Kommenterad dagordning

2020-04-01

Utrikesdepartementet
Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas informella videokonferens den 3 april 2020

Kommenterad dagordning
Preliminär dagordning då agenda inför mötet ännu inte distribuerats
1. Godkännande av dagordningen

2. Internationella svaret på COVID-19 pandemin

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde
Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna väntas diskutera den senaste
utvecklingen av krisen med anledning av coronaviruset, inklusive möjliga
ytterligare åtgärder. Ministrarna förväntas fokusera på konsulära frågor,
internationellt samarbete och desinformation.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kommer vid det informella
videomötet att verka för stärkt EU-samarbete för att hantera
konsekvenserna av covid-19 och att unionen kan mobilisera relevanta
verktyg i de yttre förbindelserna.
Det finns fortsatt behov av en ökad konsulär koordinering inom EU för att
hjälpa EU-medborgare i tredje land.
Regeringen kommer att fortsätta betona vikten av samarbete och
gemensamma lösningar i EU och inom multilaterala organisationer för att

hantera konsekvenserna av coronaviruset på kort, medel och lång sikt. Det
globala hälsosystemet med Världshälsoorganisationen WHO i centrum
behöver stärkas.
FN:s ledarskap för samordning av den globala humanitära responsen är
central och regeringen anser att EU bör ge fullt stöd till FN:s samlade
humanitära appell.
Regeringen kommer att uppmärksamma de utrikes- och säkerhetspolitiska
konsekvenser och geopolitiska dimensioner som virusets utbredning kan
medföra. Det handlar också om riskerna för det multilaterala regelbaserade
internationella systemet, demokrati, rättsstaten, jämställdhet och respekten
för mänskliga rättigheter.
Det finns en risk att icke-demokratiska och auktoritära krafter söker utnyttja
krisen för sina egna ändamål genom desinformation och ryktesspridning i
syfte att visa ett svagt och splittrat EU. Dessa försök behöver mötas med
vaksamhet och otvetydiga fakta. Det är viktigt att EU kan inta en central roll
som utrikespolitisk aktör för att driva våra gemensamma intressen.
Krisen riskerar att slå hårdast mot redan marginaliserade och diskriminerade
grupper och individer, inklusive kvinnor och flickor. Det är centralt att EU
har ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv i hanteringen av krisen.
EU:s inre marknad behöver fortsatt fungera för att bekämpa viruset och för
vårt välstånd, inte minst under rådande omständigheter. Avsteg från den fria
rörligheten på den inre marknaden påverkar leverantörskedjor och skapar
problem för varuförsörjningen, inklusive för läkemedel och medicinsk
utrustning. Vi behöver därför undanröja handelshinder, inklusive de
restriktioner som vissa medlemsstater infört, för att bevara flödet av varor,
väsentlig utrustning och tjänster.
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