dem anses 

som riktigt men utifrån Marockos perspektiv kan detta anses oriktig. Detta stärker slutsatsen 

om att EUs agerande är neoliberalt och ämnar gynna båda, då det inte finns något egen vin-

ning för EU utan fokus är på att förbättra läget i Marocko och för dess befolkning. Som tidi-

gare framhållet beaktas inte resultaten av implementeringen vid denna studie utan det är de 

bakomliggande motiven som studien fokuserar på och agerandet som nämnts ovan grundas på 

motiv som avser att gynna båda parterna och inte ur ett egennyttigt syfte. Punk 20 i hand-

lingsplanen är ett bra exempel av problematiken med syfte att ”Pursue implementation of the 

strategy for gradual capital account liberalisation taking account of progress on the follow-

ing:” och lyder delvis som följande ”Pursue consultations on facilitating full liberalisation of 

capital movements once the necessary conditions are met according to Article 34 of the Asso-

ciation Agreement.”. Punk 20 grundas på motivet att främja absolut vinning och därmed med 

syftet att gynna båda parterna genom att stärka Marockos ekonomi och även genom att Ma-

rocko anpassas efter EUs avtal. Dock finns inget som indikerar på att Marocko i slutändan 

tjänar på reformeringen och att investeringen fokuserats på rätt område och detta leder vidare 

till diskussionen gällande hur ageranden skall karakterisera. Bör intentionerna eller utfallen 

vara det avgörande? 

 

Denna undersökning har klargjort de bakomliggande motiven vid utformandet av handlings-

planen tillhörande ENP samarbetet mellan Marocko och EU och studiens resultat visar att 

handlingsplanen inte genomsyras av ett enskilt motiv utan består av en mångsidighet och 

kompromisser. Vid denna undersökning var det intentionerna som avgjorde hur ENP samar-

betet mellan Marocko och EU klassas och resultatet påvisar EU och handlingsplanen som 

                                                
115 Barb, E., & Johansson-Nogués, E. (2008) s.83 
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neoliberal. Den viktigaste slutsatsen från denna undersökning är att EUs externa agerande vid 

ENP samarbetet mellan EU och Marocko sker med störst avsikt för absolut vinning. Viktigt 

här är att betona avsikten då utfallen beroende på implementeringen kan resultera i att det de 

facto sker en relativ vinning. Denna slutsats kan dock motbevisas ifall den inkluderas i en 

undersökning som fokuserar på utfallen, vilket sätter andra förutsättningar men ger även möj-

ligheten till en mer nyanserad diskurs. Det är därför viktigt att framtida studier tar vid där 

denna slutar och gör liknande studier men med ett fokus vid utfallen.  
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Bilaga 1. Analystabell 

Utifrån den argumentation som sker under varje underrubrik i handlingsdokumentet kommer 

motiveringarna ställas emot dessa valda krav och beroende på vilket kolumn de platsar bäst 

in, kommer den underrubriken klassas som antingen neorealistisk eller neoliberal. 

Kriterier neoreal-

ism 

Uppfylls  Uppfylls delvis 

   

Maktbalansen   

Egenintresset 

gynnas 

  

Relativ vinning   

 

Kriterier neoliber-

alismen 

Uppfylls Uppfylls delvis 

   

Interdependence   

Collective Action 

Problem 

  

Absolut vinning   
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Bilaga 2. Tabell över fattigdom 

Hämtad 09-04-2017 

 

Statistik över extrem fattigdom mätt i PPP (Purchasing Power Parities; svensk översättning: köpkrafts-

justering). Detta mått att mäta fattigdom tar hänsyn till prisnivån samt inkomst i länderna vid uträk-

ningen och därmed kan statistiken visa hur stor andel av befolkningen som lever för mindre än vad 1.9 

amerikanska dollar kan köpa i USA och detta anses utgöra gränsen för extrem fattigdom. 116 

 

Diagrammet visar att av ENP medlemmarna är det Georgien, Armenien och Moldavien som anses ha 

högst procentuell andel extrem fattigdom i landet.  

  

                                                
116 Globalis (2017) Extrem Fattigdom  
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Bilaga 3. Komplett analys av EU-Marocko handlingsplan 
 

1. Democracy and the rule of law 

 Motivering; Consolidate the administrative bodies responsible for reinforcing respect for 

democracy and the rule of law 

 

Redan när man ser till motiveringen framstår det att de kommande agerande under denna ru-

brik sker för att influera Marocko med EUs värderingar, vilket klassas som ett agerande för att 

gynna EUs egenintresse. Detta stärks även av “Continue efforts towards decentralisation and 

enhancing the powers of local authorities through support for the new National Planning 

Charter ("Charte sur l'Aménagement du Territoire").” Vilket går att se som ett utövande av 

good governance och ligger i EUs intresse att utöva. 

 

Under denna punkt lyftes även ”Continue the MEDA programme on ’Modernising law courts 

in Morocco’” och ” Strengthen and Support the implementation of a national anti-corruption 

strategy, including training expert anti-corruption services, applying a code of conduct and 

public awareness-raising campaigns” vilka båda kan ses som ett agerande för att gynna 

C.A.P. 

 

Detta indikerar att under punkt ett i handlingsplanen kan agerandet ses som gynnande för 

egenintresset utifrån ett neorealistiskt perspektiv, och ur ett neoliberalt perspektiv kan det ses 

ske med avsikt att gynna C.A.P. 

 

2. Human rights and fundamental freedoms 

Motivering; Ensure the protection of human rights and fundamental freedoms according to 

international standards 

 

Denna rubrik kan tolkas som ännu ett agerande från EU för att gynna sitt egenintresse, men då 

många av de planerade agerandena under denna punkt sker på grund av att det ses som etiskt 

rätt går det inte att klassa det som varken neoliberalt eller neorealism.  

 

3. Fundamental social rights and core labour standards 

Motivering; Implement fundamental social rights and core labour standards 
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Denna rubrik har bara ett handlande listat under sig vilket är ”Initiate dialogue on fundamen-

tal social rights and core labour standards so as to provide a situation analysis and identify 

potential challenges and measures, in particular in the light of the 1998 ILO  Declaration.”. 

Denna handling tillsammans med motiveringen av rubriken indikerar inte på något tydligt 

motiv utan ses mer som ett handlande grundat på etiska skäl. 

 

4. Regional and international issues, cooperation on external relations and security ques-

tions, conflict prevention and crisis management 

Motivering; Strengthen political dialogue and cooperation on foreign and security policy and 

other subjects of common interest 

 

Denna rubrik innehåller flera agerande som kan tolkas olika, men generellt sett är det av ma-

joritet ett neoliberalt agerande som framgår då man strävar efter en ökad säkerhet genom 

samarbeten och dialoger av gemensamma intressen. Citatet ”Promote a regular political dia-

logue on the non-proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery.” 

stärker detta resonemang då det kan tolkas som ett agerande för att maximera den absoluta 

vinningen.  

 

Även det faktum att C.A.P lyfts genom ”Cooperate to make multilateral institutions and con-

ventions more effective, so as to reinforce global governance, strengthen coordination on 

initiatives for combating security threats and address related development issues.” samt “Im-

plementation of the legislation on the fight against financing of terrorism.” tyder på att ett 

gemensamt samarbete önskas och detta samarbete betonas ytterligare vid punkt 10 likt föl-

jande ”(10) Continue to develop cooperation on combating terrorism” och de agerande som 

listas under.  

  

5. Regional cooperation and initiatives 

Motivering; Support implementation of regional integration initiatives and projects 

 

Denna rubrik kommer att klassas som grundad på interdependence eftersom den behandlar ett 

samarbete vilket EU genom stödjer Marocko. Detta tyder på att det finns ett gemensamt in-

tresse men även att det är EU som är den part med störst makt att avgöra vad som sker. Detta 

framgår i handlingen ”Step up cooperation within the Maghreb regional institutions, the 5+5 

Forum, the Mediterranean Forum and the Africa-Europe Summit.” vilket visar på att samar-
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betet fokuserar på att Marocko ska anpassa sig i linje med EU, vilket ligger i EUs intresse. 

 

6. Macroeconomic framework 

Motivering: Consolidate progress made with a view to improving macroeconomic indicators 

to promote growth and development 

 

Rubrikens motivering har ett tydligt fokus på att främja absolut vinning då de behandlar till-

växt och utveckling i Marockos ekonomi vilket tyder på att agerandet sker på neoliberala 

grunder. Handlingen ”Exchange views on the advisability of more flexible exchange-rate rules 

to accompany the process of gradual capital account liberalisation.” visar på att båda parter-

na kan tjäna på samarbetet genom en stärkt ekonomi och större utvecklingsmöjligheter 

 

7. Structural reform and progress toward a functioning and competitive market econo-

my 

Motivering: Improve the performance and competitiveness of the Moroccan economy 

 

Denna rubrik följer samma idé som föregående, det vill säga att det sker grundat på absolut 

vinning. ”Continue to modernise the financial system, particularly the public banks, and rein-

force the non-bank sector (insurance, pensions).” stärker denna argumentation eftersom arbe-

tet sker för att skapa en generell välfärd i landet. 

 

8. Reforms in the agriculture sector 

Motivering: Ensure the introduction of a coherent agricultural policy (including sustainable 

rural development measures and product quality policy) with the aim of convergence towards 

the necessary conditions for establishment of a Morocco-EU free trade area; 

 

Det första intrycket denna rubrik ger är att den sker på grunderna av antingen absolut eller 

relativ vinning. Dock, då agerandet fokuserar på att främja främst Marocko genom exempel-

vis ”… develop and improve rural infrastructure;” och ”…support the introduction of sec-

toral agricultural policy reforms;” framgår det tydligare att det sker på de liberala grunderna 

för absolut vinning. 

 

9. Cooperation on employment and social policy 

Motivering: Implement Articles 69 to 72 of the Association Agreement and align Moroccan 
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legislation with EU standards and practices in the social and employment sectors. 

 

Denna rubrik skulle kunna komma att ses som ett agerande för EUs egenintresse, men då de 

listade agerandena fokuserar främst på att skapa en välfungerande arbetsplats såsom ”Health 

and safety in the workplace: prevention of occupational risks: extension of occupational 

health services in line with new legislation; support for the implementation of ILO Conven-

tions on the use of benzene and asbestos.” bör denna rubrik klassas som att ske grundat på 

etiska grunder.  

 

10. Regional and local development 

Motivering: Ensure more harmonious development and a better distribution of resources in 

the various regions of the country and combat poverty in urban and rural areas 

 

Denna rubriks motivering visar på ett tydligt inslag av att vara grundat på etiska skäl, vilket 

även de handlingar som listats under stöder. Dessa handlingar är exempelvis ”Support activi-

ties that generate revenue and create opportunities for permanent jobs via economic projects 

for vulnerable groups that find it difficult to integrate in working life.” och ” Support the im-

plementation of policies for the reduction of social inequalities and to combat poverty and 

vulnerability.”, vilket båda påvisar ett arbete för att förbättra livet för de människor som bor i 

Marocko, utan att det förväntas finnas någon att gynnas från. 

Etiska grunder. 

 

11. Sustainable development 

Motivering: Promotion of sustainable development 

 

Denna rubrik tolkas som grundad på EUs interdependence. Visserligen tjänar samt är det av 

intresse för Marocko att utveckla hållbar utveckling, men EU har i högre grad ett intresse att 

implementera arbeten som förhåller sig till hållbar utveckling. Dessutom kan denna rubrik 

tolkas som mer liberal då den även innehåller agerande som stärker C.A.P, likt följande, 

”Complete the establishment of administrative structures and procedures to ensure strategic 

planning of sustainable development and coordination between the various actors.”. Detta 

tyder på ett intresse att genom samarbete uppnå en hållbar utveckling samtidigt som EU vill 

försäkra sig om att de sker på ett korrekt sätt. 
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12. Trade relations 

Motivering: Implementation of the undertakings in the AA, Title II (Free movement of goods) 

 

Denna rubrik tyder på en tydlig interdependence, då den inkluderar agerande likt “(20) Con-

tribute to the creation of the Euro-Mediterranean free trade area” vilket gynnar båda parter-

na. Men då även ageranden som “Continue the liberalisation of agricultural products and 

processed agricultural products in accordance with reform policies, and in particular with 

Article 10 of the Association Agreement.” tyder de på att EUs vilja vid formulerandet av 

denna rubrik är mer framgående. 

  

Dock kan denna rubrik även kunna ses som ett agerande i EUs egenintresse, då den även in-

kluderar handlingar likt ”Implement the new protocol on Pan Euro-Mediterranean origin cu-

mulation.” och ” Train staff and build administrative capacity in international trade.”, vilket 

tyder på att Marocko, genom handlingarna ska anpassa sig till EUs regler.  

 

13. Customs 

Motivering; Modernisation and capacity-building of customs services, alignment of customs 

legislation with international and EU standards 

 

Denna rubrik, grundat på motiveringen och handlingarna som nämns, kommer att klassas som 

grundad på interdependence. Detta eftersom många av de handlingar som framgår nämner ett 

fortsatt samarbete likt ”Continue implementation of the recommendations on trade facilitation 

adopted by Trade Ministers at the Euro-Mediterranean conference in Palermo, July 2003.”, 

vilket tyder på ett gemensamt intresse vilket indikerar att båda parterna har något att tjäna av 

samarbetet. Vidare påvisar handlingar som ”Provide for internal and external training on the 

application of the new protocol on Pan Euro-Mediterranean origin cumulation.” att EU styr 

Marocko och avtalet, då det handlar om att anpassa sig till EUs regler.   

 

14. Technical regulations, standards and conformity assessment procedures (EU har-

monised areas) 

Motivering: Facilitate access to the market for industrial products. Bring Moroccan legisla-

tion on industrial products further into line with international and European rules and prac-

tices 
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Rubriken över kan argumenteras för att ske på grunder av interdependence men då det det inte 

uttryckligen framstår att Marocko vill eller tjänar på samarbetet håller inte argumentationen. 

Visserligen går det att anta att Marocko tjänar på det, men antaganden är inte garanterat rätt.  

 

Genom de operationaliseringar av begreppen som används vid denna uppsats kommer denna 

rubrik däremot placeras som ett utövande av EUs egenintresse. Detta eftersom handlingarna 

fokuserar på att Marocko ska anpassa sig till EUs, likt följande ”Bring national standards into 

line with European and international standards for industrial products and abolish national 

standards that are at odds with them.”. 

 

 15. Elimination of restrictions, streamlined administration (EU non-harmonised areas) 

Motivering: Facilitate the movement of goods and improve administrative cooperation 

 

Denna rubrik, likt den tidigare, kommer även den anses vara grundad på EUs egenintresse och 

detta eftersom det finns en avsaknad av indikatorer som tyder på att samarbete är önskat av 

Marocko. Dessutom visar handlingarna en uppmaning till att Marocko ska falla i linje med 

EU, vilket framgår i exempelvis ”Screen Moroccan legislation on product composition, label-

ling, manufacture and description to bring it into line with the existing EU general rules.” 

 

16. Health and plant health issues 

Motivering: Improve the health safety of food for consumers and facilitate trade in agricul-

tural products with the EU 

 

Denna rubrik kommer att klassas som grundad på etiska grunder då det inte framgår någon 

slags vinning utan främst att det ska förbättra för människorna i landet. Detta resonemang 

stärks ytterligare genom följande handlingar ”Take the first steps towards the establishment of 

an animal identification and traceability system (in particular for sheep and goats) and con-

tinue the procedure for bovines.” och ”Convergence towards progressive application of rules 

on food hygiene and food safety in agricultural and food production and on the labeling of 

food products.”. 

 

17. Right of establishment and company law 

Motivering: Continue efforts to liberalise establishment and foreign investment (other than 

establishment in the services sector) 
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Denna rubriks motivering samt listade agerande tyder på interdependence. Eftersom det är ett 

fortsatt arbete ligger det i båda aktörernas intresse att arbeta med detta och då agerande inklu-

derar ”Continue the screening of Moroccan legislation on establishment so as to identify bar-

riers to establishment with a view to widening the scope of the Association Agreement in rela-

tion to establishment.” och ”Work towards convergence with key principles of international 

and EU rules and standards in company law.” visar det en tydlig tendens av att EU är den 

aktör med större avgörande för avtalen.  

 

18. Services 

Motivering: Gradual liberalisation of trade in services between Morocco and the European 

Union 

 

Denna rubrik grundas på absolut vinning, eftersom den behandlar avtal som gynnar handel 

mellan Marocko och EU. Vad som gör att den klassas som absolut vinning och inte relativ 

vinning är på grund av hur mycket Marocko kan tjäna på avtalet/handlingen då mycket av 

handlingarna inkluderar utbytandet av erfarenhet som exempelvis ”Exchange experience and 

know-how on general or sectoral legislation with a view to convergence with the EU's regula-

tory framework.”. Detta utbyte bör inte gynna EU i samma utsträckning som Marocko ef-

tersom det är Marocko som ska anpassas efter EU. 

 

19. Financial services 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

20. Capital movements and current payments 

Motivering: Pursue implementation of the strategy for gradual capital account liberalisation 

taking account of progress on the following: 

 

Denna rubrik grundas på idén om absolut vinning, då det främst handlar om att stabilisera och 

förbättra marknaden inom Marocko för att utländska investeringar skall kunna garanteras sä-

kerhet. Detta är en möjlighet för Marockos ekonomi att utvecklas. ”Pursue consultations on 

facilitating full liberalisation of capital movements once the necessary conditions are met 

according to Article 34 of the Association Agreement.” visar även på att EU gynnas av detta 
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då Marocko anpassas efter EUs avtal. 

 

21. Movement of persons, particularly workers, and coordination of social security 

Motivering: Full implementation of commitments under Articles 64-67 of the Association 

Agreement 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

22. Taxation 

Motivering: Define and implement a tax system and its institutions based on international and 

European standards as part of the tax reform programme 

 

Denna rubrik anses vara grundad på interdependence. Detta eftersom handlingsplanen talar 

om hur Marocko ska anpassa sig till EU och den internationella standards samt hur den lyfter 

slutförandet av tidigare avtal mellan Marocko och EU där de anses lämpligt. Detta tyder på ett 

gemensamt intresse för att genomföra det och stärks av planerade ageranden likt ”Initiate a 

dialogue on the principles of the EU Code of Conduct for business taxation with a view to 

ensuring fair conditions for Morocco during its process of integration into the internal mar-

ket.” vilket påvisar att samtal sker på grunderna av vad EU anser acceptabelt men även att 

Marocko deltar i dialogen och kan uttrycka sina åsikter.  

 

23. Competition policy 

Motivering: Adopt the implementing provisions of Article 36(3) of the Association Agreement 

 

Denna rubrik är aningen svår att avgöra på vilka grunder den står på eftersom den enbart 

handlar om implementeringen av ett sen tidigare accepterat avtal och därmed presenteras inte 

de handlingarna. Däremot då det redan är ett accepterat avtal som skall implementeras anses 

denna rubrik grundas på interdependence då båda aktörerna uppenbarligen accepterat avtalet 

vilket tyder på ett gemensamt intresse att implementera det. Även det faktum att de handling-

ar som nämns talar om ett nära samarbete stärker denna slutsats.  

 

Exempelvis tyder handlingen ”Cooperate on reinforcing competition bodies, particularly as 

regards their administrative capacity and decision-making powers.” på att det aktivt ska ske 

ett samarbete och ” Implement and consolidate commitments made on competition (Article 36 
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of the Association Agreement) and develop legislation and an enforcement mechanism com-

patible with those in the EU” tyder på att det handlar om att implementera något som EU har 

större avgörande vid. 

 

24. State aid 

Motivering: To facilitate Morocco's participation in the internal market, which will require 

prior compliance with the Community acquis in the area of State aid, in the first stage it is 

proposed to: 

 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

25. Consumer protection 

Motivering: Cooperation in the field of consumer protection 

 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

26. Intellectual and industrial property rights 

Motivering: Ensure a level of protection similar to that of the EU and strengthen the effective 

application of these provisions in accordance with Article 39 of the Association Agreement. 

 

Denna rubrik anses bygga på etiska skäl. Detta eftersom handlingarna behandlar sådant om 

gynnar Marocko och skall i längden lyfta landets skydd och rättigheter till samma nivå som 

EUs, vilket uttrycks i följande handling ”Gradually strengthen the level of protection in order 

to reach a level comparable with the EU's.”. Dock finns det inget som tyder på att EU tjänar 

något av det utan förefaller istället ske för att hjälpa landet på grund av att det anses vara 

etiskt rätt.  

 

27. Public procurement 

Motivering: Develop conditions for the open, competitive award of public contracts, in line 

with Article 41 of the Association Agreement 

 

Denna rubrik kan komma att ses grundad på C.A.P. eftersom målet är att utveckla och skapa 
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en miljö för öppenhet och konkurrens av offentlig upphandling men även etablera ett säker-

hetsnät genom instiftandet av diverse institutioner och system. Visserligen bygger det på ett 

avtal, vars handlingar inte listas i denna handlingsplan men utifrån det som listas går det att 

dra den slutsatsen som gjorts. Detta resonemang stärks även av följande ”Consolidate (includ-

ing through the use of appropriate legislative or regulatory amendments) the process of re-

forms guaranteeing openness, transparency, information for the parties concerned and com-

petition.” och ”Complete the system of judicial review by means of a system of amicable set-

tlement of disputes relating to contract implementation.”. 

 

28. Statistics 

Motivering: Pursue the approximation of statistical methods to bring them fully into line with 

European standards applicable to the sectors concerned under Article 60 of the Association 

Agreement 

 

Denna rubrik innehåller spår av EUs egenintressen men är framförallt baserat på interdepen-

dence. Det spår av egenintresse som framgår är de faktum att Marocko genom detta ska an-

passas efter EUs vilja vilket de önskar eftersom de sprider normer. Men det är främst interde-

pendence som utgör grunden, vilket handlingarna också tyder på.  

 

”Continue harmonisation efforts to ensure that foreign trade statistics are compatible with 

EU best practice (provisional declarations, statistical coverage of the Tangier free zone, tem-

porary admission and inward processing, etc.).” visar på att det är ett fortsatt samarbete, och 

även att det är EUs vilja som formar handlingen, då de syftar till att Marocko ska formas efter 

EU.  ”Pursue technical cooperation by reference to the methodological developments neces-

sary for the introduction of a system of foreign trade statistics aligned on the EU's.” visar 

även på att samarbetet skall fortsätta och utökas, vilket tyder på att ingen av parterna förlorade 

på samarbetet. 

 

29. Management and control of public finances 

Motivering: Continue development of sound management of public finances 

Denna rubrik kommer att klassas som grundat på absolut vinning eftersom fokus ligger på att 

etablera ett bättre hanterande av landets finanser och skapa möjligheter för utveckling. Det 

kan diskuteras hur EU har något att vinna av detta, vilket bland annat kan vara att Marocko 

blir en stärkt ekonomi och kan bidra senare till EU men det är dock irrelevanta spekulationer 
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vid avgörandet på vilken grund denna rubrik grundas på eftersom det inte nämns. Däremot 

stärker dessa handlingar resonemanget kring absolut vinning ”Build up capacity in the man-

agement of public expenditure.” och ”Introduce legislation on the accountability of manage-

ment (authorising officers), controllers and accountants in the public sector.” då de visar på 

att arbete för att stärka den Marockanska ekonomin ska ske. 

 

30. Enterprise policy 

Motivering: Improve the climate and conditions for the development of competitive businesses 

and investment promotion 

 

Denna rubrik, inklusive dess tillhörande handlingar, resulterar i att den kommer att klassas att 

vara grundad på EUs egenintresse. Detta eftersom de mestadels inkluderar handlingar som 

resulterar i att Marocko lägger sig i linje med EU, utan att visa på Marockos intresse av det, 

även om det nämns en gång att en handling är ett fortsatt samarbete. Argumentationen stärk 

även av handlingar likt ”Implement the Euro-Mediterranean Enterprise Charter.” och ” Ra-

tionalisation and simplification of administrative procedures. Establishment of a business-

friendly environment and appropriate legal guarantees for investments.”. 

 

31. Cross-border cooperation 

Motivering: Reconfirm the interest shown in cross-border cooperation, including cooperation 

with the outermost regions of the EU, as mentioned in the Commission communication of 

24 May 2004 

 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vilka 

bakomliggande motiv den grundas på.  

 

 

32. Postal sector 

Motivering: Reform of the postal sector to ensure that the post office can continue to play its 

role as a means of communication and exchange promoting economic and social progress 

 

Denna rubrik klassas som grundad på interdependence. Detta eftersom det framgår finnas ett 

gemensamt beroende av Marockos arbete, men även att EU bestämmer hur detta sker. Detta 

framgår tydligt i handlingen ”Step up exchanges between the Moroccan postal service and 
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services in EU Member States (EU + UPU).”, då ett sådant agerande inte skulle ske om det 

inte fanns intresse för det i EU.  

 

33. Mining 

Motivering: Step up cooperation on development of the mining sector 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

34. Cooperation on justice and home affairs 

Motivering: Migration (legal and illegal, re-admission, visas, asylum) 

 

Denna rubrik anses vara grundad på interdependence. Detta eftersom det framgår tydligt att 

det sker ett gemensamt samarbete gällande migration, men även att det är av större intresse 

för EU att genomföra detta. Men bara för att det är av EUs intresse betyder det inte att det 

sker i EUs egenintresse, vilket det kan misstas för. Handlingarna under denna rubrik inklude-

rar sådana likt ”Continue the exchange of information on legal migration in the context of 

existing structures, in particular in the Working Party on Social Affairs and Migration: inven-

tory of existing routes and commitments made by Member States; ways of managing legal 

migration.” och ”Allow Morocco to benefit from the possibilities offered by the EU pro-

grammes on migration.” vilket visar på både ett pågående samarbete. Handlingarna visar 

även hur EU låter Marocko tjäna på det, vilket både tydliggör EUs maktposition samt Ma-

rockos möjlighet till vinning.  

 

 

35. Border management 

Motivering: Strengthening border management 

 

Denna rubrik anses vara grundad på interdependence. Detta eftersom handlingarna ”Reinforce 

regional cooperation in the management of border controls.” och ”Accelerate implementa-

tion of the four strands of the MEDA programme for the management of border controls 

(EUR 40 million - period 2004-2006): a) institutional support for strengthening the national 

strategy; b) support to staff training, c) equipment in priority geographical zones, d) aware-

ness-raising among a target audience in the regions and social groups most affected.” påvisar 

att arbetet främst kommer ske genom ett samarbete inom Marockos gränser, men då det hand-
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lar om att implementera ett EU program, innebär det även att EU haft mer makt vid diskuss-

ionen kring denna rubrik. 

 

 

36. Cooperation in combating organised crime (including the smuggling of migrants and 

trafficking in human beings) 

Motivering: Ratification and implementation of international instruments to combat organ-

ised crime 

 

Denna rubrik grundas på etiska grunder, detta då handlingsplanen syftar till att implementera 

FN konventioner osv, vilket mer är grundat på att de är rätt enligt mänskliga rättigheter och 

inte går att se något direkt vinning av det.  

 

37. Drugs 

Motivering: Strengthen efforts to combat drug trafficking and addiction, in particular via 

prevention measures, in accordance with Article 62 of the Association Agreement and as part 

of a comprehensive, integrated approach 

 

Denna rubrik kan ses som ett utövande av interdependence. Båda parterna har att tjäna på att 

minska drogsmugglingen, men ser man till hur motiveringen är formulerad och dess agerande 

framgår det att Marocko ska anpassa sig efter EUs avtal och detta för att möjliggöra en inte-

grering. Det kommer gynna båda parterna, men EU är den part som styr detta mer.  

 

38. Money laundering, economic and financial crimes 

Motivering: Strengthen cooperation efforts to combat money laundering 

 

Denna rubrik, likt den föregående är ett exempel av interdependence. Detta eftersom båda 

parterna tjänar på förhindra pengatvätten, men så som det är formulerat är det genomgående 

EU som tydligt sätter dagordningen vid denna rubrik. ”Step up cooperation between police 

agencies and cooperation with international organisations, e.g. OECD-FATF and the Coun-

cil of Europe, and with the corresponding services in the Member States of the EU.” är ett 

exempel på hur det framgår tydligt hur Marocko ska anpassa sig till EU. 

 

39. Judicial and police cooperation 
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Motivering: Adoption of legislation for judicial cooperation between States 

 

Denna rubrik kan tolkas som ett exempel på interdependence. Vad som tyder på flertal saker. 

Bland annat framgår det här exempelvis ”(58) Continue the development of cooperation be-

tween the judicial and police authorities in Morocco and the Member States” att detta är ett 

fortsatt samarbete och därmed sker i samband med ett gemensamt intresse. Därefter framgår 

det tydligare att EU styr mer genom handlingar som ”Consider negotiation of a Morocco-

EUROPOL agreement, including action on combating terrorism.” och ”Participation in im-

plementation of the EUROMED police training project (CEPOL).”. 

 

40. Transport 

Motivering: Continue implementation of the national transport policy, including infrastruc-

ture development 

 

Denna rubrik klassas som grundat på interdependence. Detta eftersom det är ett fortsatt sam-

arbete, vilket tyder på att båda parterna får ut något av det. Dessutom, genom handlingar likt 

”Identify and implement the necessary measures, including the development of infrastructure 

to improve transport capacity, increase trade and improve transport sector performance be-

tween Morocco, Maghreb countries and EU Member States.” framgår det att rubriken styrs 

av EUs intresse mer. 

    

41. Regional Element - 1 

Under denna rubrik listas handlingar såsom ”Contribute to the strengthening of transport 

network interconnections at regional level, in particular as regards road and rail networks 

and the project of a direct link through the Gibraltar Strait.” och ”Implement the Govern-

ment's strategic integrated action plan on road safety adopted in November 2003.” vilket är 

handlingar som tolkas mer som grundat på välgörenhet, vilket resulterar i att denna rubrik 

anses grundar på etiska skäl. 

 

42. Regional element - 2 

Under denna rubrik hanteras handlingar kring luft- samt sjö-transport. Denna rubrik anses 

grundad på interdependence eftersom det finns handlingar som ”Continue implementation of 

the national aviation policy for development of the sector; continue to strengthen administra-

tive capacity.” och ”Continue reform of the ports sector with a view to introduction of an in-



 56 

dependent port authority responsible for regulation and control.” vilket påvisar ett gemen-

samt intresse för att fortsätta samarbetet. Därutöver påvisar handlingar likt ”Implement the 

relevant international conventions and continue alignment of maritime legislation on the 

EU's.” att det är Marocko som ska anpassas till EU, vilket tyder på att EU är den part vars 

vilja styrt uppgörelsen.  

 

43.  Regional element - 3 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

 

44. Energy 

Motivering: Strengthen Moroccan energy policy at national and regional level 

 

Denna rubrik är främst grundad på etiska skäl. Detta eftersom det handlar om att enbart ut-

veckla och stärka Marockos energipolitik, och inte visar på något som gynnar EU. Dock, 

finns det tendenser av att det grundar sig till viss del på interdependence, vilket framstår tyd-

ligt i följande handling ”Gradual integration of the Moroccan electricity market into the Eu-

ropean electricity market, pursuant to the Memorandum of Understanding (Rome, 2 Decem-

ber 2003) on the gradual integration of the electricity markets of the Maghreb countries into 

the EU's internal electricity market.” Dock anses inte denna sorts handling tillräckligt före-

kommande för att ersätta etiska skäl som grund för denna rubrik.  

 

45. Information society 

Motivering: Progress in the areas of electronic communications policy and regulation 

 

Denna rubrik kan tolkas ske i EUs egenintresse, eftersom de agerande som sker ska framför-

allt främja en liberalisering av marknaden och öppna upp för den privata marknaden, vilket 

framförallt kan komma att ses som ett sätt att influera Marocko med EUs normer. Detta fram-

står tydligt i agerande som ”Encourage gradual liberalisation of the fixed telephony market.” 

och ”Encourage private-sector participation in the introduction of the e-Morocco plan, par-

ticularly SME/SMIs, through support for the creation of IT and telecommunications zoning 

and incubation sites.”  

 

46. Environment 
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 Motivering; Promote good environmental governance 

 

Denna rubrik kan framförallt ses EUs utövande i egenintresse. Detta då EU aktivt arbetar med 

att uppnå Sustainable Development Goals (SDG) och genom att inkludera Marocko i detta 

arbete. Detta framstår tydligt vid planerade agerande som ”Adopt the framework legislation, 

implementing texts and basic procedures in the main environmental sectors identified in the 

NEAP. Promote gradual approximation of the Moroccan legislative framework with the 

EU's.” och ” Introduce practical arrangements for cooperation with the EU on implementa-

tion of the environment conventions and protocols, particularly as regards biodiversity, cli-

mate change, desertification and waste management: special attention will be paid to imple-

menting the provisions of the Kyoto Protocol and the UN Framework Convention on Climate 

Change, including CDM.”. 

 

47. Science and technology, research and development 

Motivering: Speed up Morocco's integration in the European research area and the Commu-

nity framework programmes 

 

Formuleringen av denna rubrik och motiveringen gör att det tydligt framgår att vara interde-

pendence. Detta eftersom det framgår vara av bådas intresse att integrera Marocko, men att de 

sker på EUs villkor. ”Organise EU-Morocco cooperation in RDT-I, identifying the priority 

sectors of mutual interest, the instruments and means of cooperation and implementation pol-

icies and strategies” är en av de handlingar vilket tyder på att detta sker på grunden av ett 

gemensamt intresse, men även format av EU.  

 

48. Education, training, youth and sport 

Motivering: Improve Morocco's education and vocational training systems in order to pro-

mote competitiveness, employability and mobility, particularly by bringing Morocco closer to 

the European higher education area 

 

Denna rubrik kan felaktigt komma att ses som ett agerande för att främja EUs egenintresse, då 

man genom utbildning kan forma elever att ha en mer positiv bild till EU och på så sätt skapa 

en positiv atmosfär för EU i Marocko. Dock framstår det inga klara handlanden för detta och 

de handlanden som listas är mer grundat på etiska grunder.  Därmed kommer denna rubrik 

klassas som grundar på Etiska Grunder.   
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49. Cultural cooperation 

Motivering: Improve cultural cooperation 

 

Denna rubrik kan främst ses som ett utövande av EUs egenintresse och därmed klassas som 

ett neorealistiskt agerande. Detta eftersom, genom att stärka kulturella band och på så sätt 

skapa gemenskap, minskar risken att Marocko ska alliera sig med andra, exempelvis, afri-

kanska länder, då de känner sig ha mer gemensamt med EU. Detta stärks av ageranden som 

”Foster the creation of Morocco-EU cultural areas.” och ”Intensify the exchange of experi-

ence in the area of cultural diversity and intercultural dialogue, inter alia in the sphere of the 

relevant negotiations in Unesco.”. 

 

50. Civil Society 

Motivering: Step up and facilitate the development of civil society networks 

 

Denna rubrik och dess handlingar berör sådant som stärker civilbefolkningen i Marocko, vil-

ket följande handlingar stärker ” Pursue the implementation of the new legislation on associa-

tions, in order to strengthen civil society.” och ”Encourage local and regional initiatives to 

develop international cooperation activities.”.  Därmed anses denna rubrik grundas på etiska 

skäl.  

 

51: Health 

Denna rubrik är så pass fattig på motivering och handling att det inte går att avgöra vad den 

grundas på.  

  

52. Health information 

Denna rubrik och dess handlingar berör förbättrandet av hälsan hos befolkningen i Marocko 

genom diverse medel som exempelvis; ”Organise seminars and meetings to exchange infor-

mation in the field of health safety.”. Detta indikerar att det sker på grunder av etiska skäl, 

eftersom det anses rätt att utföra sådana handlingar.  

 

53. Epidemiological surveillance and monitoring 

Denna rubrik anses grundad på etiska skäl eftersom den berör arbetet med att införa ett smitt-

skyddsinstitut som ska bidra till en ökad hälsa hos Marockos befolkning. Det finns ingen di-
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rekt vinning av detta, utan anses allmänt rätt att assistera länders utveckling på sådana punkter 

och därmed drar slutsatsen att denna rubrik är grundad på etiska skäl.  

 

54. Increase health system decentralisation 

Denna rubrik och dess handlingar berör förbättrandet av sjukvården på en regional nivå, varav 

denna rubrik kommer att ses grundad på etiska skäl. 
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