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I. Betänkandets politiska bakgrund:

I en tid med ekonomisk nedgång och budgetnedskärningar som följd samt med ständigt 
ökande global konkurrens är det avgörande för EU att varaktigt öka sin innovationsförmåga. 
EU har därför satt upp som mål att bli ”innovationsunion”1. 

Tidigare erfarenheter har visat att EU:s investeringar generellt sett, även inom forskning, 
utveckling och innovation, ofta inte har lett till önskade resultat om det saknats 
en övergripande strategi: Stödet har haft alltför bred inriktning, de politiska besluten har 
fattats för långt bort från den konkreta situationen och samverkan mellan aktörerna och de 
administrativa nivåerna har varit otillräcklig. Den här tiden ska nu vara förbi. Med tanke på 
den ansträngda budgetmässiga och ekonomiska situationen i EU:s medlemsstater finns det 
inget utrymme för att bevilja stöd generellt och utan hänsyn till faktiska behov. De mål som 
ska främjas måste därför i framtiden väljas med stor försiktighet. Att samarbetet fungerar väl 
mellan alla aktörer på alla nivåer kommer att ha avgörande betydelse för detta (”networking 
excellence”).

För att säkerställa att strukturfonderna utnyttjas effektivare i fortsättningen har lagstiftaren 
infört 11 tematiska mål (”tematisk koncentration”) samt olika förhandsvillkor. För att 
i framtiden kunna få medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till mål 1 
måste regionerna göra sina investeringar i forskning, utveckling och innovation på basis av så 
kallade ”strategier för smart specialisering”. För stödperioden 2014–2020 blir utarbetande av 
en sådan strategi ett absolut villkor, ett förhandsvillkor2 , för att få tillgång till Eruf-pengar för 
forskning, utveckling och innovation3.

För närvarande befinner sig regionerna i den avgörande fasen för utarbetande av villkor för 
stödberättigande för nästa stödperiod 2014–2020. Kommissionen förhandlar redan med 
medlemsstaterna respektive regionerna om vad partnerskapsavtalen samt 
verksamhetsprogrammen ska innehålla. I enlighet med detta ska medlemsstaterna respektive 
regionerna nu utarbeta sina prioriteringar för den nya stödpolitiken samt de krav EU har ställt 
för stödet. Samtidigt håller EU-institutionerna på att avsluta förhandlingarna om de rättsliga 
ramarna för den nya sammanhållningspolitiken 2014–2020. Betänkandet utarbetas mot denna 
bakgrund.

Inom politiken förväntar man sig oerhört mycket av genomförandet av detta vetenskapliga 
koncept som kom till först för några år sedan och redan nu används som förhandsvillkor för 
framtida strukturstöd. Även forskarvärlden väntar med spänning på bevis för konceptets 
genomförbarhet. Redan nu kan man urskilja vilka utmaningar som finns för berörda aktörer 
samt de första riskerna med denna nya krävande process.

                                               
1 COM(2010)0546, bl.a. s. 24.
2 Artikel 2 i ramförordningen (ny), bilaga 5 till ramförordningen, förhandsvillkor, se även faktablad 10 från 
kommissionen om förhandsvillkor; målet att stärka FoU och innovation innefattar både utveckling av forskning 
och innovation av högsta kvalitet, fler företagsinvesteringar och stärkande av s.k. kunskapstrianglar.
3 Tematiskt mål 1 enligt art. 9.1 i den kommande ramförordningen 2011/0276(COD), i fortsättningen kallad 
ramförordningen, respektive art. 5.1 Eruf-förordningen, den 3 juni 2013.
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II. Arbetsdokumentets struktur:

Med detta arbetsdokument vill föredraganden lägga en grund för de fortsatta 
överläggningarna om initiativbetänkandet i utskottet. Inledningsvis beskrivs kortfattat 
regelverket samt det verksamhetsområde som följer av detta för regionerna. Med hjälp av 
några forskningsfrågor skildras sedan S3-strategin samt dess utmaningar och risker för 
berörda aktörer med hjälp av några exempel på ”bra lösningar”.

III. Strategin för smart specialisering (S3):

Strategin är komplex och lika svår att definiera. Kommissionen och lagstiftaren har nu i slutet 
av förhandlingarna enats om följande delar:

1. Europeiska kommissionens och lagstiftarens definition1

Med en ”strategi för smart specialisering” avses nationella och regionala innovationsstrategier 
som fastställer prioriteringar för att skapa konkurrensfördelar. Detta ska ske genom utveckling 
av de styrkor inom forskning och innovation som överensstämmer med företagens behov för 
att man på ett konsekvent sätt ska kunna ta sig an de affärsmöjligheter och 
marknadsförändringar som uppkommer. Detta ska ske utan att insatserna på EU-nivå 
överlappar varandra eller fragmenteras. 

2. Obligatoriskt tillvägagångssätt för regionerna2

I regelverket anges följande tillvägagångssätt för regionerna:
 Självbedömning (self-assessment) med hjälp av en så kallad swot-analys eller jämförbart 

redskap: Styrkor, behov och önskade resultat ska anges i förväg. 
 Följden blir att S3-strategin koncentrerar resurserna till ett begränsat antal prioriteringar 

inom forskning och innovation.
 Strategin innehåller åtgärder för att stimulera privata investeringar i forskning, utveckling 

och innovation.
 Strategin innehåller även ett system för kontroll och övervakning3.
 Medlemsstaterna ska dessutom införa ett system som anger befintliga budgetresurser för 

forskning och innovation inklusive en flerårig plan i samband med prioriterade EU-projekt 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI).

Kommissionen ska inte göra någon ytterligare innehållsmässig översyn av strategierna utöver 
detta tillvägagångssätt4. Om strategin saknas helt eller om det, när verksamhetsprogrammen 
ska antas, inte finns någon handlingsplan som säkerställer att strategin är genomförd senast 

                                               
1 Artikel 2 i den kommande ramförordningen, resultat från trepartsmöte, den 17 juni 2013, översättning från 
tyska, originalversion på engelska.
2 Se bilaga 5 till förslaget till ramförordning respektive resultat från trepartsmöte, tidigare bilaga 4.
3 Det fanns ingen majoritet för förslaget om ett granskningssystem.
4 Artikel 17.4a ramförordningen (ny), förhandling pågår: ”kontroll av enhetligheten”; kommissionens riktlinjer 
del 1 av den 13 mars, s. 16.
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2016, sker ingen utbetalning av Eruf-pengar1 för det tematiska målet forskning, utveckling 
och innovation2.

IV. Forskningsfrågor

1. Finns det inte en konflikt mellan å ena sidan det obligatoriska kravet i denna strategi 
och å andra sidan den nödvändiga flexibiliteten i den regionala ansatsen (place-based 
approach)? Löper inte förhandsvillkoret en risk att bli en ren formsak?

Det ingår i förhandsvillkoret i S3-strategin att varje region utarbetar en egen strategi som är 
anpassad till regionens behov. Det är i slutändan bara regionerna som kan avgöra vad som 
stärker deras innovationspotential. Samtidigt är det dock lagstiftaren som ger generella 
anvisningar i samband med tematisk koncentration och metod för alla regioner. 
Kommissionen får vid bristande uppfyllelse ställa in betalningarna för att säkerställa att stödet 
blir effektivt.

Hur grundliga granskningar som ska göras är svårt att bestämma. Kommissionen får när allt 
kommer omkring bara kontrollera om regionerna har tillämpat den angivna metoden och 
utarbetat en strategi, men inte innehållet i strategin3. I denna konflikt finns en viss risk (som är 
inneboende i systemet) för att förhandsvillkoret degraderas till en formsak. 

 S3-strategin är alltså inte i sig en framgångsrik trollformel utan bara en hjälp. Slutligen 
måste regionernas eget intresse av ett bra och omfattande innovationskoncept för 
medborgarnas framtid vara den avgörande motorn, och inte villkoret. Om inte regionerna 
ser strategin som en chans kommer den inte att ge goda resultat, oavsett hur de rättsliga 
ramarna ser ut. 

Rätt genomfört blir utarbetandet av strategin en krävande och kostsam uppgift för regionerna. 
Därför bör regionerna ge innovationsstrategierna ett långsiktigt och mycket brett upplägg, 
även utöver de rättsliga ramarna och nästa stödperiod4.

2. Kan strategin utgöra ett framgångsrikt sammanhållningspolitiskt koncept för 
samtliga regioner oavsett vilken innovations- och utvecklingsnivå de befinner sig på?

Regionerna har olika förutsättningar sett till infrastruktur eller mänskliga resurser, olika 
styrkor och svagheter. Därför måste det också finnas olika möjligheter att stärka de regionala 
innovationssystemen. Realistiskt sett kan endast ett fåtal regioner vara så kallade 
innovationsledare och uppfinna banbrytande teknik och innovationer. Merparten kommer att 
höra till skaran av ”följare”, som tillämpar innovationerna på nya sätt. Ett exempel här är 
Finland som har moderniserat trä- och pappersindustrin, själva basen i landets näringsliv, med 
hjälp av nanoteknik som har utvecklats på andra håll. Endast ett sådant brett strategiskt 
                                               
1 Med utbetalningar avses här ”delbetalningar”, artikel 17.5 (ny) i ramförordningen, trepartsmöte, i dess lydelse 
av den 10 juni 2013.
2 Se artikel 17.1 ff, ännu ingen slutlig överenskommelse, kommissionens riktlinjer från mars 2013, s. 18; 
beloppet ska stå i relation till framsteg och typ av fond.
3 Se del III punkt 2 samt fotnot 6.
4 Exempelvis för andra fonder som Europeiska socialfonden (ESF) och även utarbeta andra tematiska mål.
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angreppssätt kan leda till ekonomisk omvandling i samtliga regioner och motiverar att 
sammanhållningspolitiska resurser används till forskning och innovation. I annat fall skulle 
delar av strukturfonderna endast utgöra ett andra stödprogram för forskning.

 Ramvillkoren måste alltså utformas så att varje region kan använda sig av strategin för att 
komma framåt, oavsett dess tidigare förutsättningar. Det första tematiska målet 
i Eruf-förordningen ska tolkas i vidaste bemärkelse. Man måste tydligt ändra fokus från 
forskning till innovation. Om innovationsbegreppet tolkas riktigt omfattande och öppet för 
olika tekniker, kommer samtliga regioner att återfinnas här.

 Föredraganden ser en risk med att regionerna framför allt utgår från FoU-temat. Det 
avgörande här är med all säkerhet att innovation även tolkas användarorienterat utifrån de 
regionala särdragen och att man inte låser sig vid tanken på teknikorienterad innovation. 
Utgångspunkten för strategin bör vara ett omfattande innovationsbegrepp, som inte bara 
handlar om teknik. Det avser inte bara high-tech, utan även ”low-tech” eller till och med 
”non-tech”, ”praktiskt orienterad” innovation. Det kan till exempel även vara innovation 
inom tjänster, förbättringar av processer och organisationsändringar eller i fråga om 
affärsmodeller, marknadsföring, varumärkesprofilering och formgivning, miljörelaterad 
eller social innovation, för att till exempel hantera utmaningarna i fråga om ett aktivt 
åldrande eller demografiska förändringar).

 En annan fråga som inte är helt oviktig i sammanhanget är hur mycket pengar som 
stats- och regeringscheferna har till sitt förfogande och hur stort spelrum som regionerna 
får att fördela dem. Stödet bör vara av intresse även för regioner som har kommit längre 
i sin utveckling, eftersom regionerna annars skulle kunna välja att avstå helt från strategin, 
vilket skulle vara i strid med syftet och inte får förekomma.

3. Varför är det så viktigt med en ”entreprenörsprocess”? Är det realistiskt med 
en ”nedifrån och upp-strategi”? Involveras aktörerna i tillräcklig omfattning?

Forskarvärlden och kommissionen lovordar den nya nedifrån och upp-inriktningen i strategin. 
Till skillnad från tidigare innovationsstrategier ska åtgärderna inte beslutas uppifrån. I stället 
ska regionens ”framtidsvision” utarbetas inom ramen för en så kallad entreprenörsprocess 
(”entrepreneurial discovery process”) med de relevanta företagen, oavsett om dessa är små 
och medelstora företag eller storföretag, forskningsenheter eller andra intressenter.

 Enligt föredraganden utgör detta själva kärnan i strategin. Visserligen ska det slutliga 
avgörandet ändå fällas inom politiken. Men om intressenterna inte är tillräckligt 
involverade kommer det inte att kunna göras någon tillräcklig bedömning av regionens 
starka och svaga sidor. I denna process ligger tyngdpunkten särskilt på ”företagen”. Dessa 
vet naturligtvis vad som bäst motsvarar deras behov och potential. Forskningsenheter, 
universitet och inrättningar som exempelvis innovationsinkubatorer ska göra det möjligt 
för företagen att vara innovativa, dels genom sina användarorienterade forskningsresultat, 
dels genom spillover-effekter från personalen i form av kunskaper). Följaktligen är det
därmed nytillkomna företag (t.ex. spinoff-företag) eller befintliga företag som skapar 
innovativa produkter och tjänster. Det är de som driver fram regionens ekonomiska 
omvandling och ökade konkurrenskraft. Innovationsstrategin kan endast fungera om dessa
aktörer (”kunskapstriangeln”) samarbetar riktigt väl såväl inbördes som med de politiska 
beslutsfattarna (de administrativa myndigheterna). 
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 Här är frågan om regionerna involverar de relevanta aktörerna i tillräcklig omfattning eller 
om de bedriver verksamheten enligt principen ”business as usual” och bara konsulterar de 
”vanliga” aktörerna ”på sedvanligt sätt”. Det är inte möjligt att åstadkomma en vision 
enbart med etablerade aktörer. Morgondagens entreprenörer bör till exempel också vara 
med. Entreprenörsprocessen måste också gå betydligt mer på djupet (den ”upptäckande” 
aspekten) än vad som har varit fallet vid tidigare samråd.

 Detta kommer endast att fungera med adekvat administrativ kapacitet: De behöriga 
administrativa myndigheterna måste ha ett flexibelt och modernt synsätt både när det 
gäller urval och ledning av intressentprocessen.

4. Är tidsramen realistisk för att utarbeta strategin?

Kommissionen föreslog dessa förhandsvillkor först under hösten 2011, men redan under de 
kommande veckorna och månaderna måste de operativa programmen godkännas av 
kommissionen. Regioner som först nu har börjat utarbeta sina strategier kommer sannolikt 
knappast att kunna lägga fram en färdig strategi redan när de operativa programmen ska 
lämnas in. Här finns det en risk att arbetet med att involvera de berörda intressenterna och 
framför allt företagen så intensivt som krävs, den så kallade entreprenörsprocessen, inte 
genomförs i tillräcklig utsträckning1. Det är därför viktigt att det i den rättsliga ramen slås fast 
att en handlingsplan kan lämnas in som ett alternativ till en fullständig strategi. I denna plan 
ska det anges vem som ansvarar för strategin och när det är tänkt att den ska börja 
genomföras. Senast i slutet av 2016 måste den vara avslutad. Om man ser på de regioner som 
gärna vill utgöra en förebild kan man konstatera att dessa ofta har hållit på att utarbeta sina 
regionala innovationsstrategier i många år eller decennier. Detta visar att strategin handlar om 
en ”policy learning process” för samtliga berörda parter som med all säkerhet sträcker sig 
betydligt längre än en programplaneringsperiod. Det bör emellertid säkerställas att ”gamla” 
innovationsstrategier helt enkelt inte får återvinnas så att gamla misstag upprepas, till exempel 
att regionala företag inte involveras i tillräcklig utsträckning.

5. Vad finns det för risker att tänka på när prioriteringar ska fastställas? Hur fastställer 
man ”rätt” prioriteringar?

Intelligent specialisering innebär att en medlemsstat eller en region fastställer prioriteringar 
i sitt stöd till forskning och innovation med hänsyn till regionens egna starka sidor och 
komparativa fördelar och främjar de områden som har störst potential att ge varaktiga 
effekter. Prioriteringarna fastställs på grundval av de strategiska kunskaperna om en regions 
tillgångar2, utmaningar3, konkurrensfördelar och potential att vara framstående. Det behöver 
därför göras en ärlig självanalys utifrån adekvata indikatorer.

 Frågan om exakt vilka prioriteringar som ska väljas är problematisk för nästan alla 
regioner, även för dem som har ”kommit längre i utvecklingen”: Regionerna är oroliga för 

                                               
1 Se fråga 3.
2 Detta omfattar till exempel branschstrukturer, kluster, högskolor, forskningsinstitut, vetenskap, teknik, 
fackkunskaper, humankapital, miljö, marknadstillträde, styrsystem samt förbindelser och kontakter med andra 
regioner.  
3 Detta omfattar till exempel en åldrande befolkning, demografisk förändring, snedvridningar på 
arbetsmarknaden, avlägsna lokaliseringsorter och andra miljöfaktorer.



DT\940990SV.doc 7/10 PE514.671v01-00

SV

att ”satsa på fel häst” när marknaderna inte utvecklas som förväntat. Det finns en oro för 
att man ska bli mottagligare för ”externa chocker”. Företag som inte omfattas av 
prioriteringarna skulle kunna flytta någon annanstans. Just i kristider anser regionerna att 
det är ändamålsenligt att i stället ha ett brett ekonomiskt upplägg. Reflexbetingat fortsätter 
regionerna ofta helt enkelt stödja sina ”gamla” kluster eller att kopiera kända 
framgångskoncept. Intressenterna skulle också gärna se att alla deras verksamhetsområden 
beaktas. Framför allt egenföretagare samt små och medelstora företag känner en oro för 
att merparten av det regionala näringslivet ska gå tillbaka. Om det görs alltför breda 
prioriteringar kommer vi att göra om samma gamla misstag, ”öser på” med stöd och 
investeringarna får inte lika omfattande verkan.

 Det är avgörande att välja rätt blandning av specialisering och öppenhet respektive 
mångfald. I samband med detta får man framför allt inte göra sig beroende av en teknik 
(öppenhet i fråga om tekniker!) eller en bransch. Detta uppnår man genom att satsa på 
tekniker, produkter och tjänster som är besläktade med redan befintliga framgångsrika 
tekniker och kompetensområden. Då blir kunskapsspridningen bäst (”related diversity”).

 Idealiskt sett ska insatserna alltså koncentreras till aktiviteter som spänner över flera 
branscher och teknikområden, som ger övergripande effekter i hela (det regionala) 
näringslivet.

 Föredraganden anser dessutom att ju mer omsorg som läggs på att samråda med 
representanter för intressenterna samt att utarbeta data för självanalys och kontrollsystem, 
desto mindre är sannolikheten för att utvecklingen går åt fel håll.

 Skulle det ändå visa sig att utvecklingen går i fel riktning måste regionerna ha möjlighet 
att justera sina processer (även under en stödperiod). En grundförutsättning här är att det 
finns ett starkt, väl genomtänkt kontrollsystem, något som ofta underskattas av regionerna. 
Dessutom krävs det mod från beslutsfattarnas sida för att faktiskt också genomföra dessa 
justeringar. 

6. Har regionerna fått tillräcklig konsultation och hjälp?

Av naturliga skäl förekommer det ett rätt nära samarbete med GD Regio på grund av de 
aktuella förhandlingarna om partnerskapsavtal och operativa program, vilket när allt kommer 
omkring är den enda utgångspunkten för regioner, om de kan uppfylla förhandsvillkoren. 
Kommissionen ger dessutom diverse riktlinjer för självanalys och bättre kunskaper om 
strategin. Som extra stöd för regionerna när de ska genomföra den här processen infördes den 
så kallade S3-plattformen1. Plattformen bedriver huvudsakligen sitt arbete i form av 
peer-review-workshops. Regioner som har kommit långt i processen eller redan är klara 
rådger regioner som ännu inte har kommit så långt. Visserligen har bara ca 130 regioner 
anmält sig så här långt2. Anmälan är visserligen frivillig, men alla regioner respektive 
medlemsstater borde ta chansen. Det finns säkert något för varje region att lära eller bidra 
med. 

7. Hur kan den ”externa dimensionen” se ut? Är den realistisk? Är ramvillkoren 
tillräckliga? Hur ska man ”pussla ihop de regionala strategierna” för hela EU? 

                                               
1 Internet: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, grundades 2011 i Sevilla.
2 Version från maj 2013.
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Den största osäkerhetsfaktorn för strategin är med all säkerhet ”den externa dimensionen”. 
Det är inte bara samarbetet mellan aktörerna i regionen som ska förbättras, utan i strategin 
fastställs också att regionerna ska vända sig mer ”utåt” för att hitta sin plats i den europeiska 
värdekedjan. När regionerna utarbetar sina strategier ska de ställa sig frågan vilka 
ändamålsenliga samarbeten de kan ingå med andra regioner, till exempel genom ett nära 
samarbete mellan innovativa forskningsintensiva kluster samt utbyte mellan forskningsinstitut 
i olika regioner1. 

Det finns visserligen regioner som redan uppfyller denna idealbild och vars kluster redan har 
ett nära samarbete. Dessa är emellertid uppenbarligen antingen väldigt forskningsdrivna och 
har kunnat utnyttja programmet ”Regions for Knowledge” redan inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning eller också har dessa regioner globalt verksamma företag, där 
ett sådant nätverksarbete utan tvekan ingår i affärsmodellen. 

De allra flesta regioner är emellertid förhållandevis dåligt sammanlänkade i nätverk. Här 
måste man fråga sig hur denna situation kan åtgärdas. 

Ett föredömligt transnationellt samarbete utgör här säkerligen det redan etablerade 
”Silicon Europe”: sammanslutningen av högteknologiska kluster, dvs. företag och 
forskningsinstitut i olika regioner i Tyskland (Dresden), Nederländerna (Eindhoven), 
Belgien (Leuven) och Frankrike (Grenoble) samt Österrike (Villach) inom 
mikro- och nanoteknik. Specialiseringen medför stora ekonomiska fördelar för varje 
enskild region. Tillsammans gör de att EU står sig bättre i den internationella 
konkurrensen och bidrar till att EU 2020-målen kan förverkligas.

Framför allt det territoriella samarbetet bör bidra stort till att näringslivet utvecklas genom 
FoU och innovation: 
o Gränsöverskridande samarbete bör framför allt leda till att en låg nivå av forskning och 

innovation förbättras i gränsregioner. 
o Även när det gäller interregionalt samarbete bör det territoriella samarbetet utnyttjas för 

att främja samarbetet mellan forskningsintensiva kluster samt främja utbytet mellan 
forskning och forskningsinstitut2.

 Föredraganden anser emellertid att det är problematiskt att stats- och regeringscheferna 
planerar att tilldela detta mål så dåligt med finansiella resurser. För det planerade 
innehållet behövs det betydligt bättre ekonomiska resurser – vilket också parlamentet har 
krävt.

En intressant lösning inom det interregionala samarbetet – samarbetet mellan två 
gränsregioner – är den gemensamma innovationsstrategin för de tyska delstaterna Berlin och 
Brandenburg. Dessa regioner har arbetat tillsammans i projektform ända sedan 1990-talet. 
Mellan 2007 och 2010 utarbetades den gemensamma innovationsstrategin InnoBB3.

                                               
1 Bilaga I punkt 7.2.1 i ramförordningen.
2 Den kommande förordningen om det europeiska territoriella samarbetet, version av den 3 juni 2013, skäl 5 och 
följande skäl.
3 Internet: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
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 Dessa erfarenheter visar att denna samordningsprocess är mycket långdragen och kräver 
omfattande resurser av samtliga aktörer i samband med omröstningen om de rättsliga 
ramarna, strategierna och det operativa programmet. 

 När det gäller genomförandet behövs en stor flexibilitet när det gäller politiken och 
förvaltningen. Här kommer det säkerligen att krävas en lång inlärningsprocess inom 
ministerierna. Totalt sett måste man här räkna med en mycket lång handläggningstid.

 Det kommer att uppstå särskilda svårigheter när angränsande regioner från olika 
medlemsstater vill samarbeta. Den tidsmässiga och innehållsmässiga samordning mellan 
strategierna och de operativa programmen som krävs har hittills ofta visat sig vara för 
krävande. 

 Vid sidan av den moderna administrativa kapacitet som krävs måste även de rättsliga 
ramarna i framtiden vara tillräckligt flexibla, i synnerhet när det gäller insatsers 
stödberättigande1. Erfarenheterna från nästa stödperiod kommer att visa om lagstiftarnas 
ansträngningar hittills har varit tillräckliga. 

Med tanke på kravet i strategin på att förhindra dubbelarbete och fragmentering frågar 
regionerna ofta om och i vilken utsträckning kommissionen kan gripa in och styra urvalet av 
de prioriterade områdena. Detta framgår inte av de rättsliga ramarna. Kommissionen skulle 
dock möjligen kunna ge regionerna förslag på hur de skulle kunna förbättra sin 
”internationella” dimension. Säkerligen kan även S3-plattformen tillhandahålla de uppgifter 
som potentiella samarbetspartner inom regionerna behöver.

8. På vilket sätt skulle man kunna genomföra synergisträvandena mellan de olika 
EU-stöden som Horisont 2020 och strukturfonderna? Är den rättsliga ramen tillräcklig 
i sammanhanget? Hur skulle de nödvändiga samordningsmekanismerna kunna 
utformas? 

Den gemensamma strategiska ramen syftar till att uppmuntra medlemsstaterna att inom ramen 
för strategin kombinera alla potentiella resurser för området FoUI för att uppnå en så stor 
verkningsgrad som möjligt. Här avses nationella och regionala stödmedel samt privatkapital 
vid sidan av strukturfonderna, framför allt naturligtvis Horisont 2020.

Synergieffekter mellan strukturfonderna och Horisont 2020 ska framför allt uppnås på 
följande sätt: För det första måste regionala aktörer inom forskning och innovation, 
i synnerhet genom uppbyggnad av forskningskapacitet, vara förberedda på att i framtiden 
kunna delta i ökad omfattning i Horisont 2020 (”spetsforskningstrappor, bredda 
deltagandet”)2. Exempel är förenande av kompetenscentrum eller innovationskluster, framför 
allt i mindre utvecklade regioner och lågpresterande FoUI-regioner, med ledande 
kompetenscentrum och kluster i Europa, s.k. partnersamverkan, sammanförande3, 
uppgradering från små regionala forskningsinstitut till kompetenscentrum med 
strukturfondsmedel, utbyggnad av ERA Chairs (professurer kopplade till det europeiska 
forskningsområdet), modernisering av universitet, vidareutbildning av forskare eller 

                                               
1 Artikel 60.2 i ramförordningen ger här möjlighet att använda upp till 15 procent av stödet från Eruf inom ramen 
för det prioriterade området utanför programmet.
2 Bilaga I punkt 4.2a i ramförordningen.
3 Exempel: Samarbetet mellan Max Planck-institutet och östeuropeiska medlemsstater.
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utbyggnad av rådgivningscentrum för deltagande i Horisont 20201.

För det andra måste det finnas åtgärder som främjar ekonomiskt nyttjande av 
forskningsresultat, t.ex. från det sjunde ramprogrammet eller senare Horisont 2020, och 
skapandet av en innovationsvänlig miljö för företag, t.ex. stöd på ett tidigt stadium till 
spinoff-företag, levande laboratorier osv.

Samtliga aktörer står inför många utmaningar. Förväntningarna är höga med tanke på att 
företagen i många år har väntat förgäves på bättre ramvillkor. Det börjar med att de rättsliga 
ramarna utarbetas på ett samordnat sätt: För att förstärka synergieffekterna från de olika 
europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif) inrättades en gemensam rättslig ram, 
t.ex. genom användande av s.k. flerfondsprogram2. 

Samordningen mellan Esif och Horisont 2020 är av särskild betydelse för strategin, framför 
allt när det gäller frågor om stödberättigande, avräkningssystemen eller reglerna för 
deltagande. På grund av de olika utgångspunkterna för styrningen av programmet är denna 
process en särskild utmaning. Förutsättningarna för en lyckad samordning av programmet är 
det nära samarbetet mellan de relevanta generaldirektoraten innan förslagen utarbetas, under 
lagstiftningsförfarandet liksom i samband med överläggningarna med regionerna. Denna 
långvariga process kom igång sent. Riktlinjerna för hur regionerna konkret ska kunna uppnå 
dessa synergieffekter offentliggörs först hösten 2013. Den starka samordning mellan de 
behöriga generaldirektoraten, som Europaparlamentet har krävt en längre tid, kom igång 
mycket långsamt. Även här måste myndigheternas arbetsmentalitet anpassas till de nya 
utmaningarna.

Det är inte bara inom kommissionen som det kommer att krävas en ökad samordningsinsats 
i samband med planering och ansökningar, utan det gäller även mellan kommissionen och 
förvaltningsmyndigheterna för de operativa programmen för strukturfonderna, de nationella 
kontaktpunkterna för Horisont 2020 liksom företagen som potentiella sökande och 
rådgivningscentrumen som European Enterprise Network (nätverket för företag i Europa, 
EEN). Just inom den federala strukturen utgör detta en stor utmaning. Även här krävs 
en noggrann uppföljning och rådgivning från kommissionens sida.

V. Framtidsutsikter

Föredraganden ser fram emot en livlig diskussion med kollegerna i utskottet samt mot 
en första utvärdering av regionernas framsteg när det gäller hur företrädarna för 
generaldirektoratet för regionalpolitik genomför förhandsvillkoren. Dessutom är 
föredraganden även öppen för kommentarer från intressenter och regioner.

                                               
1 Bilaga I punkt 4.3.4 i ramförordningen samt kommissionens referensdokument till den fleråriga budgetramen 
om synergier mellan europeiska struktur- och investeringsfonderna och Horisont 2020.
2 Bilaga I punkt 3.2a i ramförordningen, 2011/0276(COD).


