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USA och EU enas om prioriterade områden för 
forsknings- och innovationssamarbete  

Kortnyheten är skriven av Rolf Höijer vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. 
och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.  

EU kommissionen har den 2013-02-13 mött US State Department och andra 
relevanta organisationer i Washington för ett joint committee möte inom 
forsknings- och innovationsområdet. EU:s delegation leddes av generaldirektören 
för EU:s DG Research & Innovation - Robert Jan Smits. USA:s delegation leddes 
av Kerrie-Ann Jones (Assistant Secretary of State for Oceans and International 
Environmental och Scientific Affairs).  

 

EU och USA har under mötet enats om att intensifiera sitt forsknings- och 
innovationssamarbete inom följande fyra tematiska områden:  

 

• Hälsa, med viss fokus på fattigdomsrelaterade hälsoproblem som är 
högprevalenta i utvecklingsländer.  

• Maritima och arktiska frågor, inklusive sjöfart, energi och klimat. 

• Transportfrågor.  

• Sällsynta mineraler och jordarter.1  

 

Utöver dessa fyra tematiska områdena framhöll Smits också att de Europeiska joint 
programming initiativen (JPI:s) är stora och prioriterade forsknings- och 
innovationssatsningar som utgör lämpliga plattformar för ökat samarbete mellan 
Europa och USA.  

                                                 
1. Av Smits presentation framgick inte i vilken utsträckning USA eller EU har avsatt specifika 
budgetmedel för de prioriterade samarbetsområdena.  
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Robert Jan Smits presenterade ovanstående samarbetsområden vid ett möte i 
Washington den 2013-02-13. Smits ser i dagsläget tendenser till att USA och EU 
börjar återupptäcka (’rediscover’) varandra, och refererade då bland annat till 
president Obamas utfästelse att påbörja förhandlingar kring ett transatlantiskt 
frihandelsavtal mellan USA och EU.2 Att USA och EU nu enats om fördjupat 
samarbete inom forskning och innovation motiverades enligt Smits bland annat av 
tre faktorer:  

 

• USA och EU står inför liknande samhällsutmaningar, (såsom åldrande 
befolkningar, miljö, hälsoproblem relaterade till dietfrågor etc. etc.)  

• USA och EU har båda hög forsknings- och innovationskapacitet och utgör 
därför intressanta samarbetspartners för varandra. (Smits argumenterade 
bland annat att även om de Europeiska länderna är små var för sig så 
representerar EU sammantaget runt 25 % av alla FoU investeringar i 
världen, och mellan 30-35% av alla patent.)  

• USA och EU delar många viktiga samhällsvärderingar som utgör viktiga 
förutsättningar för forsknings- och innovationssamarbete, såsom öppenhet, 
opartiskhet och excellensbaserad forskningsfinansiering.  

 

Smits betonade också att EU Kommissionen anser att det är viktigt att konkret öka 
det amerikanska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation. I 
dagsläget anses deltagandet bland amerikanska företag, (och ibland även 
amerikanska universitet), begränsas av den höga administrativa bördan och de höga 
återrapporteringskraven som följer av deltagande i EU:s forskningsprogram. En 
prioritet för EU kommissionen är att minska denna administrativa börda, och att 
inom Horizon 2020 övergå till ett ’trust based system’, vilket borde underlätta även 
för amerikanskt deltagande. Vidare framhölls också att överenskommelsen om 
EU:s långtidsbudget innehöll stark finansiering av forskning och innovation vilket 
ger goda förutsättningar för EU att framöver vara en viktig forskningsaktör och en 
intressant samarbetspartner för USA.  

 

                                                 
2 . Utfästelsen gjorde Obama i sitt State of Union tal 2013-02-12.  


