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Svenska Gjuteriföreningen bevakar och agerar
En allt viktigare uppgift för Svenska Gjuteriföreningen som branschorgan är att bevaka
utvecklingen när det gäller lagar och krav som påverkar branschens företag. Inom miljöoch energi- och arbetsmiljöområdet är förändringstakten snabb och det är viktigt med goda
kontakter med beslutsfattare såväl nationellt som på EU-nivå. Detta för att vi på ett tidigt
stadium skall kunna ge branschens synpunkter på kommande nyheter. En nära dialog med,
och support av, medlemsföretagens är en förutsättning för ett bra resultat. En styrka är att
över 95 % av branschen är medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen. Vissa områden berör
hela branschen medan andra har fokus på en del av medlemsföretagen.
Vi talar med en samlad röst!
− Vi har en bra dialog med såväl departement som myndigheter.
− Vi lämnar synpunkter på remisser och sitter med i olika referensgrupper för att på ett
tidigt stadium kunna framföra branschens åsikter och tala om hur olika förslag
påverkar såväl mindre som större företag.
− Delägarskapet i Swerea och dess institut Swerea SWECAST ger oss goda
möjligheter till forskning och utveckling inom området.
Vissa frågor driver vi själva medan andra mer är lämpade för en hantering tillsammans med
de olika branscherna inom Svenskt Näringsliv.
På EU-nivå är det framför allt den europeiska gjuteriorganisationen CAEF som agerar som
samordnare och spindel i nätet för Europas gjuteriindustri. Det är via CAEF:s kontakter med
EU kommissionen som vi kan få gehör för våra synpunkter. Det hindrar emellertid inte att
vi även kontaktar Sveriges EU-parlamentariker direkt när ett förslag får speciella följder för
svenska gjuterier. CAEF är även en viktig part när gäller att få samma tolkning över hela
Europa av EU:s direktiv och förordningar. Ur konkurrenshänseende är detta avgörande för
Sveriges industriproduktion.
Grundinställningen för det arbete som Gjuteriföreningen gör inom detta område är just
konkurrensneutraliteten. I en globaliserad värld med snabbrörliga kunder är det oerhört
viktigt att regler och krav harmoniseras och att alla gjuterier i Europa ges samma spelregler.
EU:s allmänna policy om fri rörlighet för varor och tjänster mellan unionens länder måste
även brytas ner till att gälla produktion på samma villkor. För ett hållbart samhälle krävs
därför att man lägger en hög miniminivå på europabasis för att få så små nationella
variationer som möjligt.
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