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Yttrande över EU:s industristrategi
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har ombetts att lämna svar
på vad Swedac anser om EU:s industristrategi och hur myndigheten ser att
genomförandet kommer påverka Swedacs organisation/bransch.
Vad anser ni om EU:s industristrategi?
Swedac anser att EU:s industristrategi generellt sett är en modern vision med mycket
fokus på viktiga områden som global konkurrenskraft och världsledande industri,
miljö och digitalisering. Att kommissionen vill stödja de som arbetar med miljöfrågor
och hållbart arbete och att inkludera företag av alla storlekar, inklusive små och
medelstora företag ser Swedac som mycket positivt.
Swedac vill dock framhålla vikten av att en kontinuerligt modern och väl utbyggd
internationell kvalitetsinfrastruktur upprätthålls, både vad avser dess verktyg och
metoder. Kvalitetsinfrastrukturen kan lika litet som den industri den granskar vara
konstant utan måste följa med i marknadens och teknologins utveckling för att bidra
till konkurrenskraften och inte istället bli hämmande för den inre marknaden och
industrins konkurrenskraft. Det är en brist i strategin att den inte berör
kvalitetsutvecklingens betydelse för en konkurrenskraftig och säker
industriutveckling och inre marknad med frihandel. Kvalitetsinfrastrukturen
underbygger industriutvecklingen och möjliggör den frihandel som är en av de
viktigaste förutsättningarna för den inre marknadens funktion och industrins tillväxt.
Ackreditering är ett verktyg som syftar till att säkerställa att kontroller genomförs på
ett tillförlitligt och enhetligt sätt, samt att de organisationer som genomför dem har
rätt kompetens och är oberoende. Den pågående pandemin och de brådskande
upphandlingar av skyddsutrustning till vården som nu sker har satt i blixtbelysning
hur viktigt det är att samhället kan verifiera att till exempel standardkrav verkligen
har efterlevts. Att någon tillverkare uppger att en produkt lever upp till en viss
standard räcker i många fall inte som någon garanti, vilket vi också tyvärr sett
flertalet exempel på inom EU under krisen. För att garantera rimlig säkerhet i
produkter och tjänster också i vardagen behövs också tillgängliga och agila verktyg
för att verifiera kvalitet.
Det är därför av stor vikt att redan befintliga system som till exempel ackreditering,
anmälda organ och marknadskontroll, som redan idag stödjer riktlinjerna i
industripolitiken, inte glöms bort när nya arbetssätt och regler skapas.
Nya standarder behöver utvecklas på ett effektivt sätt, i dag uppfattar vi en hel del
oro inom näringslivet angående detta, men det måste också säkerställas att de är
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jämställda i konsekvenser för kvinnor och män liksom att de bidrar till hållbarhet.
Hur ser ni att genomförandet av industristrategin kommer att påverka er
organisation/företag/bransch?
Det är som berörts i det ovanstående en brist i strategin att den inte berör
kvalitetsutvecklingens betydelse som förutsättning för en konkurrenskraftig och
säker industri och en öppen inre marknad. Kvalitetsinfrastrukturen kan lika litet som
den industri den granskar vara konstant och oföränderlig utan måste följa med i
marknadens och teknologins utveckling för att bidra till konkurrenskraften och inte
istället bli hämmande för industrins konkurrenskraft.
Swedacs uppfattning är att det är ett viktigt fundament för en framgångsrik strategi
att EU också utvecklar kvalitetsinfrastrukturen för att nå en fortsatt
konkurrenskraftig industriutveckling. Resultat från ackrediterade organisationer och
övrig kvalitetssäkring kommer då att kunna användas för att uppnå mål i
industristrategin samt att underlätta export, då anmälan av organ inom EU och
ackreditering säkerställer kompetens och oberoende både inom unionen och globalt.
Vi ser som berörts ovan inte minst under den pågående pandemin tydliga exempel
på vikten av kvalitetssäkring av importerade produkter som till exempel personlig
skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården, där anmälda organ använder sig av
harmoniserade standarder. Att påverka framtidens standarder och använda dessa
för bedömning av överensstämmelse ger bra förutsättningar för att säkerställa att
varor och tjänster uppfyller internationella krav. Det innebär inte bara möjlighet att
stärka Sveriges konkurrenskraft utan även större möjlighet att påverka europeiska
och globala frågor på områden där Sverige ligger långt framme, till exempel inom
miljö- och hållbarhetsområdet liksom jämställdhet.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Hammarström efter
föredragning av juristerna Malin Lindqvist och Josefine Larsson. Chefsjuristen Anette
Arveståhl samt utredarna Magnus Pedersen och Robin Lundgren har deltagit vid den
slutliga handläggningen av ärendet.
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