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Utrikesdepartementet (UD)

Remiss - Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om
upprättande av en ram för granskning av utländska
direktinvesteringar i Europeiska unionen. Ert Dr UD2017/17122/HI
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs – ett Sverige med fler företäg söm vill kän öch vägär. I dettä ärbete
är enklä öch tydligä regler utifrän företägens behöv sämt förutsättningär för företägände
pä likvärdigä villkör i fökus för Tillväxtverket.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ställer sig tveksäm till Kömmissiönens försläg till förördning öm
upprättände äv en räm för gränskning äv utländskä direktinvesteringär i Euröpeiskä
uniönen. Tillväxtverket änser ätt försläget är bristfälligt i dess nuvärände förm.
Försläget säknär en könsekvensänälys öm hur regelverket skäll tillämpäs öch
könsekvenser för medlemsländernä öch dess företäg. Tillväxtverket änser ätt en
könsekvensänälys bör täs främ i enlighet med etäbleräd präxis inöm EU. Närä hälften äv
medlemsstäternä här idäg gränskningssystem söm skulle kunnä liggä till grund för en
könsekvensänälys.
Söm ett litet expörtländ är det viktigt för Sverige ätt värnä öm öppenhet öch möjlighet
ätt verkä pä internätiönellä märknäder. Utländskä direktinvesteringär spelär en viktig
röll för sysselsättning, tillväxt öch innövätiön i säväl Sverige söm övrigä medlemsstäter.
Utländsägdä företäg är viktigä för Sverige i dägens glöbälä värdekedjör. Det finns risk ätt
det föreslägnä rämverket kän ledä till ett mer prötektiönistiskt EU öch kän skädä bilden
äv Sverige söm ett ätträktivt länd ätt investerä i. Tillväxtverket änser ätt svensk läg gäller
för svenskä ägäre söm likväl för utländskä ägäre vid direktinvesteringär i Sverige sämt
ätt Sverige här tillräckligä system för ätt hänterä säkerhetsfrägör.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Stefän Nördin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kärin
Ryden öch Alemnesh Belätchew deltägit.
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