
 
Horisont Europa: Så investerar EU i forskning
(grafik)
 
EU:s forskningsprogram kommer att fortsätta främja forskningsgenombrott för att
stimulera återhämtningen efter covid-19 och underlätta EU:s gröna och digitala
omställning.
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Horisont Europa är EU:s program för att finansiera forskning och innovation med en budget på
över 95 miljarder euro för åren 2021-2027. I förhandlingarna om EU:s långtidsbudget säkrade
ledamöterna ytterligare 4 miljarder för programmet. Ta reda på vad budgeten inbegriper i vår
grafik.

Vad omfattar egentligen Horisont Europa?
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20200131STO71519/eu-s-langtidsbudget-helt-enkelt


•
•
•
•
•

Huvudsyftena med programmet är att stärka vetenskap och teknik, att främja industriell
konkurrenskraft och att genomföra hållbara utvecklingsmål inom EU.
 
Behövs för att driva återhämtningen 
Coronapandemin har tydligt visat att forskning och innovation behövs för att driva den
ekonomiska återhämtningen. Hundratals miljoner har mobiliserats för forskningsprojekt om
coronaviruset under EU:s föregående forskningsprogram Horisont 2020. Det nya programmet
kommer att fortsätta att stödja medicinsk forskning och hjälpa EU:s sjukvårdssystem att rusta
sig för framtida kriser.
 
Det nya forskningsprogrammet kommer att finansiera den digitala och gröna omställningen,
särskilt när det gäller att hjälpa industrin att minska koldioxidutsläppen, minska beroendet av
fossila bränslen och säkerställa att återhämtningen från coronapandemin prioriterar klimatet.
Det inbegriper också särskilt avsatta medel för att hjälpa den kreativa och kulturella industrin
som har drabbats hårt av pandemin. Forskningsprogrammet kommer att fokusera på fem
prioriteringsområden:
 

Att snabba på omställningen till ett rustat och klimatförberett Europa 
Att bota cancer 
Att skapa 100 klimatneutrala städer till år 2030 
Att återställa våra hav och vatten 
Att säkerställa att 75 procent av marken är frisk till år 2030
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_sv
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/vaccines-against-covid-19/20200323STO75619/eu-action-covid-19-vaccines-and-cures
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200604STO80507/health-threats-boosting-eu-readiness-and-crisis-management
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210414STO02010/digital-transformation-importance-benefits-and-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78172/the-eu-s-covid-19-recovery-plan-should-prioritise-climate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-meps-insist-on-targeted-support-for-culture


Budgeten för Horisont Europa är fördelad på fyra pelare. Den första fokuserar på att stödja och
stärka Europas forsknings- och innovationsförmåga. Den andra pelaren ska säkerställa
finansiering för forskning som tacklar globala utmaningar kopplade till de fem
prioriteringsområdena. Den tredje pelaren ska främja forskningsdrivet entreprenörsskap medan

Hur stor är budgeten för Horisont Europa?
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den fjärde pelaren finansierar forskningsnätverk och samarbete.
 
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och Europeiska innovationsrådet (EIC)
finansieras båda genom Horisont Europa. EIT hjälper till att överbrygga klyftan mellan forskning
och marknaden, för att därigenom göra Europa mer innovativt. Innovationsrådet ska främja
genombrottsteknik och omvälvande innovationer genom att skapa nya marknader och
internationella förutsättningar.
 
Parlamentet godkände budgeten och programmet för Horisont Europa under plenarsessionen i
april 2021.
 
Mer information
Pressmeddelande: "Parliament upgrades “lab to market” innovation scheme", 2021-04-27 (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Horisont Europa (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Särskilda program inom Horisont Europa (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Strategiskt innovationsprogram för EIT 2021–2027 (en)
Följ ärendet från förslag till beslut: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (en)
Pressmeddelande: "MEPs reach deal with Council on Horizon Europe programme, 2020-12-11
(en)
Interaktiv grafik: Horisont Europa (en)
Interaktiv grafik: Horisont Europas forsknings- ochh innovationsuppdrag(en)
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https://eit.europa.eu/
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210126IPR96417/european-institute-of-technology-agreement-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210126IPR96417/european-institute-of-technology-agreement-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02604/parlamentet-antar-horisont-europa-ett-banbrytande-forskningsprogram
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02629/parliament-upgrades-lab-to-market-innovation-scheme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0225(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0151(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201207IPR93246/research-meps-reach-deal-with-council-on-horizon-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201207IPR93246/research-meps-reach-deal-with-council-on-horizon-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-horizon-europe-missions

