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BetänkandetSOU2019:13
Agenda2030och Sverige:Världensutmaning–världensmöjlighet
InternationellaHandelskammaren
(ICC)tackarför möjlighetenatt besvaradennaremiss.
ICCär världensstörstaglobalanäringslivsorganisation
och representerargenomvåra
medlemmarca 45 miljoner företag av alla storlekaröver hela världen.ICChar en
internationellräckvidd,branschöverskridande
karaktäroch roll som det globalanäringslivets
samladeröst i flera internationellaforum så som bland annat FN,OECD,G20och WTO.I
dessaroller har ICCbland annat varit aktiv i framtagandetav bådeAgenda2030 och Addis
Abeba-agendan.
ICCSverigelämnarsitt yttrande mot bakgrundav detta uppdrag.
Svarethar utarbetatsi närasamarbetemed vårasvenskamedlemsföretagoch organisationer.Arbetet med att utvecklasvarethar präglatsav en positivinställningoch
stolthet över det svenskanäringslivetsambition om en fortsatt ledanderoll i arbetet med
Agenda2030.
Denpositivaenergivi känt av under remissvarsprocessen
måstehållasvid liv. Det svenska
näringslivetbådevill och kan bidra till arbetet med Agenda2030.För ett exportberoendeland
som Sverigeär det centralt att arbetet med Agenda2030 skermed ett internationellt
perspektiv.Harmoniseringav regleroch öppenhetför internationellhandelär grundbultar
som driver utvecklingenframåt i ett snabbaretempo. Svenskaföretagsmöjlighetatt bidra är
intimt förknippadmed derasmöjligheteratt agerapå en internationellarena.Näringslivets
optimismkanoch bör kanaliserasför att hjälpaföretag,nystartadeoch etablerade,att
gemensamtskapasynergieffekteroch kommafram till lösningarsom låter ossuppnåmåleni
Agendan.För det behövsen samarbetsplattform.
Globalaprobleminnebäratt vi måsteproduceraglobalalösningar.Detta kan vi uppnågenom
att behållaett övergripandefokussom tillåter internationellhandelatt bidra med de idéer
och innovationersom världenbehöver.
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Övergripandekommentarer
ICCvälkomnarslutbetänkandetshelhetsgreppom Agenda2030 och de, som näringslivetser
det, 169 nya affärsmöjligheterden innehåller.Det är ävenpositivt att det betonasatt det inte
kommeran på staten ensamatt uppnåmålenutan att hela samhälletbehöverengageras,inte
minst näringslivet.För att uppnåAgendankommeröppenhetför utbyte av nyaidéer och
innovationeratt varacentral.ICCvill betonavikten av internationellhandeloch samordning.
Sverigesstarkaroll inom hållbarhetsfrågorger ossen bra positionför att påverka
internationellt,såvälinom EUsom andraorgan,t.ex. FNoch WTO.
ICCvälkomnarförslagetatt den bredarebemärkelsenav hållbarhetoch balansenmellande
tre dimensionernaskagenomsyraalla politikområdenoch att myndigheternasverksamheter
bidrar till alla tre dimensioner.ICCvill dockuppmärksammaatt det finns inneboende
målkonflikterkopplattill ett antal av målenför Agenda2030.Dessamålkonflikterbehöver
hanteras.Det kan exempelvishandlaom avvägningarmellanmiljörelateradeoch ekonomiska
mål eller olika miljömässigamål. Det är viktigt att sådanamålkonfliktersynliggörsoch
balanseraspå ett avvägtsätt.
Cirkuläroch biobaseradekonomi
ICCsaknaren skrivningom övergångentill en cirkuläroch biobaseradekonomi,eftersom
detta kommeratt varaavgörandeför möjlighetenatt uppnåmåleni Agenda2030.I
slutbetänkandetnämnsområdetendasten gång,och då som en uppräkningav regeringens
fokusområdenför hållbarhet(s. 60). Arbetet för ökad resurseffektivitetoch en cirkuläroch
biobaseradekonomiär starkt länkattill internationellhandel.Handelfrämjar ekonomisk
tillväxt, vilket bland annat ökar möjligheternaatt investerai miljöinsatseroch bidrar till att
tillgängliggöraeffektiv miljötekniki världen.Det kommeratt krävasamordnadeprocesseroch
engagemangfrån båderegeringoch företag.Genomatt följa slutbetänkandetsövergripande
förslagom att implementeraAgendani befintligaprocesser,skullecirkularitet kunnalyftas in i
exempelvisUpphandlingsmyndighetens
arbeteför att främja hållbaraupphandlingar.
7.5 Hållbarupphandlingi statenoch
9.5 Hållbarupphandlingi kommuneroch landsting
ICChåller med delegationenom att hållbarupphandlingkanvaraett viktigt verktyg.
Vi skulledockvilja framhållavissaavgränsningar.Upphandlingsom verktygär främst lämpligt
när vi pratar om funktionskravpå produkter,men att användadet för att driva på andra
områdenförhåller vi ossnegativatill. Att införa fler nationellaregler på området riskeraratt
varakontraproduktivt.Pågrund av komplexareglerser vi redanidagatt antalet anbudper
upphandlingminskar.Att införa ytterligarereglerinom ramarnaför offentlig upphandling
riskeraratt stärkaden negativatrenden.Enutvecklingmot mer funktionsstyrdframför
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detaljstyrdupphandlingär önskvärd.I en sådanutvecklingliggerocksåatt olika frågor
hanterasinom de regelverkeller områdendär de hör hemma.Socialavärdenoch
arbetsrättigheterbör t.ex. hanterasinom arbetsrätten,inte inom ramenför
upphandlingssystemet.
För att maximerahållbarhetseffektenoch klimatnyttanser vi att
Sverigeistället bör verkaför att lyfta fram fråganinternationellt,inte minst inom EU,och
därmedfrämja harmoniseringav hållbarupphandling.Internationellkoordineringav
upphandlingär nödvändigtför att motverkaprotektionistiskatendensersom snedvrider
konkurrensen.Samtidigtvill vi ocksåpoängteravikten av samordningnationellt,då
upphandlingidagliggersom ansvarsområde
inom flera instanser,t.ex.
Upphandlingsmyndigheten
samt delegationenför cirkulärekonomi.
8 Behovetav kunskap,forskningoch innovation- Immaterialrätt
ICCsaknaren skrivningom vikten av ett starkt immaterialrättsligtskydd.I kapitlet lyfts vikten
av en stark innovationskulturfram. För att företag skavågainvesterai de innovationersom
bidrar till Agendanmåstede ocksåveta att derasimmateriellavärdenär skyddade.Bland
annat lyfts i Agendansdelmål3b det internationellaimmaterialrättsavtalet,TRIPS-avtalet,
och
dessmöjlighetatt garanteraimmaterialrättsligtskyddutan att förnekaekonomisktsvaga
samhällenviktigaläkemedel.Det är rimligt att anta att behovetav immaterialrättsligtskydd
ävengällerför innovationerpå andraområden,som t.ex. klimat och miljö.
11 Näringslivetsroll i genomförandet
För att Agenda2030 och de globalamålenskauppfyllaskommernäringsliveti sin roll som
innovatör,investerareoch arbetsgivareatt varacentralt. Internationellhandelkommeratt
liggatill grund för spridningenav hållbarhetsrelevanta
innovationeroch idéer och dessbidrag
till såvälsocialoch ekonomisksom ekologiskhållbarhet.Denoavgjortstörstaeffekten
kommeratt skeom vi globalt lyckasenasom multilateralariktlinjer. Här spelar
Världshandelsorganisationen
(WTO)en viktig roll, och Sverigebör därför varadrivandei
utvecklingenav det multilateralahandelssamarbetet.
Vi saknari kapitlet om näringslivetsroll (kap.11) kännedomom det godaarbete som redan
pågårbland företagen.Inte minst vill vi hänvisatill det stora arbete näringslivethar gjort med
färdplanerper sektordär företagenidentifierat vad som krävsför att gynnaden omställning
som behövsför ett fossilfritt Sverige.Precissom föreslås(kap.11.2)krävsdet en dialog,men
vi tror att det finns en fara i att återigenskapaen mindre grupp av få företag.Näringslivetbör
vararikligt representeratoch brett förankrat.Det är viktigt att fler kommertill tals, inte minst
s.k.MSMEs(mikro-,småoch medelstoraföretag).ICCser i stället att det behövsen stark
plattform där företagav alla storlekaroch från alla branscherkan mötasoch skapa
konstruktivabidragtill Sverigesarbete med Agenda2030.Likt SIDAhar ett koordinerande
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uppdragför Sverigesarbete med Agenda2030,skulleen näringslivsdrivenplattform kunna
koordinerasför att säkerställabred representationfrån företagensamt samlain och
kommuniceranäringslivetsarbeteoch bidragtill implementeringenav agendan.ICC,med sin
internationellaräckviddoch bredaförankringi näringslivet,skullekunnavaravärdför en sådan
plattform. Plattformenskulledärmedkunnautgöra en naturlig,tillgänglig,samtalsparttill
regeringeni det fortsatta implementeringsarbetet.För att säkerställaatt en sådanplattform
är förankradi hela näringslivet,ävenutanför den koordinerandeorganisationens
medlemsbas,bör den initierasav regeringen.
11.7Förstärktlagstiftningom mänskligarättigheteroch utökadhållbarhetsrapportering
Betänkandetsendakonkretaförslaggällandenäringslivetsroll är att utreda en eventuell
förstärkt nationelllagstiftningom företagoch mänskligarättigheter,samt utökad
hållbarhetsrapportering.Sverigehar redanmer långtgåendekrav än vad EU-direktivetom
företagenshållbarhetsrapporteringkräver.Hållbarhetsrapporteringen
hjälperföretagenatt
spåraoch jämförasitt hållbarhetsbidrag,vilket är positivt. Samtidigtfår kraveninte bli så
tunga att mindre resursstarkaföretag inte klararav att följa dem. Snarareän att skärpa
kravennationellt,anserICCatt Sverigebör arbetaför en rättvis konkurrensoch för att
genomdrivahårdarekrav på ambitiöshållbarhetsrapporteringinternationellt,såvälinom EUsom FN-systemet.ICCser inget behovav ytterligarelagstiftningi Sverige,och därmedinte
heller något behovav att utreda frågan.
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