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Den inre marknadens funktionssätt nyckel till en hållbar 
och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa 

Bästa Anna, 

EU:s utveckling befinner sig i ett formativt skede, med många avgörande frågor 
under 2021 som kommer få en betydande inverkan på den svenska industrins 
konkurrenskraft - och i förlängningen svensk välfärd. 

Svenska teknikföretag är världsledande inom innovation och gynnas av lika 
konkurrens på en öppen marknad. Teknikföretagen har tidigare varnat för att en 
ökad politisk styrning av den europeiska ekonomin riskerar att snedvrida 
konkurrensen på den inre marknaden, vilket missgynnar industrin i Sverige. 

Det är oerhört viktigt att EU:s uppdaterade industristrategi, som förväntas 
presenteras i mars 2021, inte blir en kortsiktig, sektorsinriktad återstartsstrategi. 
Teknikföretagen efterfrågar istället ett horisontellt, systematiskt tillvägagångssätt 
som bygger en hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa - genom 
att stärka strukturella byggstenar för en välfungerande inre marknad. Detta kräver 
en strikt applicering av EU:s konkurrens- och statsstödsregler; satsningar i 
horisontella forskning- och utvecklingsprogram med öppna utlysningar som driver 
innovation och excellens; ett agilt regelverk som kan anpassas efter ny teknologisk 
utveckling på marknaden; och en ambitiös handelspolitik som öppnar upp nya 
marknader och etablerar lika spelregler med tredjeland. 

Teknikföretagen ser med stor oro på den utveckling som nu sker mot mer 
detaljreglering inom EU. Den s.k. Nya Metoden - som bygger på att lagstiftare 
fastställer väsentliga krav om hälsa, miljö och säkerhet i lagstiftning och lämnar till 
samhällsaktörer att själva komma överens om hur dessa krav kan uppfyllas genom 
marknadsdrivna standarder - utmanas just nu av tilltagande detaljstyrning från EU
kommissionen. 

Genom att begränsa de europeiska standardiseringsorganisationernas 
handlingsutrymme blir det allt svårare för industrin att anpassa standarder efter 
den senaste teknologiska utvecklingen på marknaden. Detta gör EU:s 
lagstiftningsmodell innovationshämmande och försvårar för industrin att påverka 
innehållet i internationella standarder, vilket begränsar vår globala konkurrenskraft. 
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Trots upprepade påtryckningar från det samlade näringslivet i Europa och 
uppmaningar från 17 medlemsstater (inklusive Sverige) fortsätter 
EU-kommissionen på inslagen väg. Därför har 18 europeiska 
branschorganisationer nyligen skrivit till det portugisiska ordförandeskapet i det 
Europeiska rådet med en vädjan om att agera för att EU-kommissionen ska ändra 
sitt tillvägagångssätt (se bifogat). 

Det europeiska standardiseringssystemet är avgörande för den inre marknadens 
funktionssätt och en grundläggande byggsten för en långsiktigt konkurrenskraftig 
industri i Europa. Det är därmed även centralt för Sveriges välstånd och välfärd. 
Därför är det Teknikföretagens förhoppning att Sverige lyfter frågan för diskussion 
i Konkurrenskraftrådet den 25-26 februari 2021 och initierar en reaktion från det 
Europeiska rådet. 

Avslutningsvis vill jag förmedla min uppskattning för vad mina kollegor uttrycker är 
en väldigt positiv samverkan med Regeringskansliet i frågor som rör EU:s 
industripolitiska utveckling. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog framgent. 

Med vänlig hälsning 
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�lJ�_,, 
Klas Wåhlberg 
VD, Teknikföretagen 
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