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EU:s uppdaterade industristrategi 

Tack för inbjudan till EU-sakråd om rubricerad strategi och för möjligheten att inkomma 
med skriftliga kommentarer.  

Vi vill inledningsvis peka på att det digitala mötet den 9 juni tydligt visar vilka stora 
digitaliseringssteg vi tagit under pandemin! Att arrangera ett sådant möte på distans hade 
inte varit något som vi ens tänkte var möjligt tidigare. Men att det fungerar var EU-
sakrådet bara ett av många exempel vi har fått under det senaste året. Det enda vi vet 
säkert är att utvecklingen bara har börjat och att digitaliseringen för med sig helt nya 
möjligheter att hantera samhällsutmaningar framåt. Det är därför naturligt och välkommet 
att EU-kommissionen i strategin pekar på den digitala omställningen som en 
transformerande kraft som berör alla delar av vår ekonomi, vårt samhälle och vårt 
näringsliv. 

Det är också välkommet att Kommissionen i strategin tydligt lyfter fram betydelsen av den 
inre marknaden. Vi vill här instämma i uppfattningen att den inre marknaden – inte minst 
för tjänster – behöver fördjupas och att Kommissionen har ett viktigt uppdrag att 
säkerställa en ökad enhetlighet mellan medlemsstaterna. Härutöver vill vi också 
framhålla: 

• Vi välkomnar att strategin betonar små och medelstora företags betydelse. De 
drabbas ofta särskilt hårt av regelbördor och en ofullständig inre marknad och det 
finns behov att på riktigt göra något åt regelbördan. Think small first – måste bli 
verklighet.  

• Men det räcker inte med ”one in, one out” (som Kommissionen aviserat) eftersom 
det innebära att regelbördan är konstant om än förändrad. Istället behöver 
regelbördan minskas. 

• Inte oväntat vill vi trycka på tjänstesektorn som en motor för europeisk tillväxt och 
vi tycker att det bör tydliggöras. 

• Det är välkommet att strategin tydligt pekar på att vi behöver en grön och digital 
omställning. Genom satsningar på dessa områden kan vi skapa tillväxt och 
konkurrenskraft globalt. Som Sieps framförde vid mötet bör den europeiska 
återhämtningsfonden (RRF) kunna vara en bra grund för det. 

• Vikten av att jobba med kompetensfrågan kan inte nog understrykas. Det handlar 
om såväl grundutbildning som vidareutbildning, omställning och mitt i livet-
utbildning. Alla behöver ha grundläggande kunskaper om digitalisering/it!  

• EU måste vara en tydlig röst för öppen handel.  Ett starkt EU är inte ett ”stängt 
EU”. Som exempel måste vi säkerställa globala dataflöden! Den rättsliga osäkerhet 
som råder nu måste redas ut!  
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