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SAMMANFATTNING – SYNPUNKTER PÅ

Internationell
samverkan inom
ramen för FP 9
EFNS stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för internationell samverkan inom ramen för Horizon 2020 men vill inom
FP 9 se ett bredare fokus för samverkan. Detta med exempelvis globala glesbygdsregioner för utveckling och tillväxt,
då inom många samordnade områden och utlysningar för
forskning, innovation och kommersialisering.
EFNS-regionen har omfattande international samverkan
och export inom många för EU och FP 9 strategiska områden:
yy Skog och bioenergi, inkl. både demonstrations- och kommersiella anläggningar.
yy Gruv- och mineral där EFNS regionen t.ex. svarar för 90%
av EU:s järnmalm.
yy Metallurgi med ledande företag och ett internationellt forskningscenter.
yy Förnybar energi som ger ett överskott av ren el producerad
via vatten- och vindkraft.
yy Teknik i kallt klimat för t.ex. järnväg.
yy Rymd som den internationella rymdbasen Esrange Space
Center.
yy IKT inom t.ex. e-hälsa, där EFNS regionen är ledande inom
EU och har implementerade tillämpningar med relevans
även för global glesbygd.
Av särskild relevans för EFNS-regionen och EU är internationell samverkan inom Barents- och den Arktiska regionen,
samt med globala regioner med liknade utmaningar. Barentsregionen utgörs av norra Norge, Sverige, Finland och
Ryssland samt EU:s enda urfolk samerna inom Sápmi (samt
urfolken Nenetser och Vepser i Ryssland). Den totala ytan är
1,75 miljoner km² och huvudsakligen glesbygd eller extrem
glesbygd. Barentssamarbetet drivs av två huvudorganisationer: Barents Euro-Arctic Council/BEAC för samarbete mellan
regeringarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige; och
Barents Regional Committee/BRC för samarbete mellan de
regionala förvaltningarna i området. Dessa har arbetsgrupper
inom många av de områden som även getts prioritet på EU
arenan, inkl. för forskningssamverkan.

►

EFNS förslag inför FP 9
yy Att ett europeiskt innovationspartnerskap etableras för
EU:s internationella samverkan inom Barents- och den
Arktiska regionen, med fokus på internationell samverkan
även inom ramen för FP 9.
yy Att EFNS-regionen får Kommissionens stöd i arbetet med
att koordinera samverkan med andra europeiska och internationella regioner, samt i uppdrag att etablera en ”Open
Arctic test-bed for European research missions”.

