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Den 4. december  2020 

 

Dansk Erhvervs høringssvar til Europa-Kommissionens revision af statsstøt-
teretningslinjerne for miljøbeskyttelse og energi 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at give svar til Europa-Kommissionens revision af stats-

støtteretningslinjerne for miljøbeskyttelse og energi (EEAG).  

 

Dansk Erhverv bakker op om EU Green Deal og dets komplementere politikker, såsom moderni-

seringen af EEAG. EU Green Deal er nødvendig for at vi kan transformere EU til et fair og blom-

strende samfund med en moderne, effektiv og konkurrencedygtig økonomi. Det er vigtigt at vi lø-

bende analyserer og evaluerer politikker og projekter, så de altid er relevante og ikke medfører ne-

gative konsekvenser. Vi støtter stærkt op omkring Kommissionen fokus til at adressere nye udfor-

dringer og faciliterer forandring ved at vedtage og justere eksisterende lovgivning, fremfor at in-

troducere ny lovgivning. Set i dette lys, eftertragter Dansk Erhverv ambitiøse klimamål som er 

fælles for hele EU. Klimamålene skal dermed også være effektive, øge vores konkurrencedygtig-

hed og være tilgængelige i et større omfang. Høje og ambitiøse EU-mål er nøglen til en reel grøn 

omstilling i Danmark og Europa. Desuden er Dansk Erhverv enige i at den grønne og digitale om-

stilling går hånd i hånd. 

 

Balance i handel og konkurrence mellem alle medlemsstater er afgørende for at EU kan nå klima-

målene, så vi undgår at andre lande får en konkurrencefordel ved at være mindre grønne. Vi aner-

kender at særlig opmærksomhed skal vedtages for at sikre at den grønne omstilling er supporteret 

ved regulatoriske foranstaltninger. Danmarks lederrolle sætter os i en specielt udsat position som 

kan lempe den danske konkurrenceevne. Vi skal derfor sætte stop for ting som grøn forvridning 

og carbon leakage som er med til at reducere klimamålenes effektivitet. 

 

Det er Dansk Erhvervs generelle holdning at lovgivning som er målrettet generelle problemer skal 

være generelle af natur for at sikre at lovgivningen kan anbringes uanset industri, sektor eller tek-

nologi. Den primære fokus skal være på at fremme lige vilkår så ingen individuel industri, sektor 

eller teknologi får tilbragt en konkurrencefordel. 

 

Vi mener, at en sund og konkurrencedygtig økonomi sammen med gode rammevilkår i EU’s indre 

marked er nødvendigt for at europæiske virksomheder kan konkurrere globalt, og være en le-

dende inden for grøn innovation og udvikling. Dansk Erhverv støtter Kommissionens initiativ til 

at undersøge muligheder for at forhindre fordrejninger i det indre marked ved udenlandske subsi-

dier.  
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Med venlig hilsen, 

 

Ulrich Bang 

Klima- og Energichef 


