Ett franskt och svenskt strategiskt partnerskap
för innovation och gröna lösningar
Våra samhällen och ekonomier står inför stora samhälleliga och miljömässiga
utmaningar som kräver tydliga åtgärder. I spåren av den digitala omvandlingen
följer omfattande förändringar i organisationsstrukturer, handelsförbindelser,
kunskapskrav och arbetstagarnas kvalifikationer. Det här är förändringar som
måste hanteras gemensamt på nationell nivå och EU-nivå, vilket diskuterades vid
toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg i november 2017.
En av vår tids stora globala utmaningar är kampen mot klimatförändringarna
och omställningen till en mer hållbar och motståndskraftig ekonomi. Frankrike och
Sverige erkänner att Parisavtalet, som undertecknades 2015, är en milstolpe som
måste genomföras fullt ut av alla parter om vi vill #MakeOurPlanetGreatAgain.
Klimattoppmötet som anordnas i Paris i december 2017 kommer att ge ny kraft åt
arbetet med att uppnå detta mål.
Vi kommer att se oerhörda fördelar om vi framgångsrikt lyckas ta itu med
den digitala omvandlingen och klimatförändringarna. Våra medborgare
kommer att kunna ta del av nya möjligheter i takt med att ekonomierna blir mer
innovativa, anpassningsbara och hållbara. Hela samhället måste involveras om vi vill
bevara och förbättra den sociala sammanhållningen. Frankrike och Sverige ska
arbeta gemensamt och fördjupat, och tillsammans med våra världsledande
industrier, startups, offentliga sektorer och den akademiska världen, samt våra
medborgares engagemang.
Vi ska skapa ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling
och gröna lösningar, med målet att leverera en ljusare, hållbarare framtid för
våra medborgare. Partnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar,
nya affärsmodeller och nya kompetenser, och därigenom skapa nya jobb och bevara
den sociala sammanhållningen. Partnerskapet omfattar fyra samarbetsområden:
1) Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer
Vi ska fokusera på att utveckla innovativa lösningar för våra städer och
samhällen som tar itu med nya miljöförhållanden. Detta kommer att kräva minskade
växthusgasutsläpp från transportsektorn och lösningar för att bygga gröna,
inkluderande och hållbara städer.
2) Grön finansiering för klimattåliga ekonomier
Vi ska fokusera på att utveckla verktyg för att finansiera övergången till klimattåliga
ekonomier med låga koldioxidutsläpp, uppfylla målen i Parisavtalet och utveckla
en lämplig ram som gör det möjligt för företag och finansiella institutioner att
tänka grönt så snabbt som möjligt.

3) Digital omvandling, smart industri och startups
Vi ska fokusera på att kombinera kompetens och kvalitet från europeisk forskning
med världsledande franska och svenska företag och innovativa startups som är
verksamma inom en rad olika områden, däribland digitalisering, automatisering,
robotteknik, it och telekommunikation för att leda den nödvändiga omvandlingen
till ett hållbart samhälle.
4) Innovation inom hälsa och life sciences
Vi ska fokusera på att erbjuda våra medborgare aktiva och hälsosamma liv – från
barndom till ålderdom. Innovationer ska locka fram lösningar inom innovativa
läkemedel, medicinteknik, e-hälsa, nutrition och mikrobiom och miljömedicin.
Nästa steg

Den franska och svenska regeringen är överens om att partnerskapets utformning ytterligare ska fördjupa våra bilaterala relationer och stärka detta strategiska
partnerskap för innovation och gröna lösningar. En färdplan vägleder
partnerskapet och den ska följas upp av den franska premiärministerns kansli och
det svenska Näringsdepartementet. Regeringarna åtar sig att utvärdera de konkreta
resultaten av detta partnerskap och uppdatera det vartannat år. Nästa gång blir vid det
bilaterala toppmötet under andra halvan av 2019.
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