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inre marknad

Rådet för utrikesfrågor (handel) i Bryssel den 9 november 2020
Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. (Ev.) A-punkter
3. EU:s handelspolitiska översyn och utsikterna för WTO

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: EU:s handelspolitiska översyn - Kommissionen
öppnade den 16 juni ett offentligt samråd om översynen av EU:s handelspolitik.
Alla som är intresserade inbjuds att inkomma med synpunkter senast den 15
november (p.g.a. byte av handelskommissionär förlängdes tidsfristen med två
månader). Kommissionens meddelande, som ska tas fram efter
konsultationsperioden, väntas i början av 2021. Diskussionen vid FAC är ett
tillfälle för ministrarna att diskutera de breda dragen i denna översyn.
Utsikterna för WTO: Mot bakgrund av den rådande pandemin och dess effekter
på den globala handeln och världsekonomin, liksom av den pågående
handelskonflikten mellan USA och Kina, finns ett ännu starkare behov av
robusta institutioner och upprätthållandet av det regelbaserade multilaterala
handelssystemet. Samtidigt finns ett behov av reformer och modernisering av
WTO för att visa att det är en aktör som kan hantera den internationella
handelns utveckling och utmaningar.
Inför den kommande ministerkonferensen MC12, planerad till sommaren 2021,
behöver WTO visa på resultat. EU bör ta en ledande roll och driva på för att

pågående förhandlingar går framåt eller avslutas, men även att WTO inleder nya
förhandlingsinitiativ inom till exempel handel och hållbarhet respektive hälsa.
En annan viktig roll för WTO är som tvistlösningsorgan i handelskonflikter
mellan dess medlemmar. WTO:s överprövningsorgan behöver därför
återetableras så snart som möjligt för att kunna upprätthålla den funktion som
gjort att handelskonflikter kunnat hanteras och lösas på ett rättssäkert sätt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att fortsatt öppenhet i
EU:s handelspolitik är viktig, bland annat genom fler handelsavtal och
återhållsamhet i användandet av handelspolitiska skyddsinstrument. För EU:s
handelspolitik är fortsatt goda relationer med strategiska handelspartners av stor
vikt. Hållbarhet bör genomsyra bådehandelspolitiken och vårarelationer. WTO
har encentral roll i världshandeln och behöver moderniseras och reformeras.
EU behöver fortsatt ha en ledande roll inom WTO. Det är viktigt att pågående
förhandlingar ger resultat.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statsrådet Anna Hallberg
informerade näringsutskottet den 5 mars och samrådde med EU-nämnden
den 6 mars 2020 om förberedelserna för WTO:s tolfte ministerkonferens i
Nur-Sultan inför mötet i rådet för utrikesfrågor (handel) den 12 mars 2020.
Ministerkonferensen ställdes dock in p.g.a. covid-19 och är tänkt att äga rum
under 2021 i stället.
Fortsatt behandling av ärendet: -

4. Handelsrelationerna mellan EU och Kina

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: Kommissionen väntas inleda diskussionen med
att informera om den senaste utvecklingen i handelsrelationen mellan EU
och Kina med fokus på pågående förhandlingar om ett investeringsavtal EUKina.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen framhåller vikten av att EU
står enigt i relationerna med Kina och till stöd för det regelbaserade
internationella samarbetet. Regeringen verkar för att EU ska kunna sluta ett
avtal om investeringar med Kina. Ett sådant avtal bör vara ambitiöst, särskilt
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vad gäller ett förbättrat marknadstillträde för europeiska företag samt regler
för handel och hållbar utveckling.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Kina behandlades i EUnämnden senast i oktober 2020 inför Europeiska Rådets möte samma
månad. 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 till stöd för det regelbaserade
internationella samarbetet verka för Kinas efterlevnad av befintliga WTOåtaganden och nya. Regeringen kommer att vara pådrivande för att EU
bedriver ambitiösa förhandlingar om avtal som underlättar handeln och
säkrar europeiska företags marknadstillträde och lika konkurrensvillkor, samt
bidrar till en hållbar utveckling.

5. Handelsrelationerna mellan EU och USA

Diskussionspunkt
Diskussionens innehåll: Rådet förväntas behandla utfallet i det
amerikanska presidentvalet den 3 november.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kommer under mötet i rådet
för utrikesfrågor (handel) den 9 november att verka för att EU ska driva en
positiv och konstruktiv linje i förhållande till den amerikanska
administrationen för att på bästa sätt värna ett öppet transatlantiskt handelsoch investeringsklimat.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statsrådet Hallberg
informerade näringsutskottet den 5 mars och EU-nämnden den 6 mars om
handelsrelationen EU-USA inför möte i rådet för utrikesfrågor (handel) den
12 mars.
Fortsatt behandling av ärendet: -
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