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Inledning
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
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Västra Järnvägsgatan 3
Tel: +464)8-546 44 000
Fax: +464)8-546 44 180
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202100-5208
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www.vr,se
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Vetenskapsrådet
Sammanfattning
Utifrån myndighetens uppdrag finner Vetenskapsrådet (VR) det relevant
att yttra sig kring vissa avsnitt i förordningarna:
•
ECHFF — VR menar att stöd till datatillgänglighet även bör
kunna ges till inom- och tvärvetenskapliga dataportaler.
•
Europeiska Social fonden+ - VR anser att målen med att stärka
laboratorie-kapaciteten samt bekämpa antimikrobiell resistens
bör ingå under rubriken stärka hälso- och sjukvård
•
Asyl- och migrationsfonden — VR tillstyrker att tillgängliga
medel som avses i artikel 11 i förslaget inte ska användas
för tredjelandsmedborgare som beviljats inresa och vistelse i
forskningssyfte.
•
Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden — VR tillstyrker att medel ur denna
fond används för att förbättra forsknings- och
innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.
För övriga förordningar som ingår i denna remiss lämnar
Vetenskapsrådet inga synpunkter.

Motivering
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+,
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och
fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och
för Asyl och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet
samt instrumentet för gränsförvaltning och visering. (CPR)
COM(2018) 375 + Bilaga 1-22
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävandet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
(EHFF) COM(2018) 390 + Bilaga 1-5
Avdelning II
Kaptiel LV
Prioritering 3:
Artikel 27 Marin vetenskap
Vetenskapsrådet tillstyrker att EHFF får användas för insamling,
förvaltning och användning av data i syfte att förbättra kunskapen om
status för den marina miljön, vilka är en förutsättning för målsättningen
att fiskeripolitiken ska bedrivas på vetenskaplig grund.
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För att framgångsrikt främja delning av vetenskapliga data (27c) bör
initiativ riktas mot forskarnas primära mötesplatser. Stöd för delning av
data bör därför även kunna ges till projekt som stärker särskilda
forskningsområdens inom- och tvärvetenskapliga dataportaler och andra
initiativ. Dessa data kan i sin tur levereras till EMODnet.
I övrigt har Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
Europeiska Socialfonden+ (ESF+) - COM (2018) 382 final
Del II Kapitel Il - Särskilda bestämmelser för delen hälsa
Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser
Artikel 26 Operativa Mål
2 a) Stärka krisberedskapen, krishanteringen och krisåtgärderna i
EU för att skydda medborgarna mot gränsöverskridande hälsohot
Vetenskapsrådet anser att de operativa målen iii) stödja laboratoriekapaciteten samt iv) bekämpa antimikrobiell resistens är synnerligen
viktiga då det kan påskynda nyttiggörandet av grundforskningen inom
området antimikrobiell resistens. Dessa mål är dock inte bara relevanta
ur ett krisberedskapsperspektiv utan även i ett generellt sjukvårds- och
hälsoperspektiv. Punkterna iii) och iv) bör istället införlivas under, 2 b)
Stärka hälso- och sjukvården.
Vidare anser Vetenskapsrådet att antimikrobiell resistens är ett av de
stora kommande hoten mot hälsa i både rika och fattiga länder och
insatser inom detta område bör vara centralt nämnda inom ESF+
förordningen, till exempel i del I, artikel 4 — särskilda mål punkt 3.
I övrigt har Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Asyl- och migrationsfonden (AMIF) - COM
(2018) 471 final
Bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Asyl- och migrationsfonden COM(2018) 471 final
FV2
Bilaga 1. Punkt 3. c) Vetenskapsrådet tillstyrker att beräkningen som
avses i punkt 3 b) inte omfattar tredjelandsmedborgare som beviljats
inresa och vistelse i forskningssyfte. Vetenskapsrådet anser att detta är
rimligt då dessa personer inte behöver den typen av tidiga
integrationsinsatser som avses i bilaga II punkt 2. b)
Bilaga VI Tabell 1: avsnitt II Laglig migration och integration
Vetenskapsrådet efterfrågar en tydligare definition av koden "009
Program för mobiliter, då det är oklart om denna kod innefattar
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forskarmobilitet (exempelvis doktorander och postdoktorer från tredje
land som bedriver forskning inom EU).
I övrigt har Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Fonden för inre säkerhet (ISF) COM(2018) 472 +
Bilaga 1-8
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Instrumentet för gränsförvaltning och visering
(BMVI) COM(2018) 473 + Bilaga 1-8
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och Sammanhållningsfonden (ERUF/CF) COM(2018) 372 +
bilaga 1-2
Kapitel 1 gemensamma bestämmelser
Artikel 2 Särskilda mål för Eruf och sammanhållningsfonden
Punkt 1 a) i) "förbättrafOrsknings- och innovationskapaciteten och
användningen av avancerad teknik"
Vetenskapsrådet tillstyrker denna punkt forsknings och
innovationskapaciteten behöver stärkas i Europa, inte minst i de så
kallade EU-13 länderna. Vetenskapsrådet ståndpunkt är att
forskningsmedel (från exempelvis forskningsfinansierande myndigheter
och EU ramprogram för forskning) endast ska bekosta forskning av
högsta kvalitet. Stora delar av Europa liar inte tillräcklig
forskningskapacitet (varken i termer av volym eller genomslagskraft) att
kunna vara med och konkurrera om forskningsmedel på basis av kvalitet
och excellens. Eruf och sammanhållningsfonden bör därför användas för
att stärka forskningskapaciteten i Europas svagaste områden, och därmed
öka kvaliteten, deltagande i, och stöd för Europas olika
forskningsprogram.
1 övrigt har Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till förordning om en mekanism för lösning av
rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande
sammanhang (ECBC) COM(2018) 373
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.
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Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt
samarbete (interreg) med stöd av Europeiska regionala
utvecklingsfonden och finansieringsinstrumentet för externa
åtgärder (ETC) COM(2018) 374 + Bilaga
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget.

Yttrandet har beslutats av generaldirektör Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och analytiker
Richard Andersson, föredragande. I den slutliga handläggningen har
samordnare Ulf Jonsell deltagit.
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