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Søfart har gennem århund- 
reder været afgørende for 

Europa. Ikke alene som vækst- 
og jobskaber, men også som 
fundament for samhandel og  
samarbejde med resten af 
verden. Frem mod maj 2019, 
hvor danskere og europæere går 
til valgurner over hele kontinen-
tet, vil Europas globale position 
med stor sandsynlighed være 
genstand for stor diskussion.

For hvad betyder det egentlig 
for Danmark og Europa, når USA 

og Kina lægger arm om han-
delspolitikken? Hvad betyder 
det for Danmark og Europa, når 
verdens lande de kommende 
år skal finde fælles løsninger på 
klima- og miljøudfordringerne? 
Og hvad betyder det for Dan-
mark og Europa, at nye øko- 
nomier buldrer frem over hele 
verden, mens EU-landenes 
andel af den globale værdiska-
belse falder over tid?

Som Danmarks største enkelt-
stående eksporterhverv med en 
eksport på mere end 189 milli-
arder kroner årligt, bliver dansk 
søfart naturligvis udfordret, når 
truende protektionisme breder 
sig som sorte skyer over den 
globale verdensøkonomi. Men 
dansk søfart er også en del af 
løsningen på de store globale 
spørgsmål, hvad enten det 
drejer sig om at styrke handel, 
vækst og beskæftigelse eller 
om at sikre, at Europa og verden 
leverer på de store klima- og 
miljøspørgsmål. 



Søfarten er på den ene side Danmarks mest globale erhverv – og 
på den anden side en jobskaber ude i de danske landdistrikter. For 
mens to tredjedele af eksporten fra danske rederier går til markeder 
uden for EU, bor to ud af tre danske søfolk faktisk i danske land- og 
yderkommuner. Danmarks maritime styrkeposition globalt og akti- 
viteten lokalt er derfor vitalt afhængig af, at der træffes kloge beslut-
ninger i Bruxelles og på det internationale plan. 

På de følgende sider kan du læse lidt mere om Danske Rederiers 
europapolitiske forslag. Det vil sige forslag, som kan styrke Det Blå 
Danmark og samtidig være med til at løse nogle af Danmarks og 
Europas udfordringer de kommende år. 
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1Styrk EU’s handelspolitiske 
instrumenter

Et bredt flertal i Danmark støtter 
arbejdet for flere handelsafta- 
ler og mere handel på tværs af 
lande. Det er helt afgørende, at 
både Europa-Parlamentet og 
Kommissionen også arbejder ak-
tivt for nye handelsaftaler til gavn 
for virksomheder, forbrugere og 
rederier. 

Desuden anbefaler Danske 
Rederier, at styrket hjælp til 
europæiske virksomheder ude i 
verden bliver skrevet direkte ind 
i arbejdsbeskrivelsen for EU’s 
næste ‘udenrigsminister’. Dette 
gælder særligt virksomheder, 
som bliver udsat for diskrimine- 
rende lovgivning i tredjelande. 

»»



Opgaven bør også løftes af EU’s delegationer ude i verden i samar-
bejde med EU’s udenrigstjeneste i Bruxelles og de danske ambas-
sader i tredjelande.

Endelig ser vi behov for, at EU udarbejder en egentlig Kinastrategi, 
som skal sikre, at samhandelen med Kina finder sted på et fair og lige 
grundlag. Målet er, at europæisk erhvervsliv høster størst mulig fordel 
af Kinas rivende økonomiske udvikling, hvilket kræver et opgør med 
diskrimination, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, statsstøtte mv.



2Skab et reelt indre  
marked for skibsfart

I dag pålægges rederier et 
uoverskueligt omfang af 
dokumentation (de såkaldte 
meldepligter), når skibe 
anløber europæiske havne. 
Disse meldepligter varierer fra 
havn til havn i EU og skaber 
et bureaukratisk papirkaos 
for rederierne, når søfolk skal 
opfylde forskellige dokumen-
tationskrav. Tidligere initiativer 
‘Single Window’ (en formalise- 
ret praksis for meldepligter) 
har vist sig af have modsatte 
effekt og påført flere byrder for 
europæiske rederier og gør 
i sidste ende ordrer og varer 
dyrere.  

»»



Der er derfor brug for, at EU tager lederskab og skaber et reelt indre 
marked for skibsfart, hvor omfanget af meldepligter bliver reduceret, 
og måden hvorpå dokumentationen viderebringes fra skib til havn 
bliver harmoniseret. Kommissionen og Europa-Parlamentet bør 
derfor tage førertrøjen på og begrænse omfanget af nationale sær-
regler – meldepligtsområdet har brug for mere EU, og ikke mindre.



3Styrk europæisk søfarts  
globale konkurrenceevne

Danmark har med succes luget 
ud i særregler i regeringens Im-
plementeringsråd og Implemen-
teringsudvalg. Denne model bør 
Kommissionen føre videre, så 
europæisk lovgivning kan blive 
nabotjekket op imod globale 
konkurrenter. 

Det er særlig vigtigt for søfart 
som det mest globale erhverv. 
I lyset af den hastige udvikling 
i resten af verden bør Kom-
missionen også sætte et loft 
for sagsbehandlingstiden på 
konkurrenceområdet, så sags-
behandlingstider på flere år ikke 
risikerer at føre til udflagning af 
rederier og skibe. 



4Forbered EU på  
digitaliseringens  
tidsalder inden for søfart

Mange danske rederier ser 
muligheder i at digitalisere søfar-
ten endnu mere. Dette er sket i 
takt med at digitaliseringen har 
gjort sit indtog på tværs af trans-
portsektoren. Danske rederier er 
med forrest, når det kommer til 
at indtænke digitalisering i deres 
fremtidige forretningsmodeller.
 
EU bør ikke stå i vejen for dette 
potentiale, som kan give dan-
ske og europæiske redere en 
konkurrencefordel ift. resten af 
verden. Derfor bør EU’s støtte-
ordninger i højere grad målrettes 
til at støtte digital omstilling 
i den maritime sektor. Samti-
dig bør digitalisering spille en 
central rolle i Kommissionens 
enhed for transport, DG MOVE i 
forbindelse med det maritime år 
i næste kommisionsperiode.



5Understøt industriens  
indfrielse af IMO’s  
klimastrategi

Tidligere på året blev landene i FN’s 
internationale søfartsorganisation 
(IMO) enige om en historisk aftale. 
IMO-aftalen gør søfart til den første 
industri, der globalt set binder sig til 
Paris-aftalen fra 2015 om at be-
grænse den globale opvarmning til 
højst to grader.

For at opnå dette mål, skal den 
globale skibsfart blive 40 pct. mere 
energieffektiv fra 2030 og i 2050 
reducere sin absolutte CO2-udled-
ning med mindst 50 pct. i forhold 
til 2008. Det er afgørende, at EU 
prioriterer forskningsmidler til denne 
udfordring og står vagt om den 
aftalte globale køreplan og ikke truer 
med europæiske særinitiativer, der 
konkurrencemæssigt vil stille danske 
rederier værre end udenlandske. 

Danske Rederier bakker op om den 
globale køreplan, som også sikrer, at 
alle lande løfter retfærdigt i flok.  



Danske Rederier 
•  Danske Rederier blev stiftet i 1884 og har været samlingspunkt 

for dansk søfart, som i dag er Danmarks største enkeltstående 
eksporterhverv. Danske Rederier varetager erhvervets interesser 
og fungerer som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne 
med indmeldte skibe under dansk flag.

•  Danske Rederiers medlemmer udgør kernen i Det Blå Danmark, 
der i alt står for 95.000 arbejdspladser. 

•  Danske Rederiers aktiviteter har en tæt tilknytning til Danmarks 
yderkommuner, da 2/3 af danske søfolk bor dér.

•  I 2017 stod erhvervet for en eksport på 189 mia. kr., hvilket gør 
søtransport til Danmarks største enkeltstående eksporterhverv. 

•  Danske Rederiers største eksportmarkeder er Europa og Kina 
(inkl. Hong Kong), som udgør hhv. 29 pct. og 15 pct. af den sam-
lede eksport. 2/3 af danske rederiers eksport går til lande uden 
for EU.

•  Den dansk kontrollerede handelsflåde består af mere end 2.000 
fartøjer med en samlet størrelse på 62 mio. bruttotonnage. 
Dette gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation (målt 
på opereret tonnage). 

•  Som flagstat er Danmark det 12. største land og det hurtigst vok-
sende register. I en EU-kontekst er Danmark EU’s fjerdestørste 
flagstat kun overgået af Malta, Grækenland og Cypern.


