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unionens framtida forsknings- och
innovationspolitik 2013 och framåt.
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EuropaForum Norra Sverige är ett partnerskap bestående av lokalt och
regionalt verksamma politiker i norra Sverige. Utgångspunkten för arbetet
är att endast den lokala och regionala nivån kan ge det europeiska samarbetet ökad legitimitet genom att föra besluten närmare medborgarna.
1 EuropaForum Norra Sverige vill genom detta dokument lämna en generell uppmaning till Sveriges regering att tydligt uppmärksamma såväl
nationella myndigheter samt aktörer verksamma i utformandet av EUs
politiska riktlinjer samt på vikten av ett samverkande system mellan
strukturfonder och ramprogram. Detta skulle stärka såväl regionerna
som den politiska demokratins betydelse för Europas framtida utveckling avseende skapandet av det gemensamma Europeiska forskningsområdet. Detta samverkande system skulle enligt vår mening lyftas genom
att använda sig av CREST1-rapportens 14 rekommendationer (CREST
1203/07).
2 Under föregående programperiod arbetade regionen utifrån CRESTrapportens intentioner, då vi använde strukturfonderna för att möjliggöra för att förbättra regionala aktörers, speciellt små och medelstora företags tekniska, vetenskapliga, entreprenöriella samt administrativa kapacitet att delta i EUs ramprogram. Det är av vikt att det arbetet kan fortsätta under nuvarande strukturfondsperiod genom att underlätta för
små- och medelstora företag att koppla sig till starka forskningsmiljöer
och för deltagande i EUs forskningsprogram.
3 EuropaForum Norra Sverige vill understryka vikten av att kunna bedriva
europeiska forskningsprojekt som är tvärvetenskapliga. Dagens uppbyggnad (inom FP72) har enligt vår mening inneburit låsningar då utlysningarna varit allt för indelad i olika fackområden – goda lösningar har
gått om intet på grund av en allt för konsekvent sektorisering av utlysningarna
4 I genomförandet av forsknings och strukturfondsprogram finns en för
svag koppling mellan den programmens bakomliggande politiska motiv
och tillväxtpotential och möjligheten att genomföra motiverade sats1

CREST (Comité de la Rescherche Scientifique et Technique) fungerar som Europeiska
kommissionens och Rådets vetenskapliga råd inom frågor som rör forskning och teknologisk
utveckling. I dokumentet CREST 1203/07, ges rekommendationer på hur strukturfondspolitiken skall kopplas närmare EUs transnationella forskningsprogram
2 Europesika Unionens sjunde forskningsprogram för forskning och utveckling. Innevarande
program löper under åren 2007-2013.
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ningar på forskning, men även på spridning och implementering av befintlig kunskap. En av mekanismerna bakom detta är den kollision mellan dels den politiska värderingen av sakområdets angelägenhetsgrad
(top - down) och den vetenskapliga bedömningen (down – up) av den
planerade verksamhetens höjd och vetenskapliga spets. I genomförandet
av resterande delen av FP7 0ch i planeringen av kommande FoU program bör bedömningsgrunderna anpassas så att relevanskriterier kan
vägas mot en tillräcklig vetenskaplig knytning till det valda utvecklingsområdet. Utformningen av kommande program för regional utveckling
bör kunna verka för att återföra forskning och innovation till den regionala nivån, i syfte att stärka Lissabonagendans intentioner.
5 EuropaForum Norra Sverige understryker följande för regionen starka
forskningsområden som väsentliga för att uppnå målen med Lissabon
agendan:
-

Skogliga näringar,

-

Energi

-

Miljö och ett hållbart resursutnyttjande

-

Gruv och Mineral

-

Livsvetenskaper, vård- och hälsoforskning

-

Upplevelseindustri och kreativa näringar

-

Säkerhet och Sårbarhet

-

Tillämpad IT och distansoberoende teknik
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