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Folkpartiet reserverade sig i april förra året mot den av regeringen före
slagna och av riksdagen sedermera godtagna höjningen av minimivikttullen
för tomater sommartid. Vårt ställningstagande grundades framför allt på in
sikten att konsumenterna redan utan tullhöjning drabbas av onödiga för
dyringar genom den protektionism som omgärdar den svenska frukt- och
grönsaksodlingen. I tomatfallet valde regeringen dessutom en produkt som
våra inhemska odlare haft stora framgångar med på senare år. Det är fak
tiskt så att den svenska växthusproduktionen tagit marknadsandelar från
traditionella exportländer som t. ex. Holland.
Efter segslitna förhandlingar inom ramen för GATI återvänder nu rege
ringen till riksdagen med ett förslag till förhandlingslösning. Överenskom
melsen med EG innebär att Gemenskapens exportsubventioner i praktiken
slopas för tomater under aktuella månader. Såvitt jag kunnat bedöma inne
bär detta att importpriserna för tomater ökar med ungefär 30 öre/kg även i
de fall då priserna är så höga att minimivikttull inte aktualiseras. Således
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drabbas konsumenterna ännu hårdare av förhandlingsuppgörelsen än av det
ursprungliga tullhöjningsförslaget.
Ändå bör överenskommelsen kunna godtas från principiella handelspoli
tiska utgångspunkter. Alla motståndare till ett konstlat gränsskydd har an
ledning att ta avstånd från subventioner och subsidier- i Sverige såväl som
utomlands - som snedvrider konkurrensförhållandena och som leder till
ojämlika marknadsvillkor. Den träffade överenskommelsen går åt rätt håll
och pekar på en väg ut ur den fälla jordbruket internationellt hamnat i med
subventioner till hemmaproduktion som möts av importrestriktioner på ex
portmarknaderna. Detta borde kunna bli ett exempel att följa för GAn
förhandlingarna på jordbruksområdet i den nu pågående rundan. En ytter
ligare nedtrappning av det svenska gränsskyddet för bl. a. tomater borde
dock ha skatt, i synnerhet som EG:s subventioner nu inte finns kvar som
skyddsmotiv.
När det gäller äpple- och päronsaft delar jag regeringens bedömning att
det vore handelspolitiskt olämpligt att nu inom ramen för GATI försöka
förhandla upp den 5-procentiga tullen till

10%. Förslaget att slopa tullen för

konserverade hallon ligger väl i linje med vad folkpartiet anförde i sin han
delspolitiska motion i år. l dessa delar har jag således inga erinringar.
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Hemställan
Med anledning av ovanstående hemställer jag

Sk176

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om riktlinjerna för de fort atta GATT-förhand
lingarna.
Stockholm den 3 juni
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