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Erhvervsministeriet 

Att: Stine Bredahl Kristensen (sbk@em.dk), Preben Sandberg Pettersson (psa@em.dk) og Jens 

Muff Enevoldsen (jen@em.dk)  

 
 

Den 26. august 2019 

Bidrag til høringssvar vedr. Kommissionens forslag til æn-
dring af den generelle gruppefritagelsesforordning på stats-
støtteområdet 
 
 
Generelle bemærkninger 
Generelt mener Dansk Erhverv, at det eksisterende statsstøtteregime rummer tilstrækkeligt med 

muligheder for at give støtte til virksomheder, og at der som udgangspunkt ikke er behov for at 

udvide mulighederne for at give statsstøtte. Derfor forholder Dansk Erhverv sig skeptisk til dele af 

ændringsforslaget for så vidt angår InvestEU og Horizon Europe. Dog hilser Dansk Erhverv æn-

dringsforslag vedr. territorialt samarbejde velkommen, da det vil forsimple regimet og overordnet 

komme erhvervslivet til gavn. 

 

Bemærkninger vedr. InvestEU og Horizon Europe 

I forhold til de ønskede revideringer, der vil give nationalstater bedre mulighed for at medfinansiere 

projekter, der er modtager støtte fra EU, mener Dansk Erhverv, at der i forbindelse med forslaget 

skal sikres, at der er en rimelig grad af privat medfinansiering, når der gives støttekroner til private 

virksomheder, som er i konkurrence med andre virksomheder. Det skal sikre et sundt og konkur-

rencedygtigt erhvervsliv og sikre, at virksomhederne ikke bruger uforholdsmæssige ressourcer på 

at indhente støtte frem for at udvikle deres produkter.  

 

Bemærkninger vedr. territorialt samarbejde 

I forhold til de ønskede revideringer af den generelle gruppefritagelsesforordning om, at der ikke 

længere skal skelnes mellem store og små virksomheder, hilser Dansk Erhverv forslaget om for-

enkling velkommen. Det vil i højere grad sikre, at det bedste projekt opnår fremme uagtet udbyde-

rens størrelse, som vil sikre et mere effektivt territorialt samarbejde, herunder bedre transportin-

frastruktur, hvilket samlet set kan komme erhvervslivet til gode. Dansk Erhverv ser samtidig posi-

tivt på forslaget om at afbureaukratisere kontrollen og registreringen af de nævnte ”meget små be-

løb” på op til 20.000 euro, i forbindelse med udbetaling af støtte.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jasmina Pless 

Chefkonsulent 

jpl@danskerhverv.dk 
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