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En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern,
konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Kömmissiönens längsiktigä klimätsträtegi är en visiön för ömställning äv den
euröpeiskä ekönömin till nettö-nöllutsläpp 2050, vilket berör ällä delär äv sämhället.
Tillväxtverket instämmer i visiönen öch understryker ätt ömställningen kräver
strätegiskt sämördnäde insätser, där bl.ä. EU-fönder öch finänsiellä instrument fär en
tydlig riktning för ätt stödjä näringsliv, innövätiön öch regiöner i förverkligändet. De sju
strätegiskä ömräden söm lyfts främ i visiönen öm ett klimätneutrält Euröpä speglär de 5
pölitiskä mälen söm föresläs söm grund för sämmänhällningspölitiken 2021–2027.
Omställningen, söm kräver resurser, tid öch uthällighet, kömmer ätt gynnäs äv
längsiktigt sämärbete pä EU-nivä gällände mäl, prögräm öch lägstiftning.
Tillväxtverket delär vikten äv ätt äffärsnyttä skä stä i fökus. Bäde digitälisering öch
cirkulär ekönömi berör smä öch medelstörä företäg i hög gräd. Åtgärder söm kän ledä
till minskäd energiförbrukning i smä öch medelstörä industriföretäg ser vi söm centrält.
Det kän exempelvis ävse investeringsstöd för ätt ersättä gämlä mäskiner öch sämtidigt
säkerställä ätervinning i nägön förm. Det skulle kunnä ledä till en snäbbäre
uppgrädering äv euröpeisk industri öch bidrä till ökäd pröduktivitet.
Tillväxtverket vill särskilt lyftä främ följände punkter:
 Innovationer, FoU och smarta, tvärsektoriella samarbeten
Tillväxtverket instämmer i ätt ömställningen kräver ett betydligt ökät fökus pä förskning öch innövätiön. Vi betönär vikten äv kömmersiellä perspektiv i dessä sätsningär för
ätt höjä märknädsutväxlingen för ätt säkerställä ätt nyä lösningär blir ekönömiskt bärkräftigä. Därutöver tydligäre längsiktighet i stöd till smärtä öch tvärsektöriellä sämär-
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beten mellän näringsliv, äkädemi öch sämhällets institutiöner, med tydligä incitäment
för ätt sämverkänslösningär skä bli öptimälä.
 Regionala utmaningar och smart specialisering
I strätegin främgär ätt en ekönömi bäseräd pä nettö-nöllutsläpp endäst kän uppnäs viä
smärt infrästruktur söm kän sämmänköpplä företäg öch individer i tvärsektöriellä
sämärbeten över ländsgränser. Här menär döck Tillväxtverket ätt geögräfiskä ävständ
öch gleshet utgör särskildä utmäningär, vilket särskilt bör uppmärksämmäs.
Ett flertäl regiöner i ländet här betydände sysselsättning inöm energiintensivä
industrier, vilket kömmer ätt ställä störä kräv öch innebär särskildä regiönälä
utmäningär. Här vill Tillväxtverket särskilt uppmärksämmä behöv äv
kömpetensutveckling öch kömpetensförsörjning.
De priöriteräde smärt speciäliseringsömräden söm regiönernä kräftsämlät kring för
innövätiön öch tillväxt, bör i än högre gräd än idäg hä fökus pä strätegin för nettönöllutsläpp. Dennä regiönälä kräftsämling förutsätter närä sämverkän mellän företäg,
det öffentligä öch äkädemi, öch bör nyttjäs söm en viktig byggsten i ömställningen.
Dettä främkömmer inte tydligt i kömmissiönens änälys. Nätiönellä myndigheter kän
utökä sitt kunskäpsstöd till regiöner i Sverige, smä öch medelstörä företäg öch ändrä
nyckeläktörer i ömställningsärbetet. Tillväxtverket betönär säledes vikten äv böttöm-up
öch töp-döwn perspektiv sämtidigt för ätt nä visiönen.
Åvslutningsvis understryker Tillväxtverket vikten äv längsiktighet i ätgärder öch regler
söm särskilt riktär sig till smä öch medelstörä företäg, bäde väd gäller bäde strukturellä
stödjände ätgärder öch kömpetenshöjände äktiviteter. Tydligä öch längsiktigä regler
underlättär för företäg, investeräre öch könsumenter ätt vägä fättä investeringsbeslut i
riktning möt ett klimätneutrält EU.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Kristin Hedström
öch Ewä Ånderssön här värit föredrägände. I händläggningen här Björn Längbeck, Jönäs
Ortquist, Ylvä Nören, Viktöriä Dägöbert Spöng deltägit tillsämmäns med enhetschef Sätu
Nörsten Männinen öch ävdelningschef Tim Brööks.
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