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Justitiedepartementet

Remiss av PM Genomförande av student- och
forskardirektivet
Sammanfattning
Betänkandet bör kompletteras med exempel på unionsprogram för att
underlätta berörda parter att hitta korrekt regelverk. Detta har gjorts för
ERASMUS+ och bör även göras för Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA).
Vinnova anser att det är av största vikt att beslut angående ansökningar för
uppehållstillstånd lämnas inom 60 dagar för att Sverige skall vara likvärdiga
med andra länders handläggningstider.
I övrigt anser Vinnova genom detta remissvar att direktivet i stort har väl
bemötts i betänkandets förslag.
Andra aspekter som bör beaktas
Inom Horisont 2020 stimuleras och finansieras internationell mobilitet av
forskare genom Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) och dess olika
utlysningar. Att bli finansierad genom MSCA är mycket meriterande
internationellt då denna typ av finansiering utgör ett kvalitetsbevis och
erkännande för de utvalda forskarna som då kan ange sig som MSCA Fellow
i sin CV. Detta har medfört att internationell mobilitet av forskare är likställt
med begreppet Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA).
I remissunderlaget anges genomgående formuleringar liknande ”Om
utlänningen omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program
som innefattar rörlighetsåtgärder...” vilket inkluderar MSCA. Underlaget
bör kompletteras med MSCA som exempel på unionsprogram, för att
underlätta för berörda parter att hitta korrekt regelverk. Detta görs för
ERASMUS+ som är ett annat exempel på unionsprogram, Vinnova anser att
MSCA bör likställas med ERASMUS+ i texten.
I pågående förhandlingar om nästa unionsprogram (Horisont Europa)
förväntas deltagare från tredje land öka till antalet jämfört med nuvarande
Horisont 2020. Av den anledningen är det angeläget att underlätta för berörda
aktörer att hitta korrekt regelverk när man använder sökorden Marie Curie
och/eller MSCA.
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Vinnovas ställningstaganden
4 a kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre
utbildning, praktik, volontärarbete och au pair-arbete

2§ Ärendet bör avgöras senast 60 dagar från det att ansökan lämnades istället
för 90 dagar.
Utländska individer som omfattas av unionsprogram innefattande
rörlighetsåtgärder såsom Marie Skłodowska Curie Actions utgör vanligtvis
en del av ett större forsknings- och/eller innovationsprojekt som i sin tur
omfattar internationella samarbetsparter och forskare enligt ett väl definierat
projekt. Konsekvensen av ett beslut om EU-finansiering av ett projekt
innebär att projektet som helhet genomförs enligt projektbeskrivningen. En
alltför utdragen tid till beslut för en individ med säkerställd finansiering samt
välplanerad vistelse i Sverige bör undvikas för att inte försämra svenskt
deltagande i en internationell jämförelse.
Från Marie Curie Alumnis twitter <@Mariecurie_alum>

I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Programledaren
och Nationell Kontakt Punkt (NCP) för Marie Skłodowska Curie Actions
(MSCA) Erik Litborn har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
har också enhetschef Karin Aase och avdelningschef Joakim Appelqvist
deltagit.
Darja Isaksson

