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Høringssvar til grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Rådets for-

ordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehand-

ling. 

 

Dansk Erhverv fremsender hermed kommentarer til udkast til grund- og nærhedsnotat vedr. Kom-

missionens forslag om en forordning om oprettelse af europæisk fællesforetagende for højtydende 

databehandling.  

 

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv er generelt positive overfor, at der på europæisk niveau investeres i udvikling og 

idriftsættelse af teknologi til gavn for borgere og virksomheder, og at der gennem samarbejde opnås 

stordriftsfordele, som gør investeringerne rentable for enkeltlande.  

 

Det kan overvejes om store investeringer i HPC er en fremtidssikret løsning, da udviklingen inden-

for kvanteteknologi forventes at kunne indfri et langt større potentiale. Men da kvantecomputere 

endnu er et stykke ude i fremtiden, og HPC kan anvendes i dag, er det ganske fornuftigt at udnytte 

dem.  

 

 

Specifikke bemærkninger  

 

3. Formål og indhold  

  (c) Teknologi 

 

Ift. sætningen om, at ”Konkret skal der udvikles hard- og software så de kommende generationers 

HPC-anlæg kan bygges med europæisk teknologi, og med europæisk teknologisk uafhængighed.”, 

har Dansk Erhverv det udgangspunkt, at man bør være forsigtig med at stille krav om teknologiers 

oprindelsesland, da det kan medføre konkurrenceforvridning og handelspolitiske gengældelses-

sanktioner fra de berørte nationer, hvis virksomheder udelukket for det europæiske marked (sær-

ligt Kina og USA). 
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Derudover mener Dansk Erhverv, at teknologisk uafhængighed er et begreb, som bør bruges var-

som (jf. nedenfor) 

 

 

10. Regeringens foreløbige generelle holdning  

I regeringens foreløbige generelle holdning, fastslås det, at ”Regeringen er overordnet positiv over 

for en fortsættelse af EuroHPC, […] i forhold til at opnå europæisk teknologiuafhængighed, […]” 

 

Dansk Erhverv mener, at regeringen bør forholde sig kritisk til, hvorledes den ønskede teknologiske 

uafhængighed opnås. Det vil naturligvis være ønskeligt at have flere europæiske virksomheder, som 

kan konkurrere med de største globale tech-virksomheder. Dette må dog ikke ske på bekostning af 

lige konkurrencevilkår, og teknologisk uafhængighed må ikke blive en undskyldning for at give 

statsstøtte til europæiske virksomheder.   

 
Ift. Dansk Erhvervs forbehold overfor anvendelse af begrebet digital suverænitet (eller strategisk 
autonomi) henvises i øvrigt til vores høringssvar til Høring vedr. EU-Kommissionens meddelelse 
”A New Industrial Strategyfor Europe” (COM(2020) 102 final) af 20. marts 2020 samt Bemærk-
ninger vedr. Rådskonklusioner om industripolitik – ”A recovery advancing the transition to-
wards a more dynamic, resilient and competitive European industry” af 5. oktober 2020. 
 
Begge kan findes på https://www.danskerhverv.dk/radgivning/horingssvar/horingssvar-2020/  

 

 

Med venlig hilsen, 

Christian von Stamm Jonasson 

Erhvervspolitisk konsulent 
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