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Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. (Ev.) A-punkter
3. Förberedelser av Världshandelsorganisationens tolfte
ministerkonferens

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: Kommissionen kommer att informera om läget i
förberedelserna inför världshandelsorganisationens (WTO) tolfte
ministerkonferens i Nur-Sultan, Kazakstan, i juni 2020. WTO befinner sig i
ett utsatt läge då de pågående förhandlingarna går trögt och organisationens
tvistlösningssystem för tillfället saknar möjlighet att hantera överprövningar
av handelstvister. EU-kommissionen arbetar aktivt i Genève för framsteg
bland annat i förhandlingarna om inhemska regler för tjänster, om
fiskerisubventioner och om elektronisk handel. Kommissionen verkar även
för att finna vägar framåt för att möta de strukturella utmaningar som just nu
hämmar WTO.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala
regelbaserade världshandelssystemet och en modernisering av WTO är av
stor vikt för förtroendet för organisationen. Mot bakgrund av de pågående
handelskonflikterna och rådande protektionistiska strömningarna finns ett
behov för WTO att visa på handlingskraft och förmåga att reglera

världshandelssystemet utifrån dagens behov. Regeringen verkar för att EU
ska ha en fortsatt ledande roll i moderniseringsarbetet och stödjer de förslag
som kommissionen har presenterat. EU bör även agera pådrivande och
konstruktivt i pågående förhandlingar om t.ex. inhemska regler för tjänster,
fiskesubventioner och elektronisk handel, med sikte på att uppnå resultat
eller delresultat vid det kommande ministermötet i Nur-Sultan.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statssekreteraren Krister
Nilsson informerade näringsutskottet den 14 november och statsrådet Anna
Hallberg samrådde med EU-nämnden den 15 november 2019 om
förberedelserna av WTO:s tolfte ministerkonferens i Nur-Sultan inför mötet
i rådet för utrikesfrågor (handel) den 21 november 2019.
Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen har inför det fortsatta
förberedelsearbetet tillsammans med företrädare för fem andra EUmedlemsstater (Danmark, Finland, Nederländerna, Tjeckien och Tyskland)
tagit initiativ för att stödja EU-kommissionen och lyfta vissa prioriterade
frågor. Regeringen avser att fortsätta detta arbete inför ministerkonferensen.

4. Handelsrelationerna mellan EU och Kina

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: EU-kommissionen väntas informera om den
senaste utvecklingen i handelsrelationen mellan EU och Kina, inklusive de
pågående förhandlingarna om ett bilateralt investeringsavtal och det så
kallade ”Fas 1”-handelsavtalet mellan USA och Kina. Diskussionen
genomförs i ljuset av coronavirusets utbrott och det planerade EU-Kinatoppmötet i Peking den 30-31 mars.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen framhåller vikten av enighet i
EU:s arbete gentemot Kina. Denna enighet är grundläggande i arbetet inför
det planerade toppmötet med Kina i Peking den 30-31 mars. EU:s arbete
bör utgå från unionens intressen, till stöd för det regelbaserade
internationella samarbetet. Dessa intressen bör återspeglas i det
gemensamma uttalandet som förväntas från toppmötet, inte minst vad gäller
handelsområdet. Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk och nya åtaganden
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från kinesisk sida är av särskild vikt för upprätthållandet av tilltron till det
globala handelssystemet.
Regeringen verkar för att EU ska kunna sluta ett avtal om investeringar med
Kina. Ett sådant avtal bör vara ambitiöst och även innehålla bestämmelser
som rör statligt ägda företag.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Kina behandlades senast i
EU-nämnden den 20 mars 2019 inför Europeiska Rådets möte i mars
samma år. I december 2019 hölls en debatt i riksdagen om regeringens
skrivelse ’Arbetet i frågor som rör Kina’ (2018/19:18).
Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen avser fortsätta verka för att
EU står enigt i relationerna med Kina och för Kinas efterlevnad av befintliga
och nya WTO-åtaganden, till stöd för det regelbaserade internationella
samarbetet. Regeringen kommer att vara pådrivande för ambitiösa
förhandlingar mellan EU och Kina om avtal som underlättar handel och
investeringar och som säkrar europeiska företags marknadstillträde och lika
konkurrensvillkor.

5. Handelsrelationerna mellan EU och USA

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: Kommissionen kommer att informera om den
senaste utvecklingen i handelsrelationerna mellan EU och USA.
Diskussionen väntas beröra möjliga förhandlingar om ett begränsat
handelsavtal med fokus på borttagandet av industritullar och bedömning av
överenstämmelse. Bedömning av överenstämmelse är de förfaranden som
syftar till att visa huruvida specificerade krav avseende en viss produkt har
uppfyllts.
I juni 2018 kom EU och USA överens om att inleda förhandlingar om ett
begränsat handelsavtal och förhandlingsmandaten godkändes av EU:s
medlemsländer i april 2019. Däremot har formella förhandlingar ännu inte
påbörjats eftersom USA menar att jordbruksprodukter bör omfattas av
avtalet, vilket EU inte stödjer. EU-kommissionens avsikt är att verka för en
positiv, balanserad och ömsesidigt fördelaktig transatlantisk handelsrelation.
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De tidigare aviserade amerikanska tullarna på fordon och
fordonskomponenter har ännu inte införts. Det råder samtidigt oklarhet om
i vilken utsträckning USA frånsäger sig möjligheten att tillämpa biltullar i
framtiden. Det slutgiltiga beslutet fattas av den amerikanske presidenten.
EU, liksom regeringen, följer ärendet noga.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen uppfattar USA som en viktig
partner på en lång rad områden och anser att den transatlantiska relationen
bör värnas också på handelssidan. Regeringen stödjer inledandet av
förhandlingar om ett begränsat handelsavtal med USA och välkomnar EUkommissionens insatser för att driva en konstruktiv transatlantisk
handelsagenda. Regeringen bedömer det som centralt att EU förmår agera
samfällt och fortsatt uppvisar en enad front. Regeringen verkar för att nå en
förhandlad lösning för att hantera pågående tvister med USA inom ramen
för WTO-regelverket.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statssekreteraren Krister
Nilsson informerade näringsutskottet den 14 november och statsrådet Anna
Hallberg samrådde med EU-nämnden den 15 november 2019 om
handelsrelationen mellan EU och USA, inför mötet i rådet för utrikesfrågor
(handel) den 21 november 2019.
Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen avser fortsätta verka inom EU
för att driva en konstruktiv agenda med USA och minska spänningarna i den
transatlantiska handelsrelationen.
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