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Erhvervsministeriet 
Att.: Nicoline Laursen 
Slotholmsgade 12 

3. april 2019 

Bemærkninger til udkast til Rådskonklusioner (Konkurrenceevne) om 
det indre marked 

Dansk Erhverv har ved mail af 25. marts 2019 fået ovenstående i høring og jeg skal hermed 
komme med vores bemærkninger til rådskonklusionerne. 
 
Generelle bemærkninger:  
 
Det indre marked er kronjuvelen i det europæiske samarbejde. I mere end 25 år har det skabt 
værdi for medlemslandene gennem fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapi-
tal. Fordelene ved det indre marked er markante, og netop derfor er det afgørende, at vi sikrer, at 
det indre marked fungerer så godt som muligt – nu og i fremtiden. De eksisterende regler skal im-
plementeres og håndhæves, ligesom at ny lovgivning af høj kvalitet skal sikre fortsat udvikling og 
forbedring af det indre marked. Hos Dansk Erhverv lægger vi særligt vægt på, at rammerne for 
det indre marked fungerer effektivt og sikrer fair og lige konkurrencevilkår for europæiske virk-
somheder. 
 
Tjenesteydelser udgør i dag 70 % af Danmarks og EU’s beskæftigelse, og tendensen er stigende. 
Derudover er det tydeligt, at virksomheder, der servificerer (dvs. kobler deres produkter med ser-
vices), klarer sig bedre end de virksomheder, der alene baserer sig på produktion. Det er derfor 
helt essentielt for vores økonomiske fremgang og stabilitet, at det indre marked for tjenesteydel-
ser udvikles yderligere. Servicedirektivet bør være den rettesnor, som det indre marked for tjene-
steydelser styres efter. Det sikrer etableringsfriheden og skaber rammen for den frie bevægelighed 
af tjenesteydelser inden for EU.  
 
Der er et stort uudnyttet potentiale i et mere velfungerende indre marked for både varer og tjene-
steydelser. Selvom der fortsat er mange barrierer i det indre marked for varer, der med fordel kan 
adresseres, er der et endnu større problem for så vidt angår tjenesteydelser. 
 
I det lys hilser Dansk Erhverv udkastet til rådskonklusioner om det indre marked velkommen. 
Det er positivt at medlemsstaterne med konklusionerne endnu en gang står ved deres forpligti-
gelse til fortsat at styrke det indre marked - særligt tjenesteydelser og tilpasning til den digitale 
virkelighed. Det er endvidere godt at der lægges pres på Kommissionen for at styrke viden- og 
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faktabaseret lovgivning i tæt dialog med virksomheder og borgere, samt at der bedes om en sam-
let langsigtet plan for implementering og håndhævelse.  
 
Specifikke bemærkninger 
Punkt 3.  
Der skal ifølge konklusionerne være større fokus på sammenhængen mellem det indre marked og 
andre områder, som i for ringe grad har været tænkt med i arbejdet indtil videre. Som eksempler 
nævnes det digitale område og industripolitikken.  
 
Dansk Erhverv støtter overordnet ambitionen om at sikre større sammenhænge på det indre mar-
ked.  Hvad angår det digitale område, så skal det åbenlyst tænkes med i den fremtidige udvikling 
af det indre marked. I praksis er digitalisering således allerede nu umuligt at adskille fra udviklin-
gen på en lang række øvrige politikområder – ikke mindst inden for det indre marked.  
 
I forhold til industripolitikken bør der være opmærksomhed på, at den industripolitik der tegner 
sig fra fransk-tysk side som udgangspunkt ikke er i dansk interesse, og at henvisninger hertil såle-
des kan have negative implikationer for Danmark, herunder særligt hvis linjen institutionaliseres 
i den kommende EU-Kommission. Som udgangspunkt ville der være bedre, at der henvises til 
sektor- og teknologineutral erhvervspolitik og rammevilkår end industripolitik, men vi anerken-
der at en række lande har stærke interesser på dette område. 
 
Punkt 5. 
Det er meget positivt at der fokuseres på en fortsat indsats for at fjerne unødige barrierer i det in-
dre marked og desuden at videreudvikle samme. Digitalisering identificeres korrekt som et væ-
sentligt område, der skal medtænkes i alle kommende aktiviteter. Hertil støtter Dansk Erhverv op 
om princippet om teknologineutralitet.   
 
Punkt 6.  
Det er stærkt positivt at der lægges vægt på princip-, evidensbaserede og markedsdrevne løsnin-
gen i den kommende lovgivning.  
 
Punkt 7.  
Der bør ske en integrering af alle relevante markeder i det indre marked. Værdi-kæder i indu-
strien bør ikke særligt fremhæves her. 
 
Punkt 8.  
Det er positivt at der lægges vægt på mere viden- og faktabaseret lovgivning samt at virksomheder 
og borgere i højere grad inddrages i grundlaget for fremtidige lovforslag. Særligt er det centralt at 
der fokuseres på områder, der har de største barrierer og/eller den største økonomiske indfly-
delse (som afspejlet i tredje pil/punkt). Hertil støtter Dansk Erhverv forslaget om en fælles re-
search agenda, som skal sikre et løbende videngrundlag for politikudvikling i EU.      
 
Punkt 9. 
Dansk Erhverv hilser det velkomment, at der bør sættes fokus på at løse konkrete problemer for 
virksomheder, der opererer på tværs af grænser. Dansk Erhverv er endvidere enige i, at der bør 
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være øget fokus på implementering af udbudsdirektiverne, professionalisering af indkøbere og 
brug af standarder i offentlige udbud.  
 
Punkt 10 
Det er vigtigt, at Kommissionen løbende holder øje med barrierer i det indre marked særligt fra et 
virksomhedsperspektiv. Dette kan også give bedre baggrundsmateriale for evidensbaseret politik-
udvikling. Dansk Erhverv støtter derfor dette forslag om en årlig statusrapport.  
 
Punkt 11. 
Dansk Erhverv er helt enige i, at der bør strammes op i forhold til SOLVIT-systemet og at dette 
formelt bør etableres som lovgivning.  
 
Punkt 12.  
Dette punkt er ifølge Dansk Erhverv helt centralt. Grundig og ensartet implementering og hånd-
hævelse er afgørende for, at det indre marked kan fungere i praksis. Danske Erhverv har i flere 
omgange bedt specifikt om, at Kommissionen laver en egentligt implementerings- og håndhævel-
sesplan, da både implementering og håndhævelse desværre ikke har været tilfredsstillende i hver-
ken denne eller tidligere kommissionsperioder. Afrapportering til Det Europæiske Råd er et godt 
første skridt til at sikre at dette sker på betryggende vis.  
 
Det er desuden afgørende at håndhævelse i praksis ikke kun omfatter europæiske virksomheder, 
men alle virksomheder der sælger varer elle tjenesteydelser i det indre marked. Der kunne være 
stærkt fordelagtigt hvis dette fremgik af rådskonklusionerne. Se forslag til tilføjelse med kursiv:  
 
CALLS ON the Commission to adopt, based on an end-user approach for businesses and individu-
als across the Union, a long-term action plan for better implementation and enforcement. This 
long-term action plan should encompass enforcement of EU-regulation for both EU-based busi-
nesses and businesses established in third countries, who sells goods or services in the Single 
market. The Member States are requested to actively and jointly work together with the Commis-
sion for better governance, including implementation, in order to make current rules work in 
practice. 

Med venlig hilsen og jeg står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning. 

Lasse Hamilton Heidemann 
EU- og International Chef 
Dansk Erhverv 
 


