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Uppdrag att ta fram ett fordjupat kunskapsunderlag am svenska
handelsintressen I EU:s fOrhandling med Storbritannien om en
fly

handeisrelation efter Brexit

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar at Kommerskollegium att i enlighet med vad som
närmare anges nedan ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om Sveriges
intressen avseende varu- och tjänstehandeln i förhllande till Storbritannien
efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (Brexit).
Kommerskollegium ska i genomförandet av uppdraget vid behov samrada
med andra myndigheter.
Kommerskollegium ska senast den 31 januari 2018 redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (EJtrikesdepartementet).
Skälen for regeringens beslut

Den 29 mars 2017 anmälde Storbritannien sin avsikt att utträda ur
Europeiska unionen. Förhandlingar om ett avtal där villkoren for
Storbritanniens uttiide fastställs har pàgátt mellan EU och Storbritannien
sedan juni 2017. Europeiska rádets riktlinjer fOr fOrhandlingarna identifierar
ett antal uttradesfrtgor som ska omfattas av den fOrsta fOrhandlingsetappen.
Europeiska radet avgOr när det har gjorts tillräckliga framsteg fOr att
fOrhandlingarna kan ga vidare till nästa etapp. Enligt riktlinjerna ska ett
Overgripande samfOrstànd om Storbritanniens framtida fOrbindelser med EU
identifieras under den andra fOrhandlingsetappen.
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Kommerskollegium hat i regleringsbrevet for budgetáret 2017 getts i
uppdrag att lämna analysstOd och även i Ovrigt bistà regeringen och
Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner infOr och
under Brexit-fOrhandlingarna. Det finns behov av ett fOrdjupat
kunskapsunderlag om de svenska handelsintressena i fOrhàllande till
Storbritannien. Syftet med underlaget at att underlätta fOr regeringen att gOra
prioriteringar när diskussionen avseende ett Overgripande samfOrstànd om
den framtida fOrbindelsen aktualiseras.
Kommerskollegium ska därfOr utifràn tillgänglig statistik identifiera vilka
sektorer i handein med varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien
som at särskilt viktiga fOr svensk ekonomi, och fOr svensk sysselsättning.
Kollegiet ska, utifràn svenska intressen och i samràd med Regeringskansliet,
identifiera ett antal sektorer fOr fOrdjupad analys. Omfattningen av den
fOrdjupade analysen bOr variera utifràn antalet sektorer och sektorernas
sirdrag. Analysen bOr vidare behandla hut olika framtida regelverk kan
pàverka handein mom viktiga sektorer och om det finns befintliga tekniska
lOsningar i EU-avtal eller andra lOsningar som kan vara Onskvärda fOr
respektive sektor.

Pa regeringens vagnar
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Kopia till
Statsràdsberedningen EUK,
Utrikesdepartementet RS, EU,
Finansdepartementet BA, SKA
Näringsdepartementet EUI
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