
MEDLEMSFÖRSLAG 
 

22-00234-2 

clha 

 

Förslag A 1928/UVU Medlemsförslag om att förbättre förudsättningarna för handel inom Nor-

den   

Framlagt av Den konservativa gruppen  

Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden    

   

  

A 1928/UVU Medlemsförslag om att förbättre 

förudsättningarna för handel inom Norden 

Den konservativa gruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska mi-
nisterrådet att 

 

• att initiera ett arbete enligt de rekommendationer som framförs i medlemsför-

slaget  

 

• att senast den 31 juni 2023 återkoppla till Rådet om hur arbetet med dessa för-

slag går och i vilken mån de förenklat handeln mellan de nordiska länderna 

 

Bakgrund 

I september 2017 antog de nordiska samarbetsministrarna programmet Generation 

2030 som syftar till att säkerställa genomförandet av Agenda 2030, bidra till engage-

mang och kunskap samt att synliggöra detta både inom och utom Norden. Två år se-

nare, den 20 augusti 2019 togs ytterligare steg då det nordiska ministerrådet i Reykjavik 

uttalade att Norden 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region och 

att detta ska uppnås genom satsningar på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt håll-

bart Norden. Nästan exakt ett halvår senare, i februari 2020, nådde den första smittvå-

gen av Covid-19 Norden.  

 

Coronapandemin ledde till en utveckling i hela världen som få skulle ha kunnat före-

ställa sig bara några månader tidigare. Först kom avrådan om icke-nödvändiga resor till 

diverse olika länder, sedan kom inresebegränsningar, avrådan om icke-nödvändiga re-

sor inom länder och sedan drogs i vissa fall möjligheten in för nordiska medborgare att 

besöka och arbeta i sina grannländer. Pandemin visade helt plötsligt på orostecken som 

tidigare inte funnits.  

 

Detta lyfter bland annat svenska Kommerskollegium fram i sin rapport Stronger Integ-

ration and Enhanced Free Movement in the Nordic Region som presenterades tidigare i 

år och som syftar till att identifiera ett antal områden där det nordiska samarbetet kan 

förbättras. Och det nordiska samarbetet är av yttersta vikt. Var och en för sig utgör en 
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liten del av världens ekonomi men tillsammans är vi en av världens tio största ekono-

mier. Det ger oss vikt och därför bör vi göra vårt allra bästa för att ytterligare arbeta för 

integration och fri rörlighet i Norden.  

 

Kommerskollegium presenterar totalt fem prioriterade områden för att ytterligare 

stärka den nordiska marknaden - ömsesidigt erkännande, standardisering, handel med 

tjänster, Solvit-samarbete samt genomförande av EU-regler på ett likformigt sätt. Vi 

anser att dessa förslag bör ligga till grund för stärkt nordisk marknad.  

 

I korthet går de ut på följande: 

 
1. Genomförande av EU-regler på et likformigt sätt. Syftet med detta förslag är 

att undanröja friktion vid transaktioner över nationsgränser. Kommerskolle-
gium konstaterar att man undersökt olika former för detta sedan 1995 och att 
det finländska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet 2016 gjorde ett sär-
skilt försök då man bland annat förslog samverkan för att genomföra data-
skyddsregleringar som likartat som möjligt.  

2. Utökat samarbete om ömsesidigt erkännande. Detta handlar om att den EU-
rättsliga principen om ömsesidigt erkännande bör användas i Norden och till-
lämpas i de fall där medlemsstat infört nationella krav som ej är harmoniserade 
inom EU.  

3. Nordisk standard där europeisk eller internationell ej är möjlig. Gemensamma 
standarder betyder att företag inte behöver säranpassa produkter till olika krav 
på olika marknader.  

4. Enhetlig tolkning och genomförande av EU:s tjänstedirektiv. Handeln med 
tjänster ökar men implementeringen av EU:s tjänstedirektiv sker på olika sätt i 
Norden. Genom att skapa samsyn i hur direktivet ska uppfattas och genomfö-
ras undanröjs handelshinder.  

5. Solvit-samarbetet. Detta samarbete underlättar för både medborgare och före-
tagare genom att man gratis får hjälp att undersöka och förhoppningsvis lösa 
handelshinder.   

 

Detta är några konkreta exempel på hur handeln mellan de nordiska länderna kan för-

bättras och hur integrationen kan utvecklas. Det är angelägna frågor och det är den 

konservativa gruppens uppfattning att dessa bör implementeras så snart som möjligt 

och att Rådet därmed ger en tydlig signal om en nystart post-pandemi.  

 

 

 

Norden, den 28. september 2022 
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