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29. juni 2017 

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. oprettelse af pro-
grammet for det indre marked (2018/0231) 

Dansk Erhverv har ved mail af 13. juni 2018 modtaget ovenstående i høring og skal hermed 
komme med kommentarer til brug for udarbejdelse af Regeringens grund- og nærhedsnotat.   
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Erhverv hilser Kommissionens forslag velkommen og ser positivt på, at der sættes ind for 
at sikre en bedre og mere velfungerende håndhævelse og udvidelse af det indre marked. Der bak-
kes fra Dansk Erhvervs side overordnet set op om Kommissionens beskrivelse af ambitionerne for 
det indre marked og en forståelse for dette som hjørnestenen i det europæiske samarbejde.  
 
Der er generelt stor fokus på SMV’er og mikrovirksomheder. Det er relevant at se nærmere på de 
særlige udfordringer som denne type virksomheder kan have, men det er afgørende at under-
strege at det indre marked skal fungere for alle virksomheder, uanset størrelse. Undtagelser for 
SMV’er er generelt ikke hensigtsmæssige, medmindre der er helt særlige forhold der taler herfor. 
Barrierer og byrder i det indre marked skal fjernes/minimeres for alle typer virksomheder og 
håndhævelse af indre markedsreglerne bør som udgangspunkt omfatte alle virksomheder.  
 
Da COSME-programmets sammensætning ændres er det vanskeligt at vurdere hvordan aktivite-
terne og den tilgængelige finansiering er sammensat. Dansk Erhverv støtter ikke en beskæring af 
COSME-programmet. 
 
Generelt mener Dansk Erhverv at Kommission i højere grad end i dag skal sikre at det indre mar-
keds regler håndhæves. Det er derfor positivt at Kommissionen afsætter midler til at sikre at dette 
mål kan opnås. 
 
Specifikke bemærkninger:  
Betragtning 12, 14, 38 
Dansk Erhverv støtter en øget fokus på markedsovervågning og håndhævelse, som omtales i be-
tragtning 12. E-handel der udgår fra tredjelande skaber i stigende grad en skæv konkurrencesitua-
tion og det er helt centralt at håndhævelsen af EU’s regler omfatter alle produkter og ydelser der 
sælges indenfor EU’s grænser.  
 
Betragtning 40 
Dansk erhverv støtter ikke lovgivningsmæssige indgreb i forhold til ”produkter af to forskellige 
kvaliteter” (Dual Quality). Den eksisterende lovgivning imødekommer hensigtsmæssigt de påstå-
ede udfordringer på dette område.   
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Det fremgår endvidere at der ligges vægt på repræsentative søgsmål via kvalificerede enheder. 
Her bør der fra dansk side ligges vægt på at kvalificerede enheder ikke gives adgang til opt-out-
søgsmål i en grad der overstiger det man kender fra det nuværende danske system.  
 
Artikel 3 stk. 1 (a) 
Dansk Erhverv støtter at der ligges vægt på et styrket samarbejde mellem medlemsstaternes kom-
petente myndigheder og medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen og de de-
centraliserede EU-agenturer. 
 
Artikel 3 stk.2 (a) 
Dansk Erhverv støtter at der fokusere på håndhævelse generelt, men særligt at konkurrenceområ-
det vurderes ift. de nye komplekse og krævende udfordringer der følger af den digitale udvikling. 
(Som det fremgår af finansieringsoversigtens punkt 1.4.3 – side 3). 
 
Betragtning 48 og 49 – Samt artikel 3. stk. 2 (f) 
Dansk Erhverv ligger vægt på at datagrundlaget for servicedelen af det indre marked forbedres, 
da denne del udgør en stor og stigende del af økonomien i EU. Det støttes foruden det at der i bi-
laget II’s 5. afsnit, 5.punkt lægges op til ”bedre måling af handel med tjenesteydelser, udenland-
ske direkte investeringer, globale værdikæder og globaliseringens indvirkning på Unionens øko-
nomier”. 
 
Artikel 14 stk.2 og artikel 17 stk.3 
Dansk Erhverv støtter at det bliver enklere at modtage støtte fra en eller flere fonde – sådan som 
det beskrives i den Europæiske REFIT-platforms anbefalinger om blandt andet regionalfondene 
(se links nedenfor):  
 
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-xvi1a-reducing-bureaucracy-
erdf-esf-funding_en 
 
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-xvi2a-administrative-and-mo-
nitoring-systems-cohesion-policy_en 
 
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-regional-aid-xvi3a-european-
regional-development-fund-erdf-and-audit-costs_en 
 
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-regional-aid-xvi4a-simplifica-
tion-european-structural-and-investment-funds-esif-funds_en 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplifica-
tion-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lasse Hamilton Heidemann 


