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EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS HANDELSPARTNER

Under årens lopp har EU rört sig bort från produktion av arbetsintensiva, billiga
produkter för att specialisera sig på mer högkvalitativa märkesvaror. EU:s öppna
ekonomi gör handeln till en grundläggande faktor. För att överbrygga handelshinder
och skapa likvärdiga förutsättningar för sina företag förhandlar unionen om ett
antal frihandelsavtal. EU är också en av grundarna till och en viktig aktör inom
Världshandelsorganisationen (WTO).

RÄTTSLIG GRUND

Genom artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
etableras den gemensamma handelspolitiken som en exklusiv befogenhet för
Europeiska unionen.

EU:S CENTRALA POSITION

EU, Kina och USA är världens största ekonomier och står var och en för ungefär
16 % av världens bruttonationalprodukt (BNP). Tack vare sin BNP på cirka 13 biljoner
euro och marknadens öppenhet har EU spelat en central roll i utformningen av det
globala handelssystemet, bland annat genom att stödja WTO. Ekonomisk öppenhet har
medfört betydande fördelar för EU, med tanke på att mer än 30 miljoner arbetstillfällen
i EU är beroende av utrikeshandeln och att den globala ekonomiska tillväxten
huvudsakligen förväntas skapas utanför Europa. Nya ekonomiska aktörer och teknisk
innovation, särskilt digitalisering, har förändrat den internationella handelns struktur
och mönster. Dagens globala ekonomi är starkt integrerad, och globala leveranskedjor
har i stort sett ersatt den traditionella handeln med färdigvaror.
Även om den globala finanskrisen 2009 hade en negativ inverkan på unionens
ekonomiska resultat har EU kunnat behålla en relativt stark ställning i handeln med
varor och samtidigt förstärkt sin ledande roll i handeln med tjänster. Covid-19-pandemin
har bromsat den ekonomiska tillväxten och handeln över hela världen och lett till
diskussioner om att flytta tillbaka industrier till Europa (återflytt). Återflytten kommer
sannolikt endast att tillämpas selektivt i kritiska sektorer, medan globala leveranskedjor
förväntas att fortsätta vara av stor betydelse.
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EUROPEISKA KOMMISSIONENS OCH EUROPAPARLAMENTETS
ROLL

Internationell handel var ett av de första områden där medlemsstaterna kom
överens om att föra samman sina befogenheter. Medlemsstaterna gav därför
Europeiska kommissionen i uppgift att hantera handelsfrågor, inklusive förhandlingar
om internationella handelsavtal, på deras vägnar. Med andra ord förhandlar EU, genom
att agera som en enhet, om både bilaterala och multilaterala handelsavtal på alla sina
medlemsstaters vägnar. Om vi tittar på WTO:s tvistlösningssystem kan vi se att EU har
kunnat försvara sina egna intressen i internationella handelstvister. EU har även använt
internationella handelsinstrument för att främja sina värderingar och strategier och har
försökt sprida sin egen regleringspraxis till resten av världen. Europeiska unionen har
av tradition gynnat ett öppet och rättvist internationellt handelssystem.
I Lissabonfördraget förstärktes Europaparlamentets roll genom att parlamentet gjordes
till medlagstiftare i handels- och investeringsfrågor, med lika mycket makt som rådet.
Lissabonfördraget gav också parlamentet en mer aktiv roll vid förhandlingar om
och ratificeringar av internationella handelsavtal, eftersom parlamentets samtycke
blev obligatoriskt. Samtidigt tillhör vissa delar av handelspolitiken fortfarande
medlemsstaternas befogenheter. Den 16 maj 2017 avgav Europeiska unionens
domstol ett yttrande som skapade klarhet i uppdelningen mellan medlemsstaternas
och EU:s befogenheter.

HANDELSPOLITIK OCH HANDELSINRIKTNING

När de multilaterala förhandlingarna inom WTO om utvecklingsagendan från Doha
strandade under 2000-talets första decennium var EU tvunget att hitta alternativa
sätt att garantera bättre tillträde till tredjeländers marknader. I detta syfte har en ny
generation övergripande frihandelsavtal införts, som gäller mer än bara minskade
avgifter och varuhandel. Det första av detta slags ”moderna” frihandelsavtal slöts
med Sydkorea, och efter Europaparlamentets ratificering trädde avtalet i kraft i
december 2015. Flerpartsavtalet om handel mellan EU och Peru samt Colombia,
och senare Ecuador (sedan 2017), som provisoriskt varit i kraft sedan 2013,
associeringsavtalet med länderna i Centralamerika, vars handelsdelar tillämpats
provisoriskt sedan 2013 (med Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua och Panama), det övergripande avtalet mellan EU och Kanada om ekonomi
och handel (Ceta), provisoriskt tillämpat sedan september 2017, frihandelsavtalet
mellan EU och Singapore, som är i kraft sedan slutet av 2019, och frihandelsavtalet
mellan EU och Vietnam, som är i kraft sedan mitten på 2020, vittnar alla om denna nya
politik. Ett avtal om ekonomiskt partnerskap med Japan trädde i kraft den 1 februari
2019.
Sedan förhandlingarna med USA om det transatlantiska partnerskapet för handel
och investeringar (TTIP) avbröts 2016 har EU fokuserat på avtal med USA på
specifika områden, såsom tullar på industrivaror och bedömning av överensstämmelse.
Förhandlingarna om ett handelsavtal med de grundande medlemmarna i Mercosur
slutfördes 2019, och utkastet till avtal väntar på ratificering. Förhandlingarna om ett
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omfattande och ambitiöst handelsavtal med Nya Zeeland slutfördes framgångsrikt
den 30 juni 2022. EU har också inlett förhandlingar om frihandelsavtal med Indonesien,
Tunisien, Filippinerna och Australien. Förhandlingarna med Indien återupptogs 2021,
medan förhandlingarna med Malaysia och Thailand kommer att återupptas så snart
det finns gynnsamma förutsättningar.
Strategin ”Handel för alla” från 2015 syftade till en handelspolitik för EU som förenar
främjande av tillväxt, sysselsättning och investeringar med strävan efter handel som
är rättvis i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna och miljön. Parlamentet
begär också att WTO ska förnyas och reformeras. I februari 2021 lade kommissionen
fram sin översyn av handelspolitiken med titeln ”En öppen, hållbar och bestämd
handelspolitik”, som syftar till att fastställa inriktningen för handelspolitiken fram till
2030. Översynen är efterföljaren till 2015 års strategi ”Handel för alla” och återspeglar
de geopolitiska förändringar som har ägt rum sedan dess, genom att införa termer som
”beslutsamhet” och ”motståndskraft” i handelsordlistan, utöver de välkända begreppen
”rättvisa” och ”hållbarhet”. Avsikten är att handelspolitiken ska möta de nuvarande
utmaningarna och underlätta den gröna och digitala omställningen genom ett öppet
strategiskt oberoende.

EU:S VIKTIGASTE HANDELSPARTNER

Europa är världens största exportör av färdigvaror och tjänster, och utgör själv den
största exportmarknaden för omkring åttio länder. År 2020 tog Kina över USA:s
dåvarande ställning som EU:s viktigaste handelspartner för varor, med en sammanlagd
andel på 16,2 % 2021 jämfört med 14,7 % för USA. Sedan Förenade kungariket
lämnade EU har landet blivit EU:s tredje handelspartner för varor och står för 10,0 % av
all handel med varor. Andra viktiga varuhandelspartner, i fallande ordning, är Schweiz
(6,5 %), Ryssland (5,9 %), Turkiet (3,7 %), Japan (3,1 %), Norge (2,5 %), Sydkorea
(2,5 %) och Indien (2,1 %)[1].
När det gäller handel med tjänster är USA EU:s viktigaste handelspartner, följt av
Förenade kungariket och Schweiz.
Covid-19-pandemin fick den internationella varuhandeln att minska avsevärt under
2020, inbegripet EU:s handel med sina viktigaste handelspartner. Rysslands
oberättigade och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina har lett till störningar på energi-
och livsmedelsmarknaderna. EU-länderna samordnar sina insatser för att hantera
stigande priser och varubrist.

INVESTERINGAR

EU är världens största investerare och en viktig mottagare av andra parters utländska
direktinvesteringar. Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 utökade ytterligare EU:s
exklusiva befogenheter i internationella handelsfrågor, som numera omfattar utländska
direktinvesteringar. För att klargöra den exakta omfattningen av befogenheterna
avseende investeringar, begärde kommissionen ett yttrande från Europeiska unionens
domstol om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore. Domstolens yttrande från 2017

[1]Källa: Europeiska kommissionen: Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics.
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bekräftade att de flesta aspekter av utländska direktinvesteringar omfattas av EU:s
befogenheter, med vissa undantag, i synnerhet när det gäller tvistlösning.

Fördelning av utländska direktinvesteringar 2020 (%)

Land Inflöde av
direktinvesteringar

Utflöde av
direktinvesteringar

EU 21,7 % 26,9 %
USA 26,1 % 20,7 %
Kina 4,6 % 6,0 %

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

Förenade kungariket 5,3 % 5,2 %

Källa: Europaparlamentets GD EXPO:s beräkningar baserade på Europeiska
kommissionens/Eurostats uppgifter.
EU slutförde i princip förhandlingarna om ett övergripande investeringsavtal med Kina
i december 2020, och det väntar nu på ratificering. Investeringsskyddsavtalen med
Singapore och Vietnam måste också ratificeras. EU inledde också förhandlingar om
investeringar med Myanmar/Burma och kommer att undersöka möjligheten att göra
detsamma med Taiwan och Hongkong. Förhandlingar med Iran kommer att övervägas
efter landets anslutning till WTO. I december 2020 ingick EU också ett handels- och
samarbetsavtal med Förenade kungariket, vilket Europaparlamentet godkände i maj
2021. Avtalet mellan EU och Förenade kungariket föreskriver nolltullar på varuhandeln
och omfattar även investeringar och flera andra politikområden.

Wolfgang Igler
09/2022
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