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REMISSVAR (U2011/6661/F) 

EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och 
innovation 2014-2020 

 
Saco har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens 
förslag för forskning och innovation 2014-2020 (Horizon 2020). EU 
finansierar en allt större del av den svenska forskningen och utformningen av 
den europeiska forskningspolitiken är av yttersta vikt för svenska forskare, 
universitet och forskningsorienterade företag. Den korta remisstiden i 
kombination med förslagets omfattning har tyvärr inneburit att vi inte har haft 
möjlighet att bereda förslaget i den utsträckning som hade varit önskvärt 
utifrån förslagets stora betydelse.  

EU-kommissionen föreslår en total rambudget om 80 miljarder euro för det 
kommande ramprogrammet för forskning och innovation. Detta är en 
resursförstärkning jämfört med tidigare ramprogram. Saco välkomnar 
resursökningen. Forskning och innovation är centrala områden för att 
stimulera tillväxt och öka EU:s konkurrenskraft. Därför är det viktigt att 
forskning och innovation är en prioriterad del i EU:s budget. 

Horizon 2020 samlar för första gången all EU:s finansiering för forskning och 
innovation under en gemensam programstruktur. Det är positivt att EU-
kommissionen vill ta ett samlat grepp om forsknings- och innovationsfrågorna.  

Horizon 2020 fokuserar starkt på innovation och samhällsutmaningar. Saco 
vill i detta sammanhang poängtera grundforskningens betydelse. Den 
nyfikenhetsstyrda grundforskningen är en förutsättning för den tillämpade och 
innovationsdrivna forskningen och behöver stort finansiellt utrymme. Det är 
viktigt att komma ihåg att all forskning inte går att översätta i kommersiella 
projekt. Det är inte heller möjligt att på förhand veta vad forskningen resulterar 
i på kort eller på längre sikt samt att förutse samtliga problem som behöver 
lösas i framtiden. I förslaget framgår att EU är villigt att ta på sig rollen som 
finansiär av mer långsiktig och riskfylld forskning vilket Saco tycker är positivt. 
Grundforskningen behöver en stark nationell finansiering, men lämpar sig 
också för länderöverskridande resurskrävande satsningar där EU kan fylla en 
viktig funktion.  

Saco undrar också hur innovationsbegreppet är definierat. Begreppet 
innovation begränsas i många sammanhang till produktionsutveckling för en 
traditionell varumarknad. Saco anser att det är viktigt att begreppet har en 
vidare tolkning och innefattar även innovativt tänkande och 
kunskapsanvändning, faktorer som kan ta sitt uttryck i exempelvis 
tjänsteinnovationer, nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvård och 
organisations- och metodutveckling inom offentlig och privat sektor. 

Vidare välkomnar Saco förslagets förstärkning av Europeiska forskningsrådet. 
Europeiska forskningsrådet är en viktig hörnsten i EU:s arbete med att höja 
kvaliteten på Europas forskningsbas. Via Europeiska forskningsrådet 
kvalitetssäkras forskningsresurserna och de mest framgångsrika forskarna med 
de bästa idéerna prioriteras.  

Ett prioriterat område i Horizon 2020 är att tackla de samhälleliga utmaningar 
som Europa står inför. En stor andel av budgeten ska därför användas till att ta 
itu med ett antal problemområden som hälsa, demografiska förändringar, 
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hålbart jordbruk, säker, ren och effektiv energi, gröna transporter, 
klimatåtgärder och trygga samhällen. Många av dessa problem är globala och 
kräver lösningar som enskilda nationer inte kan klara av på egen hand. Därför 
är det lämpligt att forskning för att lösa denna typ av samhällsproblem 
finansieras och struktureras via det europeiska samarbetet. Saco har dock en 
förhoppning om att dessa utmaningar har en bredare tillämpning än 
föregående ramprograms teman. Saco vill också poängtera betydelsen av att 
samhällsvetenskap och humaniora inkluderas i arbetet med att lösa de stora 
samhällsproblemen. 

Saco är mycket positiva till EU-kommissionens intention att förenkla processen 
för anslagstilldelning och förkorta processtiden mellan ansökan och beviljade 
anslag. Denna förenkling är en av de viktigaste förändringarna som tas upp i 
förslaget. Det tidigare förfarandet har uppfattats som onödigt krångligt, 
tidskrävande och byråkratiskt, både av forskare och av de små och medelstora 
företagen. De nuvarande reglerna har tyvärr medfört att många drar sig för att 
söka forskningspengar från EU. En förenkling av förfarandet är nödvändigt och 
Saco hoppas att de föreslagna förändringarna verkligen leder till en förenkling 
och förbättring i praktiken för de som ansöker om pengar. 

Saco uppskattar förslaget om att förstärka det stöd som ges för att främja 
forskares karriärmöjligheter och rörlighet, t ex via Marie Curie-åtgärderna. 
Forskarnas rörlighet är viktig för den vetenskapliga kvaliteten och bör främjas 
via ett brett spektrum av insatser. Marie Curie-åtgärderna har varit ett bra 
inslag i de tidigare ramprogrammen och det är positivt att de föreslås få en 
ökad budget. 

Slutligen är det viktigt att utvärdera om resurserna använts på ett effektivt sätt 
och att de mål som programmet önskar uppfylla förverkligats. Det behövs 
tydliga riktlinjer för genomförandet av en omfattande och oberoende 
utvärdering både av detta ramprogram och av tidigare program. 

Saco hänvisar även till bilagda svar från Sveriges läkarförbund och 
Akademikerförbundet SSR samt till de svar som Sveriges Ingenjörer och 
Naturvetarna har lämnat direkt till departementet. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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