
 

 

 

 

 

 2017-09-21    Dnr. 2442-2016/17 

  

Näringsutskottet beslutade den 20 juni 2017 att med en delegation besöka 

Bryssel i september 2017. Vid detta tillfälle fastställde utskottet även att syftet 

med resan skulle vara att besöka EU:s institutioner för att få information om och 

diskutera för näringsutskottet relevanta frågor. I detta inkluderades bl.a. 

energiunionen, den gemensamma handelspolitiken inklusive aktuella frihandels-

avtalsförhandlingar och EU:s inre marknad. Utskottet avsåg också att fördjupa 

sina kunskaper om eventuella konsekvenser av Storbritanniens utträde ur 

unionen. Möten planerades bl.a. med kommissionen, Sveriges ständiga represen-

tation i Bryssel och ledamöter i Europaparlamentet. 

Delegationens sammantagna bedömning är att syftet med resan uppfylldes. 

Syftet med resan till Bryssel var att besöka EU:s institutioner för att få 

information om och diskutera för näringsutskottet relevanta frågor. Delegationen 

genomförde ett flertal möten med företrädare för kommissionen, 

Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation i Bryssel (EU-

representationen). 

Delegationen diskuterade energiunionen, bl.a. det fortsatta arbetet med förslagen 

i det s.k. vinterpaketet, det uppdaterade s.k. Förnybartdirektivet och Nord 

Stream 2 i möten med kommissionens vice ordförande och kommissionär med 

ansvar för energiunionen Maroš Šefčovič, Pierre Schellekens, biträdande 

kabinettschef hos kommissionär med ansvar för energi- och klimatfrågor Miguel 

Arias Cañetes, europaparlamentsledamöterna Bas Eickhout och Claude Turmes 

(båda tillhörande den gröna gruppen/Europeiska fria alliansen) samt EU-

representationen. 

I möten med kommissionär med ansvar för handelsfrågor Cecilia Malmström och  

kommissionens generaldirektorat för handelspolitik samt EU-representationen 

diskuterades bl.a. aktuell status för pågående frihandelsavtalsförhandlingar, WTO 

samt brexit och EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien. Brexit 

diskuterade även särskilt vid delegationens möten med ambassadör Lars 

Danielsson och biträdande myndighetschef Åsa Webber. Vid möten med EU-



 

 

 

 

 

 

 

 

representationen diskuterades även aktuella frågor som rör EU:s inre marknad 

och EU:s näringspolitik. 

EU:s framtida sammanhållningspolitik och erfarenheter från den aktuella 

struktur- och investeringsfondsperioden diskuterades vid ett möte med 

kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. 

Aktuella EU-frågor rörande energi och handel diskuterades även med reportrar 

vid tidskriften Politico. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

Jennie Nilsson (S), ordf., delegationsledare 

Åsa Westlund (S)  

Hans Rothenberg (M)  

Helena Lindahl (C) 

Said Abdu (L) 

Birger Lahti (V) 

Anna-Caren Sätherberg (S) 

Patrik Engström (S) 

Johan Nissinen (SD) 

Maria Weimer (L) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från näringsutskottets kansli. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

Tisdagen den 5 september 

9.00–9.15 Välkomstmöte med Åsa Webber, biträdande myndighetschef vid 

Sveriges ständiga representation i Bryssel (EU-representationen) 

9.15–10.00 Möte med kommissionär med ansvar för handelsfrågor Cecilia 

Malmström 

10.15–10.55 Möte med EU-representationen om EU:s handelspolitik och EU:s 

inre marknad 

10.55–11.30 Möte med EU-representationen om bl.a. EU:s näringspolitik 

11.30–14.30 Lunch samt alt. bilaterala möten med europaparlamentsledamöter 

inom de politiska grupperna 

13.00–13.45 Alt. möte i Europaparlamentet med Bas Eickhout, ledamot i 

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) 

14.30–15.30 Möte med Politico 

16.00–17.00 Alt. möte i Europaparlamentet med Claude Turmes, ledamot i 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) 

19.00–22.00 Arbetsmiddag med ambassadör Lars Danielsson samt tjänstemän 

vid EU-representationen 

 

Onsdagen den 6 september 

9.30–10.00 Möte med biträdande myndighetschef Åsa Webber, EU-

representationen, om aktuella EU-frågor med fokus på brexit 

10.15–11.00 Möte med kommissionens generaldirektorat för handelspolitik 

11.00–12.00 Möte med Pierre Schellekens biträdande kabinettschef hos 

kommissionär med ansvar för energi- och klimatfrågor 

12.00–13.00 Arbetslunch med kommissionens generaldirektorat för regional- 

och stadspolitik 

13.15–14.00 Möte med EU-representationen om EU:s energipolitik 

15.00–16.00 Möte med kommissionär med ansvar för energiunionen Maroš 

Šefčovič 


