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I brev af 26. november 2009 har Europaudvalget opfordret Erhvervsudvalget 

til at behandle Kommissionens oplæg til EU 2020 – en post Lissabon-strategi 

- KOM (2009) 647 og komme med en udtalelse/indstilling til Europaudvalget. 

 

Erhvervsudvalget har behandlet sagen på et møde 3. december 2009 og i en 

skriftlig høringsproces i udvalget. 

 

På den baggrund udtaler et flertal i udvalget (V, DF og KF): 

I forhold til EU 2020 strategien arbejder Danmark bl.a. for omstillingen til en 

grøn vækststrategi med henblik på at sikre EU’s, herunder Danmarks, fortsat-

te vækst og velstand. Antallet af initiativer og forslag til, hvordan europæisk 

økonomi bør omstilles, er der mange af. Derfor er det vurderingen, at EU un-

der udarbejdelsen af EU’s fremtidige 2020 strategi skal være en vigtig tovhol-

der med det overordnede fokus. 

  

EU’s 2020 strategi må prioritere øgede investeringer på en måde, som vil gø-

re EU førende på globalt plan inden for udnyttelse af grønne teknologier, 

vækstvirksomheder og markeder. Overgangen til en grøn økonomi er central 

for EU’s konkurrenceevne og vækst. Der ligger p.t. et globalt marked for mil-

jøeffektive varer og tjenesteydelser, som er vurderet til over 3 billioner euro – 

og tallet er stigende.  

 

En måde at hjælpe virksomhederne på er for det første at styrke grundlaget 

for udvikling af kulstoffattige teknologier. På dette område skal der drages 

nytte af landes dygtige forskningsmiljøer, og Danmark skal blive endnu bedre 

til at kommercialisere på ny viden. Endvidere skal grønne virksomheder - her-

under smv’er og entreprenører - have adgang til både offentlig og privat ven-

ture kapital, og vi skal blive bedre og mere målrettede til at etablere offentlig-

private partnerskaber.  
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Desuden skal man sikre reguleringen af det indre marked, således at EU til-

byder de bedste rammevilkår i verden for grønne virksomheder. I udviklingen 

af nye instrumenter skal EU hele tiden have fokus på at balancere miljømæs-

sige og økonomiske hensyn og på at fjerne unødige administrative byrder. 

Samtidig skal EU sikre den nødvendige forbrugeroplysning, så efterspørgslen 

på energi-effektive produkter og løsninger øges. 

 

Endelig skal omstillingen til en mere grøn økonomi afspejle sig i EU’s relatio-

ner til omverdenen. Det er vigtigt, at EU i fremtiden bliver bedre til at vende 

blikket udad og udveksler ideer og tanker med andre, således at markedsad-

gangen øges for nye grønne internationale standarder. 

 

Et mindretal i udvalget (S) udtaler: 

Opfyldelse af Lissabon strategien forudsætter en stærk og villet omlægning af 

energiforsyningen til vedvarende energikilder.  

 

Der skal planlægges, så optimale alternative energiløsninger kan anvendes 

lokalt, regionalt og nationalt. Dette er en forudsætning for, at investorer i form 

af selskaber eller private kan etablere sig i tillid til rentabilitet og forsyningssik-

kerhed.  

 

Der skal sikres oplysning om relevante og realistiske energiforsyningsmulig-

heder for lokalområder og kommuner. 

 

Der skal sikres kommercielt bæredygtige og markedsmodnede løsninger, som 

borgerne kan have tillid til teknologisk og økonomisk. 

 

Samfundet skal gennem en bevidst afgiftspolitik understøtte vedvarende 

energiløsninger. 

 

Organiseringen af udbredelsen af alternative energiløsninger skal sættes i 

system fra statslig side, så man fremmer borgenes interesse for at medvirke i 

denne store satsning på vedvarende energiforsyning. Staten skal medvirke til 

at flytte viden og teknologi fra forskningslaboratorierne til bæredygtige løsnin-

ger teknologisk, økonomisk og miljømæssigt. 

 

Det danske samfund skal ud over de energimæssige gevinster satse på ge-

vinster i form af udvikling af nye produkter til processen og beskæftigelse i 

form af håndtering af vedvarende energiløsninger. Herigennem kan en positiv 

energipolitisk satsning også blive en positiv erhvervs- og arbejdsmarkedspoli-

tik.  

 

Kun gennem positivt støttet markedsbaserede energiløsninger kan målet om 

realisering af Lissabon målene realiseres. 
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Et andet mindretal i udvalget (SF) udtaler: 

Mindretallet lægger vægt på nødvendigheden af, at EU og EU’s medlemssta-

ter udvikler en konkurrencedygtig grøn og rummelig videns-økonomi med flere 

og bedre jobs. Mindretallet lægger her særlig vægt på: 

 Et øget behov for og satsning på uddannelse, opkvalificering og 
forskning for at udvikle produktivitet, konkurrenceevne og flere og 
bedre jobs i EU-landene 

 EU’s post Lissabon strategi bør i forlængelse heraf udforme en be-
skæftigelsespolitik, der lægger vægt på målsætninger og indikatorer 
om kvalificering af arbejdsstyrken, livslang læring og øget kvalitet i ar-
bejdet 

 De kommende års EU-regulering vedrørende miljø, energi, klima, for-
brugeroplysning, forskning og indre marked bør mainstreames med 
henblik på at skabe optimale ramme-, konkurrence- og markedsvilkår 
for socialt og miljømæssigt bæredygtige virksomheder og jobs. 

 EU’s post Lissabon strategi bør indeholde langt mere offensive og 
konkrete bud på, hvordan EU og dets medlemsstater kan og bør be-
kæmpe skattely og skattedumping i EU gennem fælles beslutninger 
om minimumsbeskatningsgrundlag og minimumsbeskatningsprocent 
for selskaber. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Chr. Schmidt, 

Formand for Erhvervsudvalget 


