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Dansk Erhvervs høringssvar til det finske formandskabspapir ang. visionen om en 

langsigtet strategi for bæredygtig vækst i EU 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at indgive bemærkninger til det finske formandskabspa-

pir ang. en langsigtet strategi for bæredygtig vækst i EU. Vi finder grundlæggende papiret særde-

les fornuftigt og støtter op om de foreslåede prioriteter særligt fokusset på udviklingen af det in-

dre marked for services, handlingsplanen for implementering og håndhævelse og styrkelsen af 

den globale regelbaserede frihandel. 

Specifikke bemærkninger 

 

Ad punkt 8, 9 og 10) 

Dansk Erhverv støtter disse tre punkter. Det er essentielt for europæiske og danske virksomhe-

ders konkurrenceevne at det indre marked for både varer og services fortsat udvikles og forsvares. 

Det samme gælder investeringer i digitalisering og grøn teknologi. 

 

Ad punkt 12) 

Services udgør mere end 70% af vores økonomi i EU og Danmark. Desværre oplever servicevirk-

somheder stadig mange barrierer når de ønsker at benytte sig af det indre marked. Dansk Erhverv 

er enige i at tendensen imod en stigende servitisering af industrivirksomheder er vigtig, og at det 

har fået problemerne i det indre marked for services til at påvirke en anden type virksomheder en 

tidligere.  Dette er dog ikke ensbetydende med at problemerne er nye, og Dansk Erhverv ønsker at 

understrege, at det også i sig selv bør være en prioritet at styrke det indre marked for services, 

ikke kun i forbindelse med servitisering af industrivirksomheder. Vi støtter fuldt op om ambitio-

nen om at udvikle et egentligt indre marked for services. 

 

Ad punkt 13) 

Ensartet implementering og håndhævelse er nødvendigt for at det indre marked kan fungere. I 

dag oplever vores medlemsvirksomheder desværre alt for ofte, at de samme EU regler er imple-

menteret forskelligt, håndhæves uens eller i nogle tilfælde slet ikke håndhæves. Denne situation 

undergraver hele intentionen med at lave fælles regler og fører til unødige barrierer i det indre 

marked samt ulige konkurrencevilkår. Dansk Erhverv hilser derfor ideen om en handlingsplan for 

implementering og håndhævelse samt kapacitetsopbygning varmt velkomment.  
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Ad punkt 14) 

Dansk Erhverv er enig i at EU’s konkurrencepolitik er det rette instrument til at håndtere udfor-

dringerne i en verden med hurtig digital udvikling og global konkurrence. Vi støtter ligeledes at 

det undersøges nærmere om reglerne skal opdateres til at håndterer platformenes nye rolle i øko-

nomien, således at dominerende markedsstilling ifm. data kan adresseres bedre. 

 

Ad punkt 15) 

Beskyttelse af immaterielle og intellektuelle ejendomsrettigheder er af altafgørende betydning for 

at sikre investeringer i innovation. Dansk Erhverv støtter derfor dette punkt helhjertet. 

 

Ad punkt 16) 

Det er vigtig for Dansk Erhverv at understrege, at der fortsat er meget arbejde at gøre indenfor 

dagsordenen for bedre regulering. Dette punkt fremhæver en række af de vigtigste principper, og 

Danmark bør på baggrund af Implementeringsrådets anbefalinger til den nye Kommission fra de-

cember 2018 aktivt støtte op om denne prioritet. 

 

Ad punkt 17,18 og 19) 

Investeringer i forskning og innovation er grundforudsætningen for vores fremtidige konkurren-

ceevne. Dansk Erhverv forstår behovet for at sikre tilstrækkelige investeringer i særligt strategisk 

vigtige værdikæder, men ønsker i denne sammenhæng at advarer imod at udvælge vinder indu-

strier eller værdikæder på forhånd. Forsknings og innovationsprogrammer skal derfor være tek-

nologineutrale. 

 

Ad punkt 22 og 23) 

Udvikling af digitale kompetencer, livslang læring og omskoling er meget vigtige faktorer for at 

sikre at alle får det fulde udbytte af den digitale transformation. Dansk Erhverv er enig i, at digita-

liseringens konsekvenser for jobmarkedet skal tages alvorligt og håndteres, men mener ikke at 

disse udfordringer skal bremse den digitale transformation.  

 

Ad punkt 24, 25 og 26) 

Dansk Erhverv støtter fuldt op om den multilaterale regelbaserede frihandel, og er meget enig i, at 

EU i høj grad skal forsvarer dette system og bruge den globale konkurrence til at fremme og 

styrke vores konkurrenceevne. Vi deler ligeledes opfattelsen af, at det er nødvendigt konsekvent at 

anvende de handelsdefensive instrumenter for at sikre lige konkurrencevilkår globalt. Dansk Er-

hverv hilser desuden fokusset på globale frie datastrømme varmt velkomment.  

 

Ad punkt 26 og 27) 

Data og digitalisering åbner nye muligheder men også udfordringer. Dansk Erhverv er helt enig i, 

at der er behov for en omfattende køreplan og kortlægning af den eksisterende lovgivning for at 

sikre fair og lige vilkår i en innovativ datadrevet økonomi.  

 

Vi står til rådighed for yderligere uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

Katinka Clausdatter Worsøe 


