
1 
 

Rapport fra konkurranseevnerådet 20.-21. februar 2012 om industri, indre marked og romspørsmål 
Skrevet av Per Mannes, næringsråd 
 
Følgende hovedpunkter ble diskutert på møtet om saker relatert til industri, indre marked og romspørsmål: 
 

 EUs vekststrategi med fokus på elementer i handlingsplanen for det indre marked som bidrar til bærekraftig 
vekst på kort og lang sikt, særlig realisering av det digitale indre marked, implementering av 
tjenestedirektivet, tilgang til finansiering og modernisering av offentlig administrasjon 

 Modernisering av offentlige anskaffelser med ambisjon om fellesposisjon i Rådet i mai og enighet med 
Europaparlamentet før utgangen av 2012  

 Stor grad av enighet om behov for bedre innsyn i selskapers finansielle overføringer til myndigheter i land 
med store råvareressurser som foreslått i nytt regnskapsdirektiv 

 Enighet om de overordnede målsettingene i forslagene til fond for risikovillig kapital og sosialt 
entreprenørskap 

 Konklusjoner om smarte reguleringer vedtatt 

 Enighet om patentpakken er fortsatt utestående pga uenighet om hovedsete for den nye Patentstolen 

 Forslag til finansiering av det jordobservasjonsprogrammet GMES vil bli forhandlet under det flerårige 
rammebudsjettet for 2014-20. 

 
Det vises til pressemelding fra møtet i Konkurranseevnerådet 20. februar.  
 
Europa 2020-strategien 
Rådet diskuterte strategien for vekst og sysselsetting som forberedelse til Det Europeiske Råds møte (DER) 1. og 2. 
mars. Det ble fokusert på følgende tiltak med særlig positiv effekt både på kort og lang sikt som innspill til DER: 
 

 Det indre markeds betydning for å fremme bærekraftig vekst med referanse til handlingsplanen, særlig 
realiseringen av digitale indre marked og tjenestemarkedet med det store vekstpotensial disse områdene 
byr på;  

 Lettere tilgang til finansiering for europeiske selskap gjennom lånegarantier og risikovillige 
kapitalinvesteringer; 

 Modernisering av offentlig administrasjon gjennom forenkling av regelverket for å drive 
næringsvirksomhet, særlig for små- og mellomstore bedrifter, og lettelser i form av elektroniske 
myndighetsinitiativ.  

 
Kommisjonens årlige vekstanalyse for 2012 og lansering av det europeiske semester var viktig utgangspunkt for 
diskusjonen.  DERs møte i mars vil identifisere de økonomiske hovedutfordringer og gi strategiske råd for 
medlemslandenes utarbeidelse av budsjettstrategier i de nasjonale stabilitets- og konvergensprogram og til 
utarbeidelse av nasjonale reformprogram.   
 
Forøvrig er det grunn til å merke Italias offensive innlegg: Behov for årlig handlingsplan for små- og mellomstore 
bedrifter, gjennomføring av det digitale indre marked innen 2015 og energimarked innen 2014, fokus på 
arbeidsmuligheter for de unge gjennom opplæring og reduksjon av bestemmelser om profesjoner som begrenser 
tjenesteytelser over grensene. Tiltak for styrket gjennomføring ble også understreket, herunder tilpassede 
konsekvensanalyser, overvåkning av regelverksimplementering, rapportering om offentlige tjenesteytere, 
forenkling for små- og mellomstore bedrifter /mikroselskap og finansiering inkludert ”project bonds”.  
 
Forøvrig ble det gitt innspill til nedenstående indre markedsspørsmål som var satt opp som egne punkt på 
agendaen. 
 
Offentlige anskaffelser 
Rådet holdt en orienteringsdebatt om forslagene til modernisering av den offentlige anskaffelsespolitikken som er 
et av nøkkelforslagene i handlingsplanen for det indre marked. Hensikten var å gi retningslinjer for det videre 
arbeid med å komme til enighet om Rådets posisjon til neste møte i mai, slik at enighet med Europaparlamentet 
om ny lovgivning kan oppnås innen utgangen av 2012. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/128074.pdf
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Det danske formannskapet hadde lagt opp til to hovedtema for diskusjon: 

1. Graden av fleksibilitet for bruk av forhandlede prosedyrer. Majoriteten ønsket mulighet til økt bruk av 
forhandlede prosedyrer med visse sikkerhetsregler for å garantere likebehandling av tilbud. Andre land 
ønsket å følge Kommisjonens forslag om å begrense slik prosedyre. Enkelte land uttrykte en viss bekymring 
ved å åpne for mye. Dette kunne føre til vilkårlige valg og dermed svekke konkurransen. Det var et klart 
ønske om at regelverket ble laget så enkelt og klart som mulig.  
 

2. Regler for visse kategorier av tjenester (sosiale, kulturelle, helsetjenester etc.). Mange delegasjoner ga 
uttykk for et behov for riktig balanse mellom hensynet til å sikre effektiv konkurranse om kontraktene og 
målsettingen om forenklet regelverk for enkelte tjenester. Flere sentrale land ønsket å videreføre dagens 
skille mellom prioriterte og uprioriterte tjenester (A- og B-tjenester). Et flertall støttet Kommisjonens 
forslag om et enklere regime, men ønsket at dette skulle utvides til flere sektorer enn foreslått av 
Kommisjonen.   

 
Kommisjonen, ved kommissær for det indre marked og tjenester Michel Barnier, foreslo i forhold til første punkt å 
øke listen av saker hvor medlemslandene kan benytte forhandlede prosedyrer uten å åpne for ubegrenset bruk av 
slike prosedyrer. Med henhold til den andre problemstillingen forslo Kommisjonen å avvikle skillet til visse 
kategorier av tjenester. Standard regelverk bør anvendes for alle typer tjenester med mindre de eksplisitt er 
unntatt.    
 
Regnskapsdirektivet 
Rådet holdt en orienteringsdebatt om forslaget til nytt direktiv om regnskapsregler og finansrapportering fra 
europeiske selskap.  Siktemålet er å komme til enighet i Rådet innen utgangen av 2012.  
 
Hovedmålsettingene for revisjonen er: 

- Reduksjon av administrative byrder og forenklede regnskapsregler for små- og mellomstore bedrifter; 
- Økt klarhet og sammenligningsmulighet av finansielle instrument; 
- Innsyn i betaling til myndigheter fra industri og skogbruk basert på råvareutvinning i ressursrike land. 

 
Diskusjonen i Rådet var særlig fokusert på spørsmålet om innsyn i selskapers finansielle overføringer til 
myndigheter i land med store råvareressurser. Dette er del av Kommisjonens strategi for anstendig næringsliv. Det 
var stor enighet om behovet for økt innsyn. Noen land uttrykte behov for nærmere analyse av forslaget, blant 
annet for å kunne vurdere hvilken effekt det vil ha for europeiske selskapers konkurranseevne. Flere land ga uttrykk 
for bekymring vedrørende rapportering på prosjektnivå. 
 
Fond for risikokapital og for sosialt entreprenørskap 
Forslagene til de to fondene for risikovillig kapital og sosialt entreprenørskap inngår i Handlingsplanen for det indre 
marked. Orienteringsdebatten viste at det er enighet om de overordnede målsettingene i forslagene og om en 
ambisiøs kalender for å starte forhandlinger med Europaparlamentet med sikte på å oppnå enighet innen juni 
2012. 
 
Målsettingen er å bidra til vekst i små- og mellomstore bedrifter gjennom enhetlige EU krav i form av et ”EU pass” 
til forvaltere av risikovillige investeringsfond eller sosiale entreprenørskapsfond som ønsker å operere innenfor 
rammen av felles regelverk (krav til investeringsporteføljer og til selskaper som kvalifiserer for investeringer).     
 
Smarte reguleringer 
Rådet vedtok konklusjoner om fremtidig agenda for smarte reguleringer med sterk fokus på sluttbrukere, særlig 
små- og mellomstore bedrifter og mikroselskap, forbrukere og offentlige administrasjon.  
 
Rådet ber Kommisjonen om forbedringer i agendaen blant annet med å ta hensyn til sluttbrukere ved å involvere 
dem i evaluering av reguleringer med sikte på å identifisere unødige byrder, inkonsistens og unødvendige eller 
ineffektive tiltak.  
 
 

http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Rapporter/Statusrapport-om-handlingsplan-for-det-indre-marked/
http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Rapporter/Statusrapport-om-handlingsplan-for-det-indre-marked/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06341.en12.pdf
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EU-patent 
Etter at Rådet og Europaparlamentet i desember kom til enighet om de to relevante forordningene om europeiske 
patent (forsterket samarbeid mellom 25 land), gjenstår en avklaring om hovedsete (London, Paris, München) for 
den nye europeiske patentdomstolen som vil bli etablert gjennom en internasjonal avtale mellom de aktuelle 
medlemslandene.  Det viste seg ikke mulig å komme til enighet på dette møte. Det var imidlertid interessant at den 
nye italienske regjeringen kom med signaler om at den vurderer å slutte seg til patentpakken og lanserte samtidig 
Milano som hovedsete for patentdomstolen. 
 
Det danske formannskapet legger stor vekt på å komme til full enighet om dette viktige spørsmålet for EUs 
konkurranseevne og vekst.  
 
Romspørsmål 
På møtet 21. februar ble spørsmålet om finansiering av jordobservasjonsprogrammet GMES diskutert. Det har vært 
sterk opposisjon i Rådet mot Kommisjonens forslag om å dekke finansieringen av GMES utenfor det flerårige 
rammebudsjettet (MFF) for perioden 2014-20. Det var før møtet klart at Kommisjonen har innsett at GMES må 
finansieres innenfor MFF. Konklusjonen fra møtet er da også at videre forhandlinger om finansieringen vil finne 
sted innenfor en MFF ramme. 
 
 
 


