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DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS HANDELSPARTNERE

EU har gennem årene bevæget sig væk fra fremstilling af arbejdskraftintensive
produkter af lav værdi for at specialisere sig i mærkevarer af højere værdi. Med
sin åbne økonomi er handel af afgørende betydning for EU. For at overvinde
handelshindringer og skabe lige konkurrencevilkår for sine virksomheder har
Unionen indledt forhandlinger om indgåelse af en række frihandelsaftaler. EU er også
en af stifterne af og en hovedaktør i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

RETSGRUNDLAG

I henhold til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
har Den Europæiske Union enekompetence for så vidt angår den fælles handelspolitik.

EU'S CENTRALE POSITION

EU, Kina og USA er verdens største økonomier, der hver især tegner sig for omkring
16 % af det globale bruttonationalprodukt (BNP). EU har i kraft af størrelsen af
sit BNP på omkring 13 bio. EUR og åbenheden af sit marked spillet en central
rolle i udformningen af det globale handelssystem, blandt andet ved at støtte WTO.
Økonomisk åbenhed har bragt EU betydelige fordele, eftersom over 30 millioner job
i EU afhænger af udenrigshandelen, og eftersom den globale økonomiske vækst
hovedsageligt forventes at blive skabt uden for Europa. Nye økonomiske aktører og
teknologisk innovation, navnlig digitaliseringen, har ændret strukturen og mønstrene
i den internationale handel. Den globale økonomi er i dag i høj grad integreret, og
globale forsyningskæder har i vid udstrækning erstattet den traditionelle handel med
færdigvarer.
Selv om den globale finanskrise i 2009 havde en negativ indvirkning på Unionens
økonomiske resultater, har EU været i stand til at bevare en forholdsvis stærk position
inden for varehandel og samtidig styrket sin førende rolle inden for handel med
tjenesteydelser. Covid-19-pandemien har bremset den økonomiske vækst og handelen
på verdensplan og ført til diskussioner om at flytte industrier tilbage til Europa (kaldet
»hjemtagning«). Hjemtagning vil sandsynligvis kun blive anvendt selektivt i kritiske
sektorer, mens det forventes, at globale forsyningskæder fortsat vil spille en vigtig rolle.

EUROPA-KOMMISSIONENS OG EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

International handel var en af de første sektorer, hvor medlemsstaterne blev enige om
at samle deres suverænitet under ét. De overdrog følgelig Kommissionen ansvaret
for at tage sig af handelsanliggender, herunder forhandlinger om internationale
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handelsaftaler, på deres vegne. Det er med andre ord EU, der som én fælles enhed
forhandler om indgåelse af både bi- og multilaterale handelsaftaler på vegne af alle
sine medlemsstater. Som det fremgår af de sager, som EU har fået behandlet inden
for rammerne af WTO's tvistbilæggelsessystem, har EU været i stand til at forsvare
sine egne interesser i internationale handelstvister. EU har også benyttet internationale
handelsredskaber til at fremme sine egne værdier og politikker og har forsøgt at
udbrede sin egen reguleringspraksis til resten af verden. EU har traditionelt gået ind
for et åbent og retfærdigt internationalt handelssystem.
Lissabontraktaten styrkede Europa-Parlamentets rolle ved at gøre det til medlovgiver
på lige fod med Rådet i spørgsmål vedrørende handel og investeringer. Derudover
tillagde traktaten Parlamentet en mere aktiv rolle i forbindelse med forhandlinger
om og ratifikation af internationale handelsaftaler, hvor Parlamentets godkendelse
nu er obligatorisk. Visse elementer i handelspolitikken falder dog stadig ind under
medlemsstaternes kompetence. Den Europæiske Unions Domstol offentliggjorde den
16. maj 2017 en udtalelse, der skabte klarhed om opdelingen mellem nationale
kompetencer og EU-kompetencer.

HANDELSPOLITIK OG HANDELSPOLITISK ORIENTERING

Da de multilaterale forhandlinger inden for WTO om Doha-udviklingsdagsordenen gik
i stå i det første årti af det 21. århundrede, måtte EU finde alternative måder at sikre
bedre adgang til tredjelandes markeder på. I dette øjemed blev der indført en ny
generation af omfattende frihandelsaftaler, som rækker videre end til nedsættelse af
toldsatser og handel med varer. Den første af denne type frihandelsaftaler af »den
nye generation« blev indgået med Sydkorea og trådte efter Europa-Parlamentets
ratifikation formelt i kraft i december 2015. Flerpartshandelsaftalen mellem EU
og Peru, Colombia og senere Ecuador (siden 2017), som har fundet foreløbig
anvendelse siden 2013, associeringsaftalen med landene i Mellemamerika, hvis
handelssøjle har fundet foreløbig anvendelse siden 2013 (med Honduras, Nicaragua,
Panama, Costa Rica, El Salvador og Guatemala), den omfattende økonomi- og
handelsaftale mellem EU og Canada (CETA), som har fundet foreløbig anvendelse
siden september 2017, frihandelsaftalen mellem EU og Singapore, som har fundet
anvendelse siden slutningen af 2019, og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,
som har fundet anvendelse siden medio 2020, er alle udtryk for den nye politik. En
økonomisk partnerskabsaftale med Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.
Siden forhandlingerne med USA om det transatlantiske handels- og
investeringspartnerskab (TTIP) blev stillet i bero i 2016, har EU fokuseret
på aftaler med USA på specifikke områder såsom told på industrivarer og
overensstemmelsesvurdering. Forhandlinger om en handelsaftale med Mercosurs
stiftende medlemmer blev afsluttet i 2019, og udkastet til aftale afventer
ratificering. Forhandlingerne om en omfattende og ambitiøs handelsaftale med
New Zealand blev afsluttet vellykket den 30. juni 2022. EU har også indledt
forhandlinger om frihandelsaftaler med Indonesien, Tunesien, Filippinerne og
Australien. Forhandlingerne med Indien blev genoptaget i 2021, mens forhandlingerne
med Malaysia og Thailand vil blive genoptaget, så snart forholdene er gunstige.
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»Handel for alle«-strategien fra 2015 sigtede mod en EU-handelspolitik, der forener
fremme af vækst, beskæftigelse og investeringer med retfærdig handel, hvad angår
respekt for menneskerettighederne og miljøet. Den opfordrede også til at puste nyt liv
i WTO og til at reformere organisationen. I februar 2021 fremlagde Kommissionen sin
meddelelse om gennemgang af handelspolitikken med titlen »En åben, bæredygtig og
determineret handelspolitik«, som har til formål at udstikke kursen for handelspolitikken
frem til 2030. Meddelelsen om gennemgang af handelspolitikken er efterfølgeren
til strategien »Handel for alle« fra 2015 og afspejler de geopolitiske ændringer,
der har fundet sted i mellemtiden, ved at indføre udtryk som »gennemslagskraft«
og »modstandsdygtighed« i handelsordbrugen ud over de velkendte begreber
»retfærdighed« og »bæredygtighed«. Målet med den er at sikre, at handelspolitikken
lever op til de nuværende udfordringer, og at lette den grønne og den digitale omstilling
gennem »åben strategisk autonomi«.

EU'S VIGTIGSTE HANDELSPARTNERE

Europa er verdens største eksportør af forarbejdede varer og tjenesteydelser og udgør
selv det største eksportmarked for omkring 80 lande. I 2020 blev USA afløst af Kina
som EU's vigtigste handelspartner for varer med en samlet andel på 16,2 % i 2021
sammenlignet med 14,7 % for USA. Siden Det Forenede Kongerige forlod EU, er det
med 10,0 % af al handel med varer blevet EU's tredjestørste partner, hvad angår handel
med varer. Andre vigtige partnere, hvad angår handel med varer, er (i faldende orden):
Schweiz (6,5 %), Rusland (5,9 %), Tyrkiet (3,7 %), Norge (3,1 %), Japan (2,9 %),
Sydkorea (2,5 %) og Indien (2,1 %)[1].
For så vidt angår handel med tjenesteydelser er USA EU's vigtigste handelspartner,
efterfulgt af Det Forenede Kongerige og Schweiz.
Covid-19-pandemien reducerede betragteligt den internationale handel med varer
i 2020, herunder EU's handelssamkvem med sine vigtigste handelspartnere.
Ruslands uberettigede og uprovokerede krig mod Ukraine har påvirket energi- og
fødevaremarkederne. EU-landene koordinerer nøje indsatsen for at tackle stigende
priser og forsyningsknaphed.

INVESTERINGER

EU er verdens største investor og et vigtigt mål for andre landes direkte udenlandske
investeringer. Med Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 blev EU's enekompetence
over anliggender vedrørende international handel udvidet til også at omfatte direkte
udenlandske investeringer. For at klarlægge det nøjagtige omfang af sine beføjelser for
så vidt angår investeringer anmodede Kommissionen EU-Domstolen om en udtalelse
om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore. Domstolens udtalelse fra 2017
bekræftede, at de fleste aspekter af direkte udenlandske investeringer med visse
undtagelser — navnlig tvistbilæggelse — falder ind under EU's kompetence.

Andel af verdens direkte udenlandske investeringer i 2020 (%)

[1]Kilde: Europa-Kommissionen: Top Trading Partners 2021 — Handelsstatistikker.
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Land Indgående beholdning Udgående beholdning
EU 21,7 % 26,9 %

USA 26,1 % 20,7 %
Kina 4,6 % 6,0 %

Canada 2,7 % 5,0 %
Japan 0,6 % 5,1 %

Det Forenede Kongerige 5,3 % 5,2 %

Kilde: Beregninger foretaget af Europa-Parlamentets GD EXPO på grundlag af Europa-
Kommissionen/Eurostat tal.
I december 2020 afsluttede EU i princippet forhandlingerne om en
omfattende investeringsaftale med Kina, som afventer ratificering. Aftalerne om
investeringsbeskyttelse med Singapore og Vietnam skal også ratificeres. EU har
desuden indledt forhandlinger om investeringer med Myanmar og vil undersøge
muligheden for tilsvarende forhandlinger med Taiwan og Hongkong. Det vil blive
overvejet at indlede forhandlinger med Iran, når landet er tiltrådt WTO. I december 2020
indgik EU også en handels- og samarbejdsaftale med Det Forenede Kongerige, som
godkendtes af Europa-Parlamentet i maj 2021. Aftalen mellem EU og Det Forenede
Kongerige indeholder bestemmelser om nultold på varehandel og omfatter også
investeringer og en række andre politikområder.

Wolfgang Igler
09/2022
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