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Behov av svensk strategi och vision för EU:s utveckling 

 

Bäste Stefan, 

 

Vi skriver till dig med en växande oro för utvecklingen på EU:s inre marknad, tillika det svenska 
näringslivets hemmamarknad, och med en förhoppning om att etablera en strukturerad dialog 
för framtagandet av en gemensam svensk strategi för EU:s utveckling. 

I mars i år presenterade som bekant EU-kommissionen en ny industristrategi för Europa, där 
det bl.a. föreslås att revidera EU:s konkurrens- och statsstödsregler för att till större 
utsträckning tillåta sammanslagningar av storbolag och möjliggöra politiskt identifierade och 
statligt finansierade satsningar i utvalda sektorer och nyckelteknologier. Industrin och det 
samlade näringslivet i Sverige har tidigare varnat för att detta kan leda till snedvridningar i 
konkurrensen på den inre marknaden, vilket missgynnar länder som Sverige med en stor andel 
mikro-, små- och medelstora företag. Detta är något som förstärks ytterligare av de omfattande 
nationella statsstöd som nu tillåts av EU genom att frångå de befintliga statsstödsreglerna för 
att återstarta den europeiska ekonomin i kölvattnet av Coronapandemin. 

I och med Storbritanniens utträde ur EU måste Sverige finna sig i en ny politisk realitet med 
en ny maktbalans inom EU. Det är av yttersta vikt att EU:s utveckling inte leder till ökad politisk 
styrning i den europeiska ekonomin, utan bygger långsiktig konkurrenskraft genom lika villkor 
länder och företag emellan, oavsett storlek. Detta kräver istället kraftfulla satsningar på 
forskning och utveckling, ett innovationsvänligt regelverk anpassat efter nya teknologier, och 
en ambitiös frihandelspolitik som underlättar för företagen att sprida sina innovationer världen 
över. 

För att försvara den öppna marknaden och sund konkurrens föreslår vi därför framtagandet av 
en gemensam och tydlig svensk strategi för EU:s utveckling. En sådan strategi bör dra nytta 
av samtliga befintliga nätverk, statliga och privata, för att bygga allianser av likasinnade. 

Med anledning av ovan föreslog Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen den 21 februari 2020 
inrättandet av en stående beredningsgrupp inom regeringskansliet i syfte att löpande föra en 
dialog med berörda parter om EU:s industripolitik (se bilagt). När nu EU befinner sig i ett 
formativt skede är det viktigt att vi gemensamt i Sverige påverkar utvecklingen så att den 
värnar konkurrenskraftiga företag, välfärd och jobb. 

Vi står fortsatt till ert förfogande att bidra med våra organisationers breda och samlade 
sakkunskaper i detta viktiga arbete. Vi ser fram emot återkoppling i ärendet och en vidare 
dialog kring Sveriges intressen i EU. 

 

Statsminister Stefan Löfven 
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 
 
Kopia: Statsråden Hans Dahlgren, Anna Hallberg 
och Ibrahim Baylan 
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