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Ett starkare 
Sverige i världen

Cecilia Malmström är fil. dr. i statskunskap och har varit 
Europaparlamentariker, EU-minister och EU-kommissionär, senast 

med ansvar för EU:s handelspolitik. Under 2020 är hon 
innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur på Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet.

Sammanfattning

Sverige är en liten och öppen nation. Vi är starkt beroende av frihandel 
och EU:s inre marknad, samtidigt som vi är en del av den europeiska 
demokratiska traditionen. Vi bör ta ett mer aktivt ansvar för EU:s ut-
veckling. Inte ”bara” vara medlem utan närma oss EU:s kärna på flera 
områden. 

• Det är olyckligt att Sverige valde den hårda positionen i den ”spar- 
 samma fyran” i förhandlingarna om EU:s återhämtningsfond och

långtidsbudget. I stället borde man lagt sig i mittenfåran. Sverige bör  
driva att alla satsningar i återhämtningsfonden, både bidrag och lån,  
ska användas i enlighet med riktlinjerna om att ställa om EU till ett  
hållbart, digitalt utvecklat innovationssamhälle som gör framtids- 

 inriktade investeringar. 
• Sverige bör vara pådrivande för en reformering av den inre marknad- 
 en. EU-kommissionen bör granska vilka hinder som återstår vad gäller
 tillståndsprocedurer, standarder och licenser och upprätta en åtgärds- 
 plan. Det bör även inledas en bred översyn av hela tjänstedirektivet  
 för att identifiera återstående, ännu ej genomförda, reformer och före- 
 slå nya åtgärder. I detta sammanhang bör reglerna för offentlig upp- 
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handling göras mer moderna så att hållbarhet och innovation spelar  
en större roll i bedömningen. 

• I den nya industristrategin bör Sverige driva att elementen i ”EU:s
gröna giv” blir centrala inslag. Sverige bör verka för att strategiska
investeringar görs för att främja grön teknik, förnyelsebar energi och
en övergång till den cirkulära ekonomin. På digitaliseringsområdet
bör Europa snarast färdigställa sin 5G-infrastruktur och börja mark- 

 nadsföra och auktionera ut licenser. Den digitala marknaden bör  
genomföras med fokus på harmonisering av online-plattformar och  

 teknikstandardisering. 
• Sverige bör driva att EU tar fram en modern strategi för arbetskrafts- 
 invandring på EU-nivå.
• Sverige bör verka för att länders möjligheter att få stöd från EU:s

gemensamma medel ska villkoras med visad respekt för EU:s grund- 
 läggande värderingar och rättsstatens oberoende. 
• Sverige bör vara en tydlig röst tillsammans med likasinnade länder

som står upp för öppen, regelbaserad global handel. Det kommer att
behövas ett strategiskt tänkande för att stå emot tendenser till mer
protektionism.

• Sverige bör verka för en positiv agenda med USA som inledningsvis
kan innefatta avskaffande av tullar på varor och regulativt samarbete.

• Sverige bör verka för att EU och Kina ska ha en konstruktiv agenda
samtidigt som vi måste vara tydligare i kritiken mot aggressiva invest- 

 eringar i kritisk infrastruktur och brotten mot mänskliga rättigheter.
• Sverige bör stötta EU:s arbete med att ta fram en bred reformagenda

för WTO och försöka få till stånd plurilaterala avtal inom e-handel,
miljöteknik, medicinska produkter och tjänster.

• Sverige bör verka för att hitta lösningar på frågan om digitala skatter,
reglering av digitala plattformar och en gränsskatt för koldioxid inom
OECD.

• Sverige bör verka för ett mindre delavtal vid årsskiftet med Storbritan- 
 nien och att förhandlingarna fortsätter även nästa år så att en hård

Brexit kan undvikas.
• Sverige bör verka för att framtidsdiskussionerna inom unionen leder

till ett EU som är mer handlingskraftigt och beslutsfähigt genom bland 
annat majoritetsbeslut inom utrikespolitiken.
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Sverige bör driva på för ett starkare EU 

Inledning 
Den inledande hanteringen av coronavirusets uppkomst var inte EU:s 
största ögonblick. Varje land agerade var för sig, det fanns ingen sam-
ordning, gränser stängdes och inom EU infördes exportrestriktioner för 
viss medicinsk utrustning. Det var som om 70 år av europeisk integra-
tion plötsligt upphörde inom ett par dagar. Inte minst Italien, som inled-
ningsvis drabbades mycket hårt, kände sig ensamt och övergivet. Europas 
handfallenhet utnyttjades av Kina, som under pompa och ståt lät flyga in 
utrustning och masker till de mest drabbade europeiska länderna. Ofta 
visade sig utrustningen vara bristfällig eller till och med oanvändbar, men 
bilder på europeiska politiker framför kinesiska plan och flaggor kablades 
ut över världen och gav en bild av ett splittrat och oförmöget Europa. 

EU:s initiala brist på samordning kan kritiseras, men det är viktigt att 
komma ihåg att EU inte har juridisk makt i frågor som rör folkhälsa. Det 
är, enligt EU-fördraget, nationell kompetens. Trycket på nationella politi-
ker att visa handlingskraft när stora mängder människor insjuknade och 
dog var stort och viruset drabbade länderna med olika kraft och hastighet. 

Efter ett par veckor av kaos och förvirring tog ”Bryssel” tag i frågan 
och har sedan dess, under kommissionens ledning, agerat kraftfullt på en 
mängd områden. Detta gäller såväl samordningen av de akuta problemen 
som försöken att formulera en mer sammanhållen strategi ut ur krisen. 
Det blev uppenbart att medlemsländerna behövde samordnas och den nya 
kommissionen var angelägen om att visa handlingskraft och solidaritet. 
En global kris måste hanteras gemensamt och trots olika sjukdomsstadier 
i medlemsländerna blev det nödvändigt med en central koordinering. 

Det interna exportförbudet av medicinsk utrustning slopades men ersat-
tes istället av ett exportförbud mot tredje land. Det var ett olyckligt beslut, 
i strid med EU:s traditionella multilaterala profil. Exportrestriktionerna 
har nu upphört. Vidare samordnade kommissionen en stängning av de 
yttre gränserna för ”icke nödvändiga resor” samtidigt som det infördes så 
kallade gröna filer för att undvika köer av transporter vid de inre gränser-
na. På så sätt kunde varor och livsmedel cirkulera utan större förseningar. 
Dessutom infördes system för samordning av medicinsk utrustning samt 
ansträngningar att bygga upp ett gemensamt lager. I samarbete med de na-



omstartskommissionen

4

tionella ambassaderna och EU:s olika delegationer lyckades medlemslän-
derna få hem en halv miljon strandade européer från länder utanför EU.

Inom det ekonomiska området mobiliserades stöd baserade på ej använ-
da budgetmedel. Europeiska centralbanken beslutade om ett stödköpspro-
gram på hela 750 miljarder euro och den europeiska investeringsbanken 
EIB skapade en garantifond på 25 miljarder. Efter ett antal plågsamma mö-
ten kom Europeiska rådet i slutet av april 2020 överens om en nödfond på 
500 miljarder euro, varav 240 miljarder består av lån från den europeiska 
stabilitetsmekanismen ESM, och 100 miljarder är direkta bidrag från EU:s 
budget för att motverka arbetslösheten.  

Covid19-viruset har skördat många dödsoffer, många är sjuka och även 
om kurvorna till synes har planat ut, är faran inte över. Många epidemio-
loger varnar för att det kan komma en andra virusvåg under hösten. Glo-
balt har vi kanske inte sett det värsta än, menar världshälsoorganisationen 
WHO. FN:s World Food Program varnar för en hungerkatastrof av ”bib-
liska mått” i stora delar av Afrika. 

Nu öppnar Europa upp och förbereder sig för livet efter pandemin. Sveri-
ge bör, som medlem i EU, ta ställning till hur vi ska agera för att säkerställa 
att vi, såväl som övriga Europa, långsiktigt rustar det europeiska samar-
betet, våra ekonomier och innovationskraft. Jag kommer i detta kapitel att 
föreslå några strategier och konkreta åtgärder som Sverige kan bidra med. 

Mot en ekonomisk återhämtning 
I maj 2020 presenterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  
förslag på dels en reviderad långtidsbudget, dels en återhämtningsplan 
som omfattar historiska 750 miljarder euro, fördelat på 500 miljarder i bi-
drag och 250 miljarder i lån. Pengarna skall lånas upp av EU gemensamt 
och återbetalas på upp till 30 år. Eventuellt skulle detta kunna ske genom 
en digitalskatt, en företagsskatt eller en gränsavgift på koldioxid. Kommis-
sionen betonar att återhämtningsfonden och de gemensamma lånen är en 
unik engångsåtgärd med syfte att få EU på fötter igen efter krisen. Försla-
gen var föremål för mycket svåra förhandlingar under nästan fem dagar. 
Regeringscheferna kom till slut överens om en kompromiss både vad gäller 
återhämtningsfonden och långtidsbudgeten. Drygt hälften av de 750 mil-
jonerna blev bidrag, resten lån. Att Tyskland, tidigare känd budgethök, 
gick med på att ge en så stor del av fonden i bidrag, visar på situationens 
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allvar. Det fanns stora motsättningar mellan framför allt ”de fyra spar-
samma”, där Sverige ingick tillsammans med Danmark, Nederländerna 
och Österrike, och övriga länder som ville ha en mer expansiv budget. 

Under normala omständigheter vore det helt orimligt att en så stor del av 
fonden ges i bidrag, men detta är inte normala omständigheter. Det hade 
varit önskvärt att Sverige inte positionerat sig som ”snålast i Europa” då 
det ledde till onödiga spänningar mellan länderna. EU behöver satsa på 
en grön omställning, digitalisering, innovation, lärande, småföretagande, 
konnektivitet1 med mera. Dessa satsningar är lika aktuella nu som innan 
pandemin men dessutom krävs insatser för att stötta de ekonomier och 
särskilda sektorer som hamnat i djup kris på grund av viruset, inte minst 
inom turism och service. Europa måste komma på fötter igen. Miljoner 
människor är arbetslösa, företag har gått i konkurs, anställda har permit-
terats och statskassor har urholkats genom akuta hjälp- och stödinsatser. 
Det handlar om solidaritet, om ekonomi och hela det europeiska projek-
tets trovärdighet. Summor och proportioner mellan lån och bidrag var 
en förhandlingsfråga och Sverige borde ha lagt kraften på att koppla åter-
hämtningsfonden till gröna, långsiktiga investeringar, se till att länder inte 
räddar företag som var konkursfärdiga redan före coronakrisen, samt att 
maximal transparens råder, i stället för att till varje pris fokusera på den 
svenska medlemsavgiften. I samband med detta ökar skälen ytterligare för 
Sverige att gå med i den europeiska åklagarmyndigheten EPPO (European 
Office of Public Prosecutor), som har till uppgift att bekämpa brott som 
skadar EU:s ekonomiska intressen, särskilt bedrägerier inom EU:s budget.2 

Osäkra prognoser  
Pandemin slog mot Europa just när EU:s ekonomi var på väg uppåt, men 
fortfarande var sårbar. I början av 2020 rådde viss optimism i Bryssel. 
Det fanns ett nytt ledarskap i kommissionen och Europeiska rådet och de 
ekonomiska prognoserna visade på tillväxt i samtliga europeiska länder. 
Många såg ljus i tunneln efter ett decennium av eurokris, migrationskris 
och Brexit. Sedan började människor att insjukna och dö. EU-kommis-

1 Konnektivitet, engelskans connectivity, används som ett begrepp för att illustrera behovet av att koppla ihop fysisk infrastruktur 
och transport med digital dito i bred bemärkelse.
2 EPPO ska vara fullt operativ till hösten 2020 och alla EU-länder är med utom Sverige, Polen och Ungern – samt Danmark och 
Irland som har särskilda undantag inom det rättsliga samarbetet. 
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sionen presenterade i maj 2020 siffror som visar att EU är inne i sin djupas-
te recession någonsin, ekonomin är i ett stadium av ”dvala”.3 Prognoserna 
bygger på att åtgärder successivt lyfts och att det inte kommer en andra 
våg av pandemin. Nedgången i den europeiska ekonomin beräknas till 8,3 
procent 2020 (men upp till 11 procent i Spanien och Italien). En återhämt-
ning kan komma 2021 med 6 procent, men det kommer inte att räcka för 
att kompensera den ekonomiska nedgången. Arbetslösheten i Europa vän-
tas i genomsnitt uppgå till 8 procent även 2021. Kommissionen beräknar 
en exportminskning för EU på 28,2 procent, en importminskning på 22,7 
procent och en internt minskad EU-handel på 32 procent, enligt siffror 
från april 2020, jämfört med april 2019.4

Sverige är ett mycket handelsberoende land. Nästan en miljon jobb i Sve-
rige är relaterade till export, 700 000 av dem är beroende av exporten till 
den europeiska inre marknaden. Enligt kommissionens sommarrapport 
faller svensk ekonomi med 5,3 procent under 2020. En förväntad uppgång 
förespås igen 2021 på 3,1 procent. Arbetslösheten väntas stiga till strax un-
der 10 procent, för att sedan falla något under 2021. 

IMF påpekar att denna kris är fullkomligt unik. Vid årsskiftet förut-
spådde den internationella valutafonden att 160 länder i världen skulle visa 
upp en positiv BNP-tillväxt. Bara ett par månader senare visar 170 länder 
på en kraftigt minskande BNP. Regeringar runt omkring i världen har vid-
tagit åtgärder utan motstycke. IMF har ställt en biljon dollar till förfogan-
de för lån, vilket är fyra gånger mer än planerat.

Vad ska Sverige göra? 
Ingenting kommer att bli sig likt efter pandemin. Även om vi finner ett 
botemedel och ett vaccin har saker och ting förändrats i grunden. Det 
kommer att ta tid innan flygandet kommer igång, många företag kommer 
aldrig att hämta sig och protektionismen har kommit för att stanna, eller 
i alla fall vara med oss under en längre tid. Digitaliseringen har å andra 
sidan tagit fart, då såväl företag som privatpersoner har tvingats ha möten 
online och hitta nya lösningar i avsaknad på kunna ses fysiskt.

EU-samarbetet har fått sig en rejäl törn och gamla motsättningar om 

3 Summer 2020 Economic forecast, European Commission.
4 Eurostat News release 93/2020 15 June 2020.
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miljömål och i flyktingfrågan kommer att leva kvar. Ungerns och Polens 
väg bort från demokratin fortsätter och medlemsländerna har ingen stra-
tegi för att hantera denna utveckling. 

Sverige är medlem i EU och kan endast driva reformer genom ett kraftfullt 
agerande och i allians med andra likasinnade. Men Sverige måste bestämma 
sig om vi bara ska vara ”medlem” i EU eller om vi också ska vara ”med”. Med-
lemskapet har varit bra för vårt land. Vi har vunnit mycket på att få tillgång 
till den inre marknaden, den ger jobb till 700 000 svenskar. Enligt EU-kom-
missionen tjänar Sverige varje år 300 miljarder kronor på medlemskapet, 
vilket är sju gånger mer än den föreslagna svenska avgiften till budgeten.5 
Vi har fått möjlighet att påverka viktiga gränsöverskridande frågor. Öppen-
hetslagstiftningen och Östersjöstrategin var i stor utsträckning svenska ini-
tiativ, därtill har Sverige bland annat varit pådrivande i klimat- och frihan-
delsfrågor. En stor majoritet av svenska folket är övervägande positivt till ett 
svenskt EU-medlemskap. Jag menar dock att Sverige i allt för många frågor 
har valt att stå utanför samarbetet (till exempel euron, bankunionen och den 
europeiska åklagarmyndigheten). Vi är långt ifrån EU:s kärna. Medlemska-
pet i ”de fyra sparsamma” är olyckligt och gör att Sveriges röst riskerar att bli 
svagare. Sveriges stämma som reformivrande frihandelsvän, som pådrivan-
de för klimatomställningen och som förkämpe för jämställdhet och mänsk-
liga rättigheter kommer att bli än viktigare framgent och då är det viktigt att 
ses som en aktiv och konstruktiv spelare. Det betyder naturligtvis inte att 
Sverige ska säga ja till allting som EU föreslår, men det finns en tendens att 
ryggmärgsmässigt säga nej till alla nya förslag. I januari 2018 var regeringen 
tydligt emot en europeisk räddningstjänst eftersom den ansåg att varje land 
skulle ha sin egen kapacitet, finansierad med egna skattepengar. Bara några 
månader senare kom 360 européer från nio länder till Sverige med sju flyg-
plan, sex helikoptrar och 67 fordon för att hjälpa oss att bekämpa de omfat-
tande svenska skogsbränderna. Det är det europeiska civilskyddets största 
insats mot skogsbränder någonsin. EU-samarbetet handlar om solidaritet 
och om att hjälpas åt i frågor som är för stora för ett land att hantera självt.6

Återhämtningsfonden handlar både om solidaritet med hårt drabbade 
länder och om egenintresse, då hela EU är beroende av att den inre mark-

5 EU Budget for the future, a technical briefing. 5 november 2019, European Commission.
6 Pressmeddelande från EU-kommissionen 07/08/2018.
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naden börjar fungera igen. Om stora ekonomier som Italien och Spanien 
inte får hjälp får det följdverkningar för alla medlemsländer. De höga 
dödstalen och de förödande konsekvenser som coronakrisen fått på bland 
annat den viktiga turistindustrin i dessa länder gör att huvuddelen av åter-
hämtningsfonden kommer att gå till dem, även om Sverige också kommer 
att få del av pengarna. Argumentet att Italien och Spanien har misskött 
sina ekonomier är i detta sammanhang inte giltigt, menar jag. Det är sant 
att kommissionen tidigare varit allt för benägen att se mellan fingrarna 
för de länder som brutit mot budgetdisciplinen och det gemensamma fi-
nansiella regelverket, något som skadat tilltron mellan EU-länderna. Men 
Spanien har arbetat hårt på att sanera sina statsfinanser och Italien hade 
tagit viktiga steg åt det hållet innan pandemin slog till. Man måste också 
skilja på denna fråga och pandemins konsekvenser. Om EU sviker hårt 
drabbade medborgare runt om i unionen finns en risk för ökad nationa-
lism, anti-EU-retorik och att andra maktspelare träder in i stället i ett allt 
mer splittrat EU. Det får förödande konsekvenser också för Sverige.

Fortsätt värna 
öppenhet och frihandel 

I krisens efterdyningar hörs rop på teknologisk suveränitet, åternatio-
nalisering av värdekedjor och det nya modeordet ”öppen strategisk au-
tonomi”, som enligt kommissionen bör prägla både den nya industri-
politiken och den nya handelsstrategi som ska tas fram till hösten. Det 
är lite oklart vad det begreppet egentligen innebär, olika aktörer tolkar 
det på olika sätt. Enligt vissa avses att EU ska driva sina egna intres-
sen oberoende och med kraft, enligt andra är det ett sätt att skapa mer 
europeisk självständighet i allt från försvarsindustri till strategisk pro-
duktion samt uppbrytande av globala värdekedjor. En del av dessa sig-
naler är oroväckande, särskilt i kombination med en folklig ökad skepsis 
mot globalisering och för självförsörjning. Handel är en oerhört vik-
tig del av Europas ekonomi och blir en central del av återhämtningen. 
Den allra viktigaste uppgiften för Sverige som medlem i EU och i den 
internationella gemenskapen är därför att vara en balanserande kraft i 
diskussionerna om frihandel, suveränitet och självförsörjning. En viss 
diversifiering av vissa värdekedjor, ett minskat beroende av ett enskilt 
land samt en större motståndskraft mot externa chocker är naturligtvis  



cecilia malmström

9

i allas intresse. Det kan göras utan att det leder till ökad protektionism. 
Klyftorna mellan de mer frihandelsvänliga/liberala staterna och de mer 

protektionistiska har ökat och med Storbritanniens sorti har frihandels-
sidan ytterligare försvagats. Sverige måste vårda sina allianser inom den 
så kallade Hansagruppen7 men också sträcka ut handen till länder som 
Portugal och Spanien som ser värdet av handel och marknader för sina 
produkter, inte minst i Latinamerika. De är viktiga partners i arbetet med 
att få avtalen med de fyra länderna i Mercosur8 och Mexiko på plats. 

En långsiktig återhämtningsplan behöver omfatta såväl inre reformer som 
internationell handel och multilateralt samarbete. Nedan resonerar jag om 
vad Sverige bör driva för frågor internt vad gäller reformer inom EU. 

Frågor Sverige bör 
prioritera på den inre marknaden

Den inre marknaden är EU:s juvel. Det var den dåvarande kommissions-
ordföranden Jacques Delors som i slutet på 80-talet ville stärka det euro-
peiska integrationsprojektet genom att få till stånd en verklig ”inre mark-
nad”. Tanken var att skapa ett område utan gränser där det skulle råda 
fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster. Detta ledde till en 
fördjupning och reformering av institutionerna (den så kallade Enhetsak-
ten) och ett underlättat beslutsfattande genom införande av majoritetsbe-
slut i frågor som rörde den inre marknaden. Miljöpolitiken fick en rättslig 
grund och Europaparlamentets befogenheter stärktes. En mängd reformer 
sjösattes och på det stora hela har den inre marknaden varit en oerhörd 
tillgång för Europa. Gemensamma regler på världens största inre mark-
nad har också gjort EU till ett attraktivt område att handla med. Om den 
inre marknaden skulle upphöra skulle det kosta den europeiska ekonomin 
mellan 3,0 och 8,7 procent i BNP-bortfall, det vill säga mellan 480 och  
1 380 miljarder euro per år, enligt en nyutkommen rapport från Europa-
parlamentets utredningstjänst.9 

Men den inre marknaden är ofullständig, det har länge funnits ett be-
hov av att fortsätta reformera och ta bort återstående hinder. Inte minst på 

7 Hansagruppen är en informell grupp av mer ”liberala” och frihandelsvänliga länder som består av Sverige, Danmark, Finland, 
Nederländerna, Estland, Tjeckien, Tyskland och Irland. Ytterligare enskilda medlemsländer är ibland med på enskilda initiativ.
8 Mercosur är en tullunion som bildades 1991 mellan Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Även Venezuela är formellt 
medlem men landets medlemskap är suspenderat på grund av den nuvarande politiken. 
9 Coronavirus and the cost of non-Europe, European Parliament 2020.
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tjänstemarknaden återstår det en mängd krångel och den behöver uppgra-
deras. Den Europeiska unionen är världens största exportör och importör 
av tjänster. Handeln med tjänster står för en tredjedel av EU:s totala han-
del10 och 60 procent av utgående investeringar utgörs av tjänster, liksom 
98 procent av inkommande till EU. Sammantaget innebär detta ungefär 
22 miljoner jobb inom tjänstesektorn i EU (före krisen). Handeln med 
tjänster representerar 24 procent av EU:s BNP, vilket är väsentligt högre 
än OECD-genomsnittet. Det är därför av oerhörd vikt att tjänstesektorn 
fungerar och utvecklas. Det finns behov av en inventering av arbetet med 
att implementera tjänstedirektivet från 2006, men även en rejäl uppdate-
ring med ytterligare reformer. 

En av de viktigaste frågorna att ta itu med är inom området standarder, 
licenser, tillståndsprocedurer, auktoriseringar och dylikt, där det finns åt-
skilliga hinder. EU-kommissionen bör tillsätta en särskild grupp för att 
kartlägga återstående hinder på detta område, ta bort dem och arbeta med 
ytterligare harmonisering av standarder. Här finns en stor potential inom 
till exempel transport- och logistiktjänster samt underleverantörskedjor. 
Regelverken är på många sätt föråldrade och det finns mycket pengar att 
spara, och många miljövinster att göra, på att förenkla och modernisera 
regelverk och procedurer. 

En annan viktig fråga relaterad till den inre marknaden är upphand-
lingsreglerna. Många företag klagar på dem. De är rigida, gammalmodiga 
och det kostar oerhört mycket att lämna ett anbud. EU behöver ett mer 
strategiskt upphandlingsregelverk där hållbarhet och innovation spelar in 
i anbudsbedömningen. Beslut om att så kan ske finns sedan flera år i EU:s 
Most Economically Advantageous Tender-reglering. Dessvärre tillämpas 
den sällan, vilket missgynnar europeiska företag, inte minst de små och 
medelstora. Rädslan för långa överklagandeprocesser gör att upphandlare 
ofta endast går på priset.

För externa anbudsgivare är EU:s upphandlingsmarknad synnerligen in-
tressant, cirka 250  000 europeiska myndigheter gör upphandlingar varje 
år, en marknad som är värd 14 procent av EU:s BNP och cirka två biljoner 
euro.11 EU kämpar för att få tillgång till tjänster och upphandling via sina 

10 European Services Forum Recommendations to the European Commission on a new Trade Policy, April 2020.
11 Business Europe’s Views on an international Procurement Instrument, 20th May 2020.
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frihandelsavtal och WTO, men fortfarande är det på många marknader väl-
digt svårt att få tillgång till den offentliga upphandlingen. Enligt Business 
Europe finns det en global marknad värd åtta biljoner euro som är stängd 
för EU-företag. Kommissionen har i flera år försökt komma till rätta med 
detta genom förslaget International Procurement Instrument (IPI). Instru-
mentet syftar till att klargöra den legala situationen i varje land och försöka 
nå ömsesidighet i marknadstillträde genom i första hand förhandlingar, i 
sista hand restriktioner mot partnerlandet. Förslaget har av Hansgruppen 
kritiserats för att vara alltför protektionistiskt och kan säkert modifieras. 
Europeiska rådet var enhälligt i sina slutsatser från 22 mars 2019, då länder-
na uppmanades att komma överens och anta förslaget. Sverige bör verka för 
att förhandlingarna om IPI återupptas med ett reviderat förslag.

Den gröna given får inte 
skjutas på framtiden

Det kommer att sättas stor press på kommissionen att senarelägga en del 
av ambitionerna i den gröna giv som lanserades i januari. Det vore olyck-
ligt om så blev fallet. Det är tydligt i såväl den reviderade långtidsbudgeten  
som i återhämtningsfonden, att Europas väg framåt måste gå hand i hand 
med hållbarhetsarbetet och målet att Europa ska bli klimatneutralt till 
2050. Det är oerhört viktigt att inte detta arbete skjuts på framtiden, som  
en del kolberoende medlemsländer och företag i framför allt Öst- och  
Centraleuropa nu driver. Det finns mycket att göra för att stötta satsningar 
på grön teknik och energi (till exempel vätgas för fjärrtransporter), klimat- 
smarta investeringar och utbyggnad av grön infrastruktur, till exempel 
laddstationer för elbilar. Andra områden kan vara forskning och innova-
tion kring mer hållbara textilier, förpackningar och smartare byggnader. 
Det krävs också gemensamma standarder för grön omställning samt för 
hur en grön tjänst definieras. 

En europeisk industristrategi
Kommissionen lade i januari 2020 fram en rad utkast till strategier för 
framtiden. Många av förslagen är bra, om än i behov av att konkretiseras. 
Parallellt med återhämtningen förbereds nu en ny industristrategi. I den 
ingår gröna satsningar, digitala frågor, transporter, artificiell intelligens, 
statsstöd och konkurrens, handelspolitik med mera. Det är viktigt att den 
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nya strategin också lyfter fram små och medelstora företags roll så att ock-
så de, utan krångel och för mycket byråkrati, kan satsa på digitalisering, 
komma i fråga för upphandling och få tillgång till kapital. Det finns idag 
25 miljoner små och medelstora företag inom EU och de anställer tillsam-
mans över 100 miljoner människor. De spelar därför en nyckelroll för Sve-
riges och Europas övergång till en hållbar och digital ekonomi. Många av 
dem har farit mycket illa under krisen. Kompetensutveckling och livslångt 
lärande kommer att bli allt viktigare, både för dem som förlorat jobb under 
krisen men också för att rusta Sverige och Europa framgent. 

Satsningar på artificiell intelligens är fortsatt centrala och det finns ett 
behov av gemensamma etiska riktlinjer, till exempel vad gäller ansikts- 
igenkänning. Sverige måste engagera sig i utformningen av den nya indu-
stristrategin, så att den blir så framåtriktad och innovationspräglad som 
möjligt. Fri handel, en stark inre marknad och tuffa statsstödsregler har 
varit bra för konkurrensen, företagandet och konsumenterna. Nu höjs rös-
ter för att EU ska bli självförsörjande inom vissa strategiska produkter, till 
exempel sjukvårdsmateriel och kritiska råvaror. Jag menar att vi bör vara 
vaksamma här, så att det blir en balans mellan att hantera andra länders 
protektionism utan att EU själv hemfaller åt stängda gränser och försvårad 
handel. Industripolitiken måste vara långsiktig och stärka Europas kon-
kurrenskraft då vi inom många områden hamnat på efterkälken jämfört 
med USA och Kina. Det handlar om den inre marknaden, om den grö-
na given, utbildning, teknologisatsningar, grön energi, den digitala inre 
marknaden samt den cirkulära ekonomin. Vi måste vara framåtblickan-
de och bejaka den gröna omställningen. Här har svenska företag oerhört 
mycket att bidra med. 

Digitalisering
I USA och Asien finns 5G redan på marknaden och auktionerna är igång. 
Europa ligger efter. EU bör avsätta pengar för gemensamma stöd för ett 
högkvalitativt 5G-nätverk och en tillhörande infrastruktur. Vi måste bör-
ja marknadsföra och auktionera ut licenser. Investeringar i digital kunskap 
är viktiga, inte minst för små företag. 

Den digitala marknaden är till stor del fortfarande på idéstadiet och 
behöver konkretiseras och utvecklas. Medlemsländerna är i olika stadi-
er av digitalisering och beroendet av amerikansk teknik är fortfarande 
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stort. I kommissionens idépapper från februari 2020 finns en del kloka 
tankar där vidare arbete behövs, till exempel satsningar på Europas gi-
gabyte-uppkoppling och sammanlänkning, en digital utvecklingsplan för 
alla utbildningsnivåer i Europa samt ökad anpassning av reglerna så att de 
passar den digitala eran. Även på detta område behöver samarbetet på den 
inre marknaden förbättras genom en harmonisering av online-plattfor-
mar och en standardisering så att tekniken kan kopplas ihop. Uppkoppla-
de industrier är nödvändiga för att dra nytta av digitaliseringens fördelar. 
För svensk del skulle det kunna innebära digital teknik för smarta fordon, 
uppkopplad hälso- och sjukvård samt smarta elnät. 

EU behöver en strategi för handel med data som kommer in till EU. 
Data som flödar ut ur EU omfattas av datalagstiftningen GDPR, men 
data som kommer in till EU har inget sådant regelverk. Detta behöver åt-
gärdas. Likaså måste handel med data ingå i EU:s alla handelsavtal, men 
med tydliga regler för dataskydd, datalokalisering och samarbete mellan 
dataskyddsmyndigheter. 

Statsstöd och konkurrens 
EU har oerhört stränga statsstödsregler. Kommissionen granskar mycket 
noga statsstöd och företagssammanslagningar med ambitionen att bevara 
den inre marknadens integritet och se till konsumenternas intressen. Såväl 
Tyskland som Frankrike har kritiserat politiken för att vara alltför rigid. I 
mars 2020 antog kommissionen ett förslag om tillfälligt modifierade stats-
stödsregler för att möjliggöra för medlemsländerna att under coronakrisen  
stötta nationellt viktiga företag och motverka risken för ”hostile take- 
overs”. Under våren har hundratals stödansökningar beviljats. Det har varit  
rimligt i en krissituation, men det är angeläget att disciplinen återinförs 
gradvis efter krisen. Här bör Sverige driva på. Vissa reformer kan bli nöd-
vändiga, men statsstödsystemet får inte snedvrida konkurrensen på den 
inre marknaden. Hittills är Tyskland det land som stått för mer än hälften 
av de statsstöd som kommissionen godkänt till följd av pandemin. Fattiga-
re länder har inte råd med dessa interna stöd, vilket ytterligare riskerar att 
slå ut konkurrensen. Den framtida statsstödspolitiken bör gå hand i hand 
med den gröna omställningen och främja stöd och investeringar som är i 
linje med utveckling av koldioxidfri och energisnål teknik.

En fråga som nyligen kommit upp rör hanteringen av utländska företag. 
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EU:s marknad är öppen för konkurrens, investeringar och bud på upphand-
ling, men EU har inte haft någon möjlighet att stoppa kraftigt statssubven-
tionerade utländska företag som kan lägga bud med helt andra kostnader 
– något som europeiska företag har haft svårt att möta. Här bör policyn änd-
ras, så att även utländska företag granskas enligt samma principer.

Budgetdisciplin
Även de strikta reglerna om budgetdisciplin har av uppenbara skäl luck-
rats upp under krisen. Redan i mars aktiverade kommissionen klausulen 
som gör det möjligt för medlemsstaterna att överskrida reglerna för vilken 
nivå som är tillåten för budgetunderskott och statsskuld. Den gamla ord-
ningen måste gradvis återinföras så att kommissionens arbete med den 
regelbundna granskningen av ”europeiska terminer”12 kan återupptas. 
Här måste uppföljningen av åtgärder, strukturella reformer och hållbar 
utveckling få väsentligt högre prioritet än tidigare. Samtidigt kan systemet 
för tillväxt- och stabilitetspakten förenklas för att underlätta jämförelser. 
Som tidigare nämnts har kommissionen stundtals varit alltför benägen att 
se mellan fingrarna på uppenbara avvikelser i ländernas budget och de 
riktlinjer euroländerna beslutat om vad gäller till exempel budgetunder-
skott. Det innebär att tilliten till systemet har urholkats och att det blivit 
en klyfta mellan de mer hökaktiga länderna i Norra Europa och övriga 
länder. Den klyftan återspeglades i sommarens tuffa budgetförhandlingar.  

Bankunionen 
Sverige deltar (tyvärr) inte i eurosamarbetet men det är oundvikligt att 
reformer inom eurogruppen kommer att genomföras och de berör Sveri-
ge såväl direkt som indirekt. Idén med en bankunion kom till i samband 
med eurokrisen 2012–13 och är ett sätt att öka förtroendet för eurosam-
arbetet. Bankunionen handlar om ett gemensamt ansvar för tillsyn och 
krishantering av banker inom euroområdet, med ett gemensamt regelverk 
för samtliga EU-länder. Alla euroländer är med, Bulgarien och Kroatien 
har aviserat att de avser att gå med och Danmark har, liksom Sverige, en 
intern diskussion. Frågan om Sveriges deltagande i bankunionen är inte 

12 Europeiska terminer är EU-kommissionens årliga granskning av medlemsländernas ekonomier där den lämnar specifika 
rekommendationer för varje land. 
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omedelbart relevant för den kortsiktiga ekonomiska återhämtningen, men 
handlar långsiktigt om i fall Sverige ska få inflytande över ett område som 
berör oss. En statlig utredning tittade på frågan utan att lyckas landa i 
någon rekommendation.13 Jag menar dock, i likhet med Riksbankens re-
missvar till den utredningen, att ett medlemskap för Sverige skulle ge ett 
stabilare regelverk vid nästa finansiella kris samt ge Sverige möjlighet att 
påverka bankunionens framtida utformning. 

Arbetskraftsinvandring 
och fri rörlighet 

Under krisen stängdes gränser såväl inom EU som mot länder utanför unio- 
nen. Det fanns ingen gemensam samordning för hanteringen av gäst- och 
säsongsarbetare, något som orsakade stora störningar i bland annat jord-
bruket runtom i Europa. I framtiden måste det finnas en strategi för detta. 
Schengensamarbetet måste snarast börja fungera igen, så att EU-medborg-
are kan resa fritt över gränserna. 

Trots den infekterade migrationsfrågan är det viktigt att det öppnas lag-
liga vägar att komma till Europa. Det handlar om hanteringen och an-
svarsfördelningen av flyktingar, men också om arbetskraftsinvandring. 
När den akuta krisen är över kommer det återigen bli tydligt att vi be-
höver viss nyckelarbetskraft i Europa. Rörlighet för personer från tredje 
land måste också få en större plats i handelsavtalen, särskilt vad beträffar 
godkännande av vissa kompetenser och yrkeskvalifikationer. 

Demokratin satt på undantag 
Under coronakrisen har närmare hundra länder runt omkring i världen 
infört olika typer av tillfälliga undantagstillstånd. I flera länder har makt-
havarna dessutom tagit chansen att utöka sina egna maktbefogenheter i 
skuggan av media och krisen. I Europa har detta främst skett i Polen, som 
försökte driva igenom ett presidentval mitt under den värsta smittan, och i 
Ungern. Den ungerske premiärministern drev igenom ett beslut om att han 
under obegränsad tid skulle kunna fatta beslut med dekret som var överord-
nade alla andra lagar. Samtidigt inskärptes medielagarna så att man kunde 
få upp till fem års fängelse för kritik eller ”spridande av propaganda”. Nu 

13 Sverige och Bankunionen SOU 2019:52.
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har dekretet upphört men en stor del av problemen med maktkoncentration 
och indirekt mediecensur finns kvar, liksom politiseringen av rättsväsendet. 
Enligt flera internationella organisationer är Ungern inte längre att betrakta 
som en demokrati och Polen är på väg bort från demokratin.14 

Såväl Polen som Ungern har under ett flertal år varit i konflikt med 
EU-kommissionen om lagar som inskränkt mediefriheten och politiserat 
rättsväsendet. Flera fall har tagits till domstol. Det accentuerar behovet av 
att också medlemsländerna agerar. Jag menar att det inte kan vara rimligt att 
medlemsländer i EU bryter mot de grundläggande värderingar som utgör 
själva kärnan i samarbetet. Dessutom får Polen och Ungern en mycket stor 
andel av EU:s gemensamma budget och är de länder som gått i bräschen för 
att blockera beslut om ett gemensamt ansvarstagande för flyktingar. En ma-
joritet av länderna verkar dela denna kritik, men det har hittills varit omöj-
ligt att få enighet till mer konkreta åtgärder mot Polen och Ungern. Inte 
minst en del andra länder i Öst- och Centraleuropa, som själva har problem 
med korruption och rättsväsende, har motsatt sig detta av rädsla för att själ-
va drabbas av sanktioner och för att de menar att EU lägger sig i för mycket. 
Sverige bör fortsätta att agera för att det införs en konditionalitet vad gäl-
ler fördelning av gemensamma medel. I den nya återhämtningsfonden och 
långtidsbudgeten finns skrivningar om att medel kan villkoras vid brott mot 
grundläggande rättigheter men formuleringarna är oprecisa och behöver 
operationaliseras. Detta bör gälla för såväl nuvarande som kommande med-
lemmar. Likaså bör den aviserade årliga rapporten om tillståndet för demo-
kratin i medlemsländerna göras av oberoende experter. De rapporterna kan 
utgöra grund för budgetdiskussionerna. EU kan inte med trovärdighet agera 
på den internationella scenen om några av dess medlemsländer inte uppfyl-
ler grundläggande demokrativillkor.

Ett starkare EU i en 
osäker omvärld

Problematisk världsbild redan innan corona
Redan innan coronakrisen var det bekymmersamt på den internationel-
la scenen. Den efterkrigsvärld som byggdes upp efter andra världskriget, 

14 Annual Freedom House report 2020 samt Varieties of Democracy 2020.



cecilia malmström

17

under ledning av USA och i samarbete med Europa, skapade internatio-
nella organisationer och multilaterala samarbeten som i dag är kraftigt 
försvagade. Vi lever i ”den nya oredans tid” som Carl Bildt kallar det i sin 
utmärkta bok med samma namn.

I USA styr en president som inte verkar bry sig om traditionella alli-
anser och som flertalet gånger har uttalat sig föraktfullt om det transat-
lantiska samarbetet och om EU. President Donald Trump utropade tidigt 
under sin mandatperiod att ”handelskrig är bra och lätta att vinna”. Han 
ser handel och tullar som rent geopolitiska verktyg som kan sättas i hans 
främsta agendas tjänst, ”putting America first”. Med det som ledord drog 
den nya administrationen sig snabbt ur TTP-avtalet med elva andra län-
der i Amerika och Asien, lade TTIP-förhandlingarna med EU på is samt 
införde stål- och aluminiumtullar gentemot stora delar av världen med 
motiveringen att de var ett hot mot landets inre säkerhet. Det tidigare 
NAFTA-avtalet med Kanada och Mexiko förhandlades om till ett ganska 
blygsamt förändrat USMCA.15 

Under president Trump har USA lämnat det internationella klimatavta-
let Parisavtalet, sagt upp kärnavtalet med Iran, är på väg att lämna världs-
hälsoorganisationen WHO samt har trappat ner på engagemanget i flera 
andra internationella organisationer och överenskommelser. Trump har 
aviserat att han tänker dra tillbaka 9 500 soldater från Tyskland, något 
som väckt bestörtning i Berlin. 

USA:s relation till EU har gradvis försämrats, kanske har de transatlan-
tiska banden aldrig varit så svaga som nu. Det gäller över hela fältet – sä-
kerhet, energi, politiken gentemot Kina samt naturligtvis handel. EU har 
fått känna på reella tullar och hot om ytterligare sådana på bland annat 
bilar, bildelar och vin. EU känner sig sårat av att ha blivit kallat ”ett hot 
mot USA:s inre säkerhet” samt av ett närmast totalt ointresse för någon 
form av gemensam agenda. USA:s blockering av domare i WTO:s appella-
tionsdomstol och bristande engagemang i WTO skapar också bekymmer.

Det amerikanska handelskriget mellan USA och på Kina, som trappades 
upp 2018–2019 fick en tillfällig vapenvila i början av 2020 genom ett så 
kallat fas-ett-avtal. Nu hotar dock president Trump med att åter höja tull-
lar gentemot Kina. Det stundande presidentvalet i november kommer inte 

15 US Mexico Canada Agreement. Avtalet trädde i kraft 1/7-2020. 



omstartskommissionen

18

underlätta för dialog och samförstånd. Tvärtom kan man förvänta sig en 
tuffare retorik och en del nya utfall, inte minst mot Europa. 

Kina å andra sidan har under de senaste åren kraftigt stärkt sin ekonomis-
ka ställning och därmed sina politiska ambitioner. Landet satsar på att bli 
världsledande inom ett antal strategiska områden och bli nationellt oberoen-
de av bland annat vapen och militär utrustning. Ambitionerna inom Belt and 
Road16 handlar inte bara om ren infrastruktur utan är i högsta grad också 
ett ideologiskt projekt för att sprida kinesiska värderingar och underminera 
den västerländska modellen. Kina har under en lång tid väckt världssamfun-
dets irritation genom att inte genomföra de reformer landet lovade i samband 
med WTO-anslutningen 2001, men också genom massiva stöd till statligt 
ägda bolag, överproduktion av framför allt stål, aluminium och cement som 
dumpar världsmarknaderna och genom att försvåra för utländska företag 
som verkar i landet med bland annat diskriminerande regler, obligatorisk 
tekniköverföring och cyberstöld. Situationen för de mänskliga rättigheterna 
blir allt sämre och den nya säkerhetslagen i Hong Kong samt agerandet mot 
demokratiaktivisterna där har väckt protester och oro världen över. 

Världshandelsorganisationen WTO har under en lång tid varit i kris och 
haft svårt att fatta beslut. Regelverket är inte anpassat till dagens behov. 
Många gamla, olösta frågor hindrar att man kommer vidare och organi-
sationen, som behövs mer än någonsin i en post-coronavärld, är i skriande 
behov av reformer. Dessutom har dess generaldirektör Roberto Azevedo 
aviserat sin avgång. En ny chef ska tillsättas hösten 2020 och det är viktigt 
att det blir en person som med EU och andra kan driva reformprocessen 
vidare, stå upp mot Kina och USA samt vinna Afrikas förtroende.

Det finns förstås också viktiga motkrafter till den växande protektionis-
men. Den Europeiska unionen har under de senaste åren, tillsammans med 
en grupp likasinnade länder, försökt att hålla frihandelns fackla levande 
genom att sluta en mängd handelsavtal – med Kanada, Japan, Singapore, 
Vietnam, och ett par regionala avtal i Afrika. Den Afrikanska unionen17 

16 Belt and Road-initiativet lanserades av president Xi Jingping i oktober 2013. Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som 
involverar länder i Asien, Europa och Afrika. Det kallas ibland den Nya Sidenvägen efter den historiska Sidenvägen, men tanken är 
att koppla ihop myten med dagens högteknologiska kapacitet och knyta ihop världen genom land, vatten- och vägburna 
transporter. Dock kommer investeringarna ofta till ett politiskt pris, då Kina stundtals krävt stöd i internationella forum i frågan 
som till exempel rör mänskliga rättigheter.  
17AU, Den Afrikanska Unionen bildades 2002 och består av samtliga 55 afrikanska stater. Den inomkontinentala handeln är mycket 
begränsad och krånglig. Arbetet med att bilda ett frihandelsområde inleddes 2015 och har som mål att 90% av tullarna ska bort och 
att tjänstesektorn ska liberaliseras.
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har beslutat att arbeta för ett stort interkontinentalt frihandelsområde, där 
tullar ska bort och tjänster liberaliseras. I Asien finns även RCEP18 mellan 
de tio ASEAN-länderna19 samt Australien, Indien, Nya Zealand, Kina och 
Sydkorea. Också Indien förhandlar om medlemskap i frihandelsområdet. 
När USA lämnade TPP gick de övriga elva länderna vidare och bildade 
CPTTP20, som är i kraft sedan december 2018. De frihandelsvänliga län-
derna kommer mer än någonsin behöva hålla ihop och driva på handels-
politikens reformering och modernisering den närmaste tiden.

I EU:s grannskap har vi ett allt mer auktoritärt styre i såväl Turkiet som 
Ryssland samt oroligheter i Mellanöstern och i Nordafrika. Vi har en växan-
de nationalism, statskontrollerad manipulation och försök att påverka andra 
länders val och politiska debatt, trollfabriker och ”fake news”. Kort sagt är 
det en hård värld där vi behöver vänner och allierade. För ett litet land som 
Sverige är den enda möjligheten till inflytande att samarbeta med andra – 
inom EU och i andra internationella organisationer. När multilateralismen 
ersätts med protektionism och nationellt egenintresse blir Sverige väldigt 
sårbart. Därför behövs ett aktivt Sverige i ett starkare EU.

Handelspolitik viktig del 
i återhämtningen 

Återhämtningen för den globala handeln kommer att vara avhängig hur 
pandemin fortskrider. Men även med en gynnsam utveckling kommer vä-
gen ut ur det djupa ekonomiska hålet att bli plågsam, för att inte tala om 
allt mänskligt lidande viruset har orsakat. Det är naturligt att det kommer 
att ske förändringar i handelsmönster, men vi måste se upp med den väx-
ande protektionismen, som frodades redan före coronakrisen, så att den 
inte sätter tonen för återhämtningen. Ett exportberoende land som Sverige 
kan inte blomstra utan att handeln utvecklas och stärks. 

Den globala handeln har av lätt insedda skäl kraftigt gått tillbaka under 
den här tiden. Svensk export beräknas enligt finansdepartementet minska 
med 6 procent, att jämföra med 11 procent i Tyskland. WTO beräknar att 
världshandeln i värsta fall kan falla med 32 procent. När kinesiska fabriker 

18 Regional Comprehensive Partnership.
19 ASEAN, Asean Free Trade Area består av Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, 
Thailand och Vietnam. Organisationen bildades 1990 och har som mål att underlätta handel och regional integration. 
20 CPTTP, Comprenensive and Progressive Agreement for Transatlantic Partnership består av Australien, Brunei, Chile, Japan, 
Kanada, Mexiko, Malaysia, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam.  Även Storbritannien har uttryckt intresse av att gå med. 
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i princip helt stängde drabbades tillverkare och företag runt om i världen 
hårt. Nu har många fabriker i Asien öppnat igen, bildelar och olika teknis-
ka komponenter tillverkas åter och produktionen är i stort sett igång igen. 
Många västerländska företag – och politiker – har dock utryckt bekymmer 
över det stora beroendet av Kina. 

Den tid när det var billigt att tillverka i Kina är över och det pågår många 
diskussioner om diversifiering och åternationalisering. Det finns en tydlig 
oro över ett alltför ensidigt beroende av Kina. Men EU är helt oförmö-
get att producera alla varor och tjänster själva. En diversifiering till övri-
ga Asien, till exempel till CPTPP-området med sina enhetliga regler, eller 
mot Latinamerika är förstås möjlig. Men det är beslut som företagen själva 
måste fatta – de kan inte kommenderas fram. Det vore en felbedömning 
att tro att återhämtningen kan ske utan handel. Det handelsberoende Eu-
ropa (och Sverige) måste tvärtom än mer engagera sig i frihandelsavtal och 
se till så att det multilaterala handelssystemet inte bara fungerar, utan även 
stärks och reformeras. En uppdatering och fortsatt liberalisering av den 
globala handeln måste även framgent vara en svensk prioritering. 

Sverige har tagit initiativ till ”Trade for Health”, ett förslag på hur tullar  
på medicinsk utrustning kan tas bort globalt. EU skulle kunna börja  
med att statuera exempel och kortsiktigt öka tillgången på läkemedel och 
sjukvårdsprodukter. Phil Hogan, EU-kommissionär med ansvar för han-
delsfrågor, stödjer idén och har föreslagit att EU borde ta initiativ till ett 
plurilateralt avtal inom WTO för en ”pharmadeal”. Positiva signaler kring 
dylika idéer har hörts från länder som Kanada, Singapore, Nya Zealand, 
Chile, och Australien. Det finns ett gammalt WTO-avtal mellan 34 länder 
som tar bort tullar för över 7 000 medicinska och kemiska produkter, ett 
alternativ vore att uppdatera det. 

Vägen framåt
Det är viktigt att Sverige i EU driver på frihandelsagendan, de avtal som 
är i kraft måste vårdas och fungera. Japan och EU står tillsammans för en 
fjärdedel av den globala bruttonationalprodukten. Avtalet med Japan, som 
trädde ikraft i februari 2019, är ett oerhört ambitiöst avtal som tar bort 97 
procent av tullarna länderna emellan samt innebär en långtgående libera-
lisering vad gäller tjänster och offentlig upphandling. Det saknas dock ett 
kapitel om dataflöden, ett sådant bör snarast förhandlas fram. 
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Vietnam är en viktig marknad med närmare 90 miljoner människor och 
avtalet med detta land är det mest ambitiösa som EU har slutit med något 
utvecklingsland. Det träder i kraft under sommaren 2020 och måste för-
stås noga följas upp. 

Avtalen med Mexiko och de fyra länderna i Mercosur är färdigförhand-
lade. De måste snarast läggas fram för Europaparlamentet och minister-
rådet för beslut. Det finns dock ett stort motstånd mot Mercosur-avtalet i 
Europaparlamentet och i flera medlemsländer. Det beror framför allt på 
en skepsis mot den politik som president Jair Bolsonaro för i Brasilien och 
Amazonas. Skepsisen mot frihandel växer i Europa. Det traditionellt fri-
handelsvänliga Nederländerna har stora svårigheter att ratificera avtalet 
med Kanada i senaten, trots att avtalet varit i kraft i snart tre år och gynnat 
Nederländerna. Det behövs en bred debatt om frihandelns fördelar men 
också en politik som visar att medlemsländerna är beredda att göra mer 
för att fördela vinsterna från handeln samt att handeln förblir ansvarsfull.

Sverige bör vara pådrivande för att fortsätta och färdigställa de förhand-
lingar som pågår, närmast med Australien och Nya Zealand, men även 
de med Chile, Indonesien och Tunisien. Här har förhandlingarna fortsatt 
digitalt under krisen. På sikt bör förhandlingar om regionala avtal med 
såväl ASEAN som Afrikanska unionen inledas.

I EU:s nuvarande handelsstrategi från 2015, Trade for All, föreslogs att 
EU borde inleda förhandlingar om investeringsavtal med Hong Kong och 
Taiwan, som båda är WTO-medlemmar. Förberedelsearbetet är gjort men 
den förra kommissionen hade inte kraft att påbörja dessa förhandlingar. 
De bör nu inledas. Förhandlingarna med Hong Kong är förstås avhängiga 
den politiska utvecklingen där. 

Relationerna med USA 
Den amerikanska ekonomin förväntas falla med minst 6 procent under 
2020 enligt IMF World Economic Outlook och arbetslösheten kan stiga 
till 20 procent. Presidentvalet närmar sig. Retoriken gentemot Kina och 
Europa kommer att bli mer högljudd och aggressiv. Hot om och eventuellt 
införande av nya tullar är att vänta. De har redan tidigare använts som 
avledande manövrer för att flytta fokus från inrikespolitiska problem. 

Inget EU-genombrott kommer att ske med USA före presidentvalet, men 
det finns i kongressen, senaten, företagsvärlden, akademien och runt om-
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kring i USA åtskilliga, inte minst av europeiskt ursprung, som inte vill 
accelerera konflikterna med Europa utan tvärtom åter knyta och stärka 
banden. Sverige bör stödja de ansträngningar som görs av kommissionen 
att fortsätta förhandla ett begränsat men meningsfullt mindre frihandels-
avtal. Det är också viktigt att finna lösningar på en del långdragna kon-
flikter såsom Airbus/Boeingfallen som varit föremål för WTO-tvistelös-
ning i 15 år och som nu resulterat i att USA infört strafftullar mot EU 
och hotar med nya. Det finns likaså många ömsesidiga fördelar med att 
komma överens om en del regulativt samarbete, gemensamt utarbetande 
av standarder med mera. Andra områden där samarbetet bör fördjupas är 
cybersäkerhet samt infrastruktur. På sikt bör naturligtvis EU och USA, 
som varandras viktigaste handelspartner, återstarta förhandlingar om ett 
allomfattande frihandelsavtal. Skepsisen på båda sidor av Atlanten är dock 
stor, det saknas tillit. Möjligen blir det lättare att förhandla med en annan 
president än Donald Trump, men TTIP-förhandlingarna var svåra redan 
under president Obama. En Bidenadministration kan dock förväntas sät-
ta större värde på multilateralt samarbete och goda relationer med Euro-
pa. Sverige och EU bör planera för ett scenario med såväl fyra år till med 
Trump som ett maktskifte under Joe Biden. 

Relationerna med Kina
Kina är Europas näst viktigaste handelspartner och de båda förhandlar 
sedan 2013 om ett investeringsavtal med målet att underlätta investeringar 
och skapa mer jämlika handelsvillkor.

Förhandlingarna har gått mycket långsamt. Inga förhandlingsrundor 
har hållits med Kina sedan i december 2019. Höstens planerade toppmöte 
i Leipzig mellan alla EU-länder och Kina är uppskjutet på obestämd fram-
tid. Det ligger i Sveriges intresse att vi i alla fall sluter ett mindre avtal med 
Kina som skapar ett, om än begränsat, utjämnande av spelreglerna och 
handelsvillkoren. Här måste EU sätta press på Kina för att klargöra om de 
verkligen är beredda att sluta ett avtal och i så fall göra nödvändiga efter-
gifter. Annars bör kanske förhandlingarna tillsvidare läggas på is. 

Även om vi kan känna stor oro över utvecklingen i Kina är inte lösning-
en att helt bryta med landet. Dels är Kina en viktig handelspartner, dels 
behöver vi samarbeta inom en mängd områden, inte minst Parisagendan 
och reformerna av internationella organisationer, främst WTO. Men vi 
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behöver en tydligare, mer strategisk och kritisk linje mot Kina. Det finns 
vissa tecken på att en sådan växer fram i kölvattnet av Covid-19, men 
medlemsländerna är fortfarande splittrade. Jag hoppas på ett mer enat EU 
som står upp för sina värderingar och som fördömer de grova brotten mot 
mänskliga rättigheter, falska nyheter och ingrepp i nationell politik. Uni-
onen ska vara tydlig med att vissa investeringar inte är acceptabla men att 
vi söker samarbete och förändring. 

Kinas investeringar med fokus på kritisk infrastruktur har ökat drama-
tiskt de senaste åren. Kina äger idag hundratals hamnar, vindkraftverk, 
flygfält med mera i EU och är delägare i åtskilliga företag. Enligt FOI To-
talförsvarets forskningsinstitut har Kina köpt 65 svenska företag värda 
100 miljarder svenska kronor de senaste 18 åren.21 Många kinesiska in-
vesteringar är välkomna, men vi har känt av en tilltagande oro över att de 
kommer till ett politiskt pris. Såväl Grekland som Ungern har stöttat Kina 
i stället för övriga EU i centrala omröstningar i exempelvis människorätts-
frågor i FN, där Kina pekats ut. För ett par år sedan började kommissionen 
på uppmaning av flera medlemsländer att ta fram ett regelverk för ökad 
samordning av investeringsgranskning inom EU. Det innebär en ökad 
samordning, gemensamma kriterier och rådgivning. Det är de enskilda 
medlemsländerna som ytterst bestämmer om investeringar, här har kom-
missionen ingen juridisk kompetens. Icke desto mindre finns det ett behov 
av informationsutbyte och gemensamma kriterier för att kunna säga nej 
när det behövs, utan att bygga upp nya protektionistiska hinder. Sverige 
har påbörjat arbetet med att få en egen investeringsgranskning på plats 
och det är ytterst angeläget att det arbetet fullföljs. Den statliga utredning 
som undersöker frågan ska vara klar under hösten 2021. Dessutom lämna-
de regeringen en lagrådsremiss i början på juni med uppgift att titta på hur 
samarbetet kan stärkas mot de utländska investeringar som hotar svensk 
säkerhet och allmän ordning.

USA försöker pressa EU att ”välja” mellan USA och Kina. Värderings-
mässigt råder det självklart ingen tvekan om var Europa hör hemma. 
Mycket av kritiken mot hur Kina agerar på den globala handelsscenen är 
legitim. Likaså är agerandet i Hong Kong ett brott mot ”ett-land-två-sys-
tem-principen” och här bör EU:s kritik bli mer tydlig. USA och Europa 

21 Kinesiska bolagsförvärv i Sverige, en kartläggning FOI 2019-11-28.
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borde samarbeta i en mängd frågor för att sätta press på Kina. Lösningen 
kan dock inte vara handelskrig. Vi behöver hitta en konstruktiv agenda 
med Kina där vi kan handla och samarbeta i relevanta frågor, utan att göra 
avkall på grundläggande värderingar, respekt för demokrati och mänskli-
ga rättigheter.

Stärk det multilaterala samarbetet 
WTO har under en längre tid varit i stort behov av att reformeras. Sveri-
ges talan i WTO sker genom EU-kommissionen och de reformförslag som 
kommissionen driver har haft ett mycket brett stöd bland medlemslän-
derna. Den stora ministerkonferens som skulle ha samlat alla 164 med-
lemmar på högsta nivå i Nursultan, Kazakstan, i juni 2020, ställdes in. 
Den nye generaldirektören, som förhoppningsvis tillträder under hösten, 
bör tillsätta en reformgrupp av ministrar från olika länder och världsdelar 
med uppdrag att ta fram en reformagenda. Den bör innehålla förslag på 
förändringar för det dagliga arbetet, med öppenhet och rapportering där 
det finns brister idag. Jag menar att man också måste fundera på om det 
är rimligt att fatta alla beslut inom WTO med enhällighet eller om man 
i vissa frågor kan gå över till majoritetsbeslut. Som det är nu så är orga-
nisationen i stora delar inte förmögen att fatta beslut. Man måste likaså 
finna en lösning på frågan om vad som definierar ett utvecklingsland och 
därmed vilka skyldigheter och undantag dessa länder har. I dag är det upp 
till varje land att definiera sig självt, något som till exempel världens störs-
ta ekonomi Kina gör, tillsammans med andra länder som är medlemmar 
i ”rikemansklubben” G20. Utvecklingsländer får undantag från flera av 
WTO-systemets skyldigheter. Nästan två tredjedelar av medlemsländerna 
har dessa undantag, något som är ohållbart.

Efter att det visat sig svårt att starta multilaterala förhandlingar har 
grupper av länder i WTO gått vidare med plurilaterala initiativ. Detta 
kommer under förutsägbar tid framåt vara lösningen för att kunna sluta 
några avtal överhuvudtaget. Ett sådant initiativ som lanserades i Buenos 
Aires 2017 var ett om digital eller elektronisk handel där EU, USA, Kina 
och 80 andra länder ingår. Ett sådant avtal vore viktigt för Sverige. Det 
syftar till att etablera gemensamma standarder för vissa grundläggande 
elektroniska tjänster såsom e-kontrakt, e-underskrift, hantering av spam 
med mera. Målet är att skapa globala regler för smidiga digitala transak-
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tioner, etablera transparens och tillit, underlätta gränsöverskridande data-
flöden samt förbättra regelverket för telekommunikation. Förhandlingar-
na är ganska långt gångna men det finns svårigheter i synen på dataskydd 
och datalokalisering där EU, Kina och USA har skilda åsikter. Det är dock 
viktigt att hitta sätt att slutföra dessa förhandlingar. 

Därtill finns två andra plurilaterala avtal som legat i malpåse en tid. Sve-
rige bör söka allianser för att återuppliva dessa förhandlingar. Det handlar 
om EGA (Environmental Goods Agreement), som syftar till att ta bort 
tullar på miljövänlig teknik. Medlemsländerna, EU28 samt ytterligare 16 
länder, har förhandlat sedan 2014 och har enats om en lista med hundra-
tals produkter som skulle bli tullfria och tanken var att listan lätt skulle 
kunna uppdateras. I december 2016 hölls den sista förhandlingsrundan 
och den slutade i djup oenighet mellan USA, Kina och EU. Med lite god 
vilja skulle dock dessa samtal kunna återupptas. Ambitionerna ligger helt 
i linje med FN:s milleniemål och vore också ekonomiskt motiverade då 
Sverige och många andra länder har konkurrenskraftig grön teknik. 

Det andra vilande avtalet handlar om liberalisering av tjänster, TISA 
(Trade in Services Agreement). Avtalet omfattar EU samt 22 andra WTO- 
medlemmar som tillsammans står för 70 procent av den globala tjänste- 
handeln. Förhandlingarna inleddes 2013 men har legat i träda sedan  
november 2016. Även dessa förhandlingar borde så småningom kunna 
återupptas.

EU, USA och Japan har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till nya 
globala regler för industrisubventioner, teknologiöverföring, statliga före-
tag med mera. Detta arbete är oerhört viktigt och de tre måste tillsammans 
med andra WTO-medlemmar sätta press på Kina att ta sitt ansvar för att 
det multilaterala regelverket uppdateras. Få länder i världen har tjänat så 
på WTO-medlemskapet som Kina – det är i landets intresse att systemet 
överlever. 

Krisen i appellationsdomstolen måste hitta en långsiktig lösning. När 
det gamla systemet kollapsade på grund av brist på domare, bildade EU 
och 16 andra länder ett slags parallellt system enligt samma regler och 
principer. Domare håller nu på att nomineras. Lösningen är förhopp-
ningsvis tillfällig och målet måste vara att få med USA på en diskussion 
om systemets framtid. Överhuvudtaget är det oerhört viktigt att USA 
engageras i reformarbetet i WTO. WTO är långt ifrån perfekt, men utan 
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organisationen skulle vi kastas in i ett handelspolitiskt kaos som skul-
le drabba små exportberoende länder som Sverige hårt, men även ut-
vecklingsländerna skulle drabbas. Sverige bör med likasinnade verka för 
att ett reformarbete inleds, men det kommer bara vara möjligt om både 
USA och Kina deltar.

Undvik en hård Brexit 
I överenskommelsen mellan Storbritannien och EU ingår en övergångstid 
som varar 2020 ut. Under denna tid är Storbritannien fortfarande med-
lem i den inre marknaden och som en part i EU:s handelsavtal (37 avtal 
med 64 länder). Därefter är Storbritannien att betrakta som ett tredje land 
som lämnar handelsavtalen och den inre marknaden. Sedan årsskiftet för-
handlas om ett avtal för de framtida relationerna. Där ingår miljösamar-
bete, forskning, fiskefrågor, samarbete om säkerhet och terrorism, samt, 
det viktigaste, ett frihandelsavtal. Förhandlingarna går inte särskilt bra, 
därom vittnar båda sidor. Ett avtal måste i praktiken vara klart i sommar 
om det först ska hinna översättas och röstas om i Europaparlamentet och 
därefter ratificieras av ministerrådet och den brittiska sidan. Även innan 
coronaviruset slog till var tidtabellen väldigt pressad. Det kommer att bli 
väldigt svårt att hinna komma överens i tid, även om parterna nu möts 
mycket ofta. Prestigen och tonläget är högt på båda sidor.

All logik talar för att förhandlingarna borde förlängas, men detta är nå-
got Boris Johnson svurit på att inte göra. Sverige bör verka för att EU, utan 
att ge vika på grundläggande principer, visar flexibilitet i förhandlingarna 
och agerar för att ett första delavtal, med exempelvis avskaffande av tullar 
på varor kan slutas vid årsskiftet. Därefter krävs en tydlig handlingsplan 
med tidsangivelser som kan antas av båda sidor utan att förlora ansiktet, 
så att förhandlingarna kan fortsätta även en bit in på nästa år. Det mest 
sannolika är dock att Storbritannien lämnar med vad som finns på bor-
det vid årsskiftet och svenska företag gör klokast i att förbereda sig för att 
framgent handla med Storbritannien som ett tredje land.

En hård Brexit vore mycket olycklig för alla parter, inte minst Sverige. 
För svensk del står exporten till Storbritannien (inklusive Nordirland) för 
fem procent av vår totala export och importen för 4,6 procent.22 Storbri-

22 Kommerskollegium Landfaktablad Storbritannien och Nordirland GB2019.
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tannien har dessutom varit en viktig politisk allierad till Sverige. I ett EU 
utan britterna blir det än mer angeläget för Sverige att söka allianser med 
likasinnade länder i framför allt Hansagruppen i frågor som frihandel, re-
former, transatlantiskt samarbete med mera. 

Svåra handelsrelaterade frågor 
Det finns ett antal knepiga handelsrelaterade frågor som ligger på EU:s 
bord och som Sverige måste förhålla sig till då de i allra högsta grad kom-
mer att beröra företagens villkor. En del av mina kollegor i denna skrift 
lyfter också fram dem.  

EU-kommissionen lanserade i början på juni 2020 offentliga konsulta-
tioner kring hur man ska hantera frågan om reglering av de stora teknik-
bolagen och de digitala plattformarna. Målet är att uppdatera de över 20 år 
gamla regelverken och omfattar bland annat frågan om vilket ansvar tek-
nikjättar som Google, Facebook, Twitter med flera har för vad som pub- 
liceras online. Det kan handla om skadligt innehåll, ”hate speech”, ”fake 
news” eller sponsring av terrorism, men också om hantering av person-
data. Flera företag har börjat med självreglering här, men det vore förstås 
bäst med enhetliga regler. Idealt bör det ske genom gemensam lagstiftning 
på OECD-nivå. 

Sedan några år pågår i Europa, men också på andra håll i världen, en dis-
kussion om digitala skatter, det vill säga hur och om de stora digitala bolagen 
som Amazon, Apple, Google med flera ska beskattas för vinsten i de länder 
de verkar. Under 2019 uppgick e-handeln globalt till 3,5 biljoner dollar.23 
Troligen ökar den än mer under 2020 då människor i isolering har gjort allt 
fler inköp på nätet. De digitala plattformarna betalar ingen eller mycket lite 
skatt på sina inkomster och på den data de samlar in för reklamsyfte på sina 
plattformar. Enskilda medlemsländer som Frankrike och Storbritannien 
har redan infört digital skatt. USA har hotat med strafftullar om EU fortsät-
ter att driva en egen digital skatt och det riskerar att blomma upp till en stor 
konflikt. Det är en känslig fråga som handlar om det krävs särskilda regler 
för de digitala bolagen eller om man snarare skall få dem att följa existerande 
regler och eventuellt skärpa dem. Det bästa vore om man kunde hitta en ge-
mensam lösning även på den här frågan inom ramen för OECD och få med 

23 Stokes, 2020.
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sig USA. Diskussionen inom OECD har dock pågått i flera år utan större 
framsteg. Min rekommendation, i likhet med Åsa Hanssons slutsats i denna 
bok, är att Sverige hur som helst avstår från att införa en egen digital skatt 
och istället avvaktar utvecklingen inom EU. 

Slutligen finns en mycket aktuell fråga som handlar om hur handeln i 
högre utsträckning kan bidra till att genomföra FN:s milleniemål. Handel 
i sig skapar inte ett hållbart samhälle men kan bidra till dess mål, något 
som uttrycks i FN:s 2030-agenda. Samtliga EU:s handelsavtal har numera 
särskilda kapitel om hållbar utveckling och dessa kan komma att skärpas. 
EU-kommissionen har dessutom aviserat någon form av grön gränsskatt, 
det vill säga skatt på import i förhållande till varornas koldioxidavtryck. 
Även transporter och tillverkning av råmaterialet skulle ingå i beräkningen. 
Syftet är att förhindra koldioxidläckage och att verksamheter flyttas till län-
der som är mindre ambitiösa vad gäller utsläppsmål. I samband med finan-
sieringen av EU:s återhämtningsplan uppgav Ursula von der Leyen att koldi-
oxidskatt skulle kunna vara ett sätt att få in pengar. Exakt hur en sådan skatt 
skulle kunna se ut är oklart, många kloka hjärnor funderar nu på det, men 
tanken är att det ska bygga på handeln med utsläppsrätter, ETS-systemet. 
Kommissionen har skickat ut en allmän remiss för att få in synpunkter. Man 
skulle kunna tänka sig att inleda sektorsvis, till exempel med stål. Frågan är 
prioriterad för kommissionen, Europaparlamentet och många medlemslän-
der. Diskussionen förs även utanför Europa, exempelvis i Kanada och Nya 
Zealand. Det handlar främst om miljön och ifall EU ska gå före här, men den 
gröna gränsskatten har på senare tid kommit att bli aktuell även som ett sätt 
att finansiera lånen och bidragen i återhämtningsfonden. 

Skatter är en nationell fråga och kräver en ändring av EU-fördraget om 
något mer omfattande ska ske här. Även om många länder i princip kan 
tänka sig gröna skatter så finns det en skepsis att ge EU beskattningsrätt 
eftersom det ses lite som att öppna Pandoras box. Det finns flera län-
der som gärna skulle ge EU allmän beskattningsrätt. Det vore att gå för 
långt, menar jag. Däremot, för miljöns skull, bör man införa en koldi- 
oxidskatt i Europa. Det har varit bra för Sverige och skulle också få positiva  
effekter på resten av kontinenten. Det skulle konsolidera EU:s roll som 
världsledande i miljöarbetet och ge konkreta resultat. Här kan EU gå 
före. Vad gäller frågan om en grön gränsskatt bör Sverige aktivt medver-
ka till diskussionen, men verka för att en dylik skatt, om den införs, är 
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WTO-kompatibel samt att den med fördel realiseras i en större krets än 
EU, det vill säga inom OECD eller G20. 

Ett starkare EU
I slutet av andra världskriget samlades 44 länder i Bretton Woods i USA för 
att diskutera skapandet av internationella organisationer och en multilateral 
ordning efter det fasansfulla kriget. Där lades grunden till IMF, Världsban-
ken och GATT (senare WTO). Ett antal think tanks och forskare har på 
senare tid framfört att världen skulle behöva ett nytt Bretton Woods för att 
diskutera globalt samarbete efter coronakrisen. Frågor på agendan skulle 
vara globala skatter, infrastruktur, artificiell intelligens samt, inte minst, vi-
taliseringen av internationella institutioner och multilaterala regelverk. Or-
ganisationer som FN, G20, G7 och WTO har tyvärr varit i stort sett osynliga 
under krisen. En dylik diskussion skulle onekligen behövas. Världsordning-
en är i stort behov av en nystart och uppgradering. Ett nytt Bretton Woods 
kan vara en god idé, men ett sådant initiativ måste vara noga genomtänkt 
innan det lanseras så att det inte bara blir ett politiskt jippo. Vad är realistiskt 
att åstadkomma? Kan man få med sig alla stormakterna? Sverige bör noga 
tala ihop sig med övriga EU och andra globala allierade innan ett sådant 
lanseras. Jag är tveksam till om ett dylikt forum har någon poäng utan Kina 
och USA, så dessa båda länder måste förstås vara med. 

Oavsett om det blir en global megakonferens eller inte, måste EU ha en 
europeisk strategi för att rusta samarbetet bättre genom att skärpa våra 
egna verktyg, genomföra nödvändiga reformer, stärka den inre markna-
den och slå vakt om vår demokrati. Vi måste få ekonomin på fötter igen 
och ta ledningen i den gröna omställningen. Ju starkare vi står internt i 
Europa, desto bättre rustade är vi att spela en ledande roll globalt. 

Kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet hade planerat 
att lansera en stor debatt, en bred konferens om EU:s framtid, på Europada-
gen den 9 maj 2020, 70 år efter Schumandeklarationen som lade grunden till 
kol- och stålunionen. Startdatumet är nu uppskjutet till hösten. Idén med 
konferensen är att framför allt allmänhet, ungdomar, frivilligorganisationer 
och representanter från det civila samhället ska delta i en bred diskussion, en 
medborgardialog under två år om sakfrågor men också om hur demokratin 
kan stärkas och hur EU kan spela en större global roll.

I skuggan av pandemin kan frågan om EU-kompetens på hälsoområdet 



omstartskommissionen

30

komma upp. Bristerna på samordning i epidemins initialskede visar på 
behovet att vara bättre förberedd nästa gång vad gäller gemensamma åt-
gärder för vaccin, utrustning, lagerhållning med mera. 

EU behöver bli en mer strategisk aktör, med en mer aktiv och enhetlig 
utrikespolitik om vi ska kunna ha någon chans att påverka och verka i den 
oförutsägbara världsordning som råder nu. Om EU ska skaffa sig tänder 
inom utrikespolitiken, bli en geopolitisk spelare som kommissionens ord-
förande Ursula von der Leyen har sagt så många gånger, är det viktigt att 
vara beslutsfähig. I dag krävs enhällighet inom utrikespolitiken vilket gör 
att minsta pressmeddelande för att fördöma brott mot mänskliga rättig-
heter i något land urvattnas. Därför är det så klart svårt att ha en enhällig 
strategi gentemot viktiga partners och aktörer som USA och Kina. 

Splittringen inom EU utnyttjas av andra. Endast inom handelspolitiken 
används majoritetsbeslut och där är också EU en central geopolitisk aktör. 
Det rimliga i framtidens EU vore att gå över till fler majoritetsbeslut inom 
delar av utrikespolitiken eller laborera med olika typer av konstruktivt 
veto, det vill säga att ett land kan motsätta sig och göra det känt men inte 
blockera ett beslut om det finns majoritet. Detta är dock ett stort steg att 
ta och kräver fördragsändringar för vilka det finns stort motstånd – inte 
minst eftersom vissa länder då måste hålla folkomröstning. En fördrags-
ändring är kontroversiell inte bara i Sverige, och det är knappast troligt att 
det kommer att ske på kort sikt. Samtidigt måste vi kunna svara på frågan 
hur EU, i en orolig värld där gamla allianser inte längre gäller och där tra-
ditionella spelregler har upphört, ska kunna göra sig gällande. Vi behöver 
bättre verktyg och ett mer strategiskt internationellt agerande. Vägen dit 
måste dock kantas av att vi gör vår egen hemläxa, stärker vår ekonomi, 
konsoliderar demokratin internt och ser till att Sverige och EU kommer 
starkare ut på andra sidan krisen. Förhoppningsvis har denna skrift bidra-
git till en del idéer i den riktningen. 
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