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SAMMANFATTNING – SYNPUNKTER PÅ

EU:s ramprogram
för forskning och
innovation (FP9)
EFNS har sammanställt de förslag man framfört i samband
med programmet för Horizon 2020 (EU:s hittills största
forsknings- och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro i finansiering mellan 2014-2020) och fört över dessa
på EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation som
omfattar perioden 2021-2029.
Big data
I Europas snabbt växande datalagringsindustri är placeringen
av datacenter en av de faktorer som påverkar energiförbrukningen, miljön och ekonomin mest. Därför är det bra att
datacenters etableras i miljöer med kallt klimat.
EFNS föreslår en agenda för att:
yy Etablera ett europeiskt ledarskap och samverkansplattform
för Big Data inom både utbildning, forskning och innovation.
yy Samordna regionala, nationella och europeiska satsningar
och program inom området, i samverkan med internationella miljöer för forskning och innovation.
Biobanker
EFNS-regionens datacenter/serverhallar är en tillgång för EU:s
och globala hälsodata, forskning. EFNS-regionen har unika
populationsbaserade biobanksmaterial med mycket långa
uppföljningstider och upprepade prover. Underlaget är unikt
internationellt.
EFNS föreslår:
yy Ökade satsningar på epidemiologiska studier och biobanksforskning inom ramen för FP 9
yy Att EFNS regionen kan utgöra en nod i europeisk biobankssamverkan
Processindustriell automation
I Sverige är processindustrin som starkaste i norr och står för
merparten av den samlade industrins investeringar. EFNS-regionen kan ta en ledande roll för att stärka Europas forskning
och innovation inom Processindustriell automation inom
ramen för FP 9.
EFNS vill:
yy Etablera ett industriellt europeiskt ledarskap och samverkansplattform för Processindustriell automation.
yy Koordinera projekt- och nätverksaktiviteter i internationella
forsknings- och innovationsmiljöer.
yy Koordinera och genomföra samordnade kompetensutvecklingssatsningar med både näringslivs- och forskningsparter.
yy Samordna regionala, nationella och europeiska satsningar
och program inom området.

►

Skogen och bioekonomi/energi
Skogsnäringen är en vital del av norra Sveriges näringsliv.
EFNS anser att norra Sverige tillsammans med aktörer i Europa och internationellt kan ta en ledande roll i forskningen inom
FP9 av bioekonomi baserat på skogsprodukter och bioraffinaderiindustrin.
EFNS föreslår att en agenda för Europa tas fram med syfte att:
yy etablera ett europeiskt ledarskap och en europeisk samarbetsplattform för bioraffinaderier baserade på skogsprodukter.
yy samordna projekt och nätverksverksamhet i samarbete
mellan den europeiska och internationella skogsindustrin
och industrin.
yy samordna och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinitiativ.
yy samordna regionala, nationella och europeiska initiativ och
program på området för forskning och innovation.
Smart cities och smart regions
För ökad tillväxt och sysselsättning behöver tillväxtpolitiken anpassas bättre till glesa regioners olika och särskilda förutsättningar och möjligheter. Tillgången till bra digital infrastruktur
är en avgörande del i att ge glesbefolkade regioner likvärdiga
förutsättningar som andra regioner.
EFNS vill:
yy Att ett europeiskt innovationspartnerskap etableras för Europas glesbygdsregioner med fokus på smarta teknologier,
tjänster och produkter samt inkludering i e-samhället.
yy Att EFNS-regionen får Kommissionens stöd i arbetet med
att koordinera samverkan med andra europeiska glesbygdsregioner, för att utveckla en europeisk ”demonstrations och pilotmiljö” för innovativa tillämpningar.
Vindkraft
I Horizon 2020 har stort fokus legat på kust- och vattenförlagd
vindkraft. EFNS vill att landbaserad vindkraft blir huvudfokus i
FP 9 med särskild inriktning på vindkraft i kalla och glesbefolkade områden inom EU.
EFNS föreslår:
yy Att den markbaserade vindkraften blir ett viktigt fokus i
Horisont 2020-arbetsprogrammet 2018-2020 och in i 2021
och därefter.
yy Att ett europeiskt innovationspartnerskap (EIP) inrättas för
europeiska glesbefolkade regioner med fokus på vindkraft i
glesbefolkade regioner och kalla klimat.
yy Att EFNS-regionen är ansvarigt för uppdraget att lägga
fram förslag till initiativ i arbetsprogrammen för FP 9 på
frågan om vindkraft.
Urfolksforskning
Samerna är det enda urfolket inom EU. Urbefolkningsforskning är kunskap för hållbar utveckling. Samerna uppfattas
ofta som ett positivt exempel av andra urfolk, när det gäller
rättigheter, organisering och förväntad livslängd. Detta är av
globalt intresse.
EFNS föreslår:
y Att ett europeiskt forsknings- och innovationscenter etableras i EFNS-regionen.
y Att satsningarna på urfolkningsforskning - inom ramen för
FP 9 - stärks inom alla tre prioriteringarna inom nuvarande
H2020 (Excellent Science, Industrial Leadership och Samhälleliga utmaningar) samt Internationellt samarbete.

