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1. Policydiskussion om återhämtningsplanerna och Europeiska
forskningsområdet: synergier för investeringar och reformer

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans
Förslagets innehåll: Det portugisiska ordförandeskapet har tagit fram ett
underlag för policydiskussionen vid det informella rådsmötet. Underlaget
handlar om hur forskning och innovation inom ramen för de nationella
återhämtningsplanerna kan bidra till samhällets och ekonomins utveckling i
spåren av covid-19-pandemin. Ordförandeskapet kopplar diskussionen till
det pågående arbetet med att utveckla det Europeiska forskningsområdet
(ERA) Underlaget framhåller vikten av synergier mellan nationell och
europeisk nivå.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen anser att det är viktigt att upprätthålla den offentliga
finansieringen av forskning och innovation när samhället och ekonomin
utsätts för svåra påfrestningar, samtidigt som den privata finansieringen
förväntas minska. Detta ger även möjligheter att påskynda den gröna och
digitala omställningen.

EU:s insatser är viktiga, men huvudansvaret för att finansiera forskning och
innovation ligger hos medlemsstaterna. Det är även viktigt att nationella
satsningar eftersträvar synergier med de satsningar som görs via EU:s
ramprogram för forskning och innovation där excellens ska vara av största
betydelse.
Forskning och innovation har varit avgörande för hanteringen av Covid-19pandemin och för utvecklingen av vaccin, diagnostik och medicinska
behandlingar. Forskning kommer även vara viktigt för att förstå pandemins
indirekta konsekvenser, t.ex. vad gäller folkhälsa, jämställdhet, utbildning och
arbetsliv. Därtill finns behov av att långsiktigt öka den vetenskapliga
kunskapen om virus och pandemier för att stärka samhällets framtida
beredskap och förebygga framtida pandemier. Ett starkt internationellt
samarbete kommer vara centralt för detta.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Fortsatt behandling av ärendet: Faktapromemoria: 2. Övriga frågor

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Informationspunkter
Ansvarigt statsråd: Matilda Ernkrans
Innehåll:
a) Status för rådets förordning om inrättande av ett gemensamt företag för
högpresterande beräkning (High Performance Computing)
- Information från ordförandeskapet
b) Vägen mot en pakt för forskning och innovation i Europa och ERA
Forum For Transition
- Information från EU-kommissionen
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c) (ev) Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens
deltagande i det europeiska partnerskapet för metrologi som gemensamt
genomförs av flera medlemsstater
- Information från EU-kommissionen
d) (ev.) Förslag till rådets förordning om inrättande av gemensamma företag
under Horisont Europa
- Information från EU-kommissionen
e) Information om ett vetenskapligt yttrande om plastens biologiska
nedbrytbarhet i den öppna miljön
- Information från EU-kommissionen
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser inte att framföra några
synpunkter under punkten Övriga frågor.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: (Dp2b) Rådsslutsatser om det nya
europeiska forskningsområdet, skriftligt samråd i november 2020.
Fortsatt behandling av ärendet: Faktapromemoria: (Dp2a) Faktapromemoria 2020/21:FPM10 om det
gemensamma företaget European High Performance Computing.
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