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Det svenska ordförandeskapets prioriteringar i EU:s ministerråd 
När Sverige den 1 januari 2023 tar över ordförandeskapet i EU står Europa inför flera utmaningar. 
Rysslands olagliga invasion av Ukraina har pågått i över 300 dagar och Ukraina kämpar för 
invånarnas liv och säkerhet. Rysslands agerande utgör ett hot med Europas säkerhet och för med sig 
allvarliga konsekvenser för Europas ekonomier och energiförsörjning. EU:s enighet är dess styrka. Det 
svenska ordförandeskapet kommer att prioritera fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina.    
 
Den 15 december 2022 presenterade regeringen det svenska ordförandeskapets fyra prioriteringar; 
Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning samt demokratiska värden och 
rättsstatsprincipen.  Detta är Sveriges tredje ordförandeskap, sist ut i en trio med Frankrike och 
Tjeckien. 
 
Säkerhet – enighet 
EU reagerade och agerade snabbt på Rysslands invasion av Ukraina och unionens enighet visade 
styrka. EU måste fortsätta vara en stark kraft och det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta 
arbetet med stötta Ukraina och Ukrainas väg mot EU. Fler åtgärder kommer att behövas för 
återuppbyggnad och reformer för Ukrainas EU-integration. 
 
En solid europeisk säkerhets- och försvarspolitik, i nära samarbete med unionens partners är viktig för 
att stärka säkerheten.  Det behövs ytterligare åtgärder för att motverka Rysslands aggression mot 
Ukraina. Genomförandet av den strategiska kompassen och andra åtgärder är viktiga för unionens 
säkerhet på lång sikt. Under ordförandeskapet kommer arbetet med att bemöta cyberhot att fortsätta.   
 
EU behöver också fortsätta arbetet mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten för att 
bygga trygga samhällen för unionens medborgare.  
 
Konkurrenskraft 
Ett konkurrenskraftigt EU är avgörande för tillväxt, sysselsättning och välstånd inom unionen. Det är 
viktigt att fortsätta främja åtgärder som bidrar till en sund och öppen ekonomi som bygger på fri 
konkurrens och privata investeringar. För att upprätthålla konkurrenskraften är det av vikt att EU har 
en ledande ställning inom digital handel och på det tekniska området. Hållbarhetsdimension och att 
tidigt ställa om kan ge en konkurrensfördel. Genom konkurrenskraftiga företag skapas hållbar tillväxt 
som påskyndar den gröna och digitala omställningen. Ordförandeskapet kommer arbeta för långsiktiga 
och förutsägbara regler, som bidrar till en effektiv konkurrens och reducerar regelbördan för att EU 
ska vara ledande inom digital innovation. Det svenska ordförandeskapet kommer att prioritera arbetet 
med de två relaterade förhandlingarna om de nya ekodesign- respektive byggproduktförordningarna 
som båda syftar till att säkerställa en effektiv och välfungerande inre marknad som bidrar till en 
cirkulär ekonomi med minskad miljö- och klimatpåverkan 
 
Det svenska ordförandeskapet kommer att uppmärksamma att den inre marknaden fyller 30 år och 
arbeta för att europeisk konkurrenskraft hamnar högt upp på den politiska dagordningen. 
 
Grön omställning och energiomställning 
Den globala klimatutmaningen kräver lokala och globala åtgärder. Europa har påbörjat arbetet med 
den gröna omställningen och det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet för att möta 
klimatutmaningen. Att genomföra 55%-paketet och påskynda energiomställningen är en del av detta. 
Europa ska ligga i framkant genom att leva upp till högt ställda klimatmål som främjar tillväxt och 
konkurrenskraft. För att nå målen behövs en sektorsövergripande strategi.  

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/sv/program/prioriteringar/
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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Sveriges ordförandeskap kommer att fortsätta arbetet för att komma till rätta med höga energipriser 
och samtidigt behandla långsiktiga reformer av energimarknaden. En reform av EU:s 
elmarknadsdesign kommer att prioriteras. Ordförandeskapet kommer att arbeta vidare med förslagen i 
det så kallade gasmarknadspaketet. 
 
En viktig uppgift för ordförandeskapet blir också att följa upp utfallet från FN:s konferens om 
biologisk mångfald, COP15, och säkerställa ett snabbt genomförande av det globala ramverket om 
biologisk mångfald. 
 
Den gröna omställningen mot en hållbar framtid kräver investeringar i innovativa branscher och 
utveckling av en cirkulär ekonomi. För detta krävs rätt regelverk och politik. Ordförandeskapet 
kommer att verka för att EU ligger i framkant inom detta område.   
 
Demokratiska värden och rättsstatsprincipen 
Rättsstaten är grunden för det demokratiska systemet i alla medlemsstater och är nödvändig för att 
säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna. Europeiska unionen grundas på demokratiska 
värden och upprätthållandet av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är därför ett 
väsentligt inslag i det svenska ordförandeskapet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta rådets 
landsspecifika rättsstatsdialog.  
 
EU bygger på gemensamma värderingar och respekten för grundläggande fri-och rättigheter. 
Ordförandeskapet kommer aktivt att fortsätta rådets arbete för att upprätthålla respekten för 
grundläggande rättigheter och för att följa upp stadgan inom unionen. Ordförandeskapet kommer att 
arbeta för att EU så snart som möjligt ansluter sig till Europakonventionen.  
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