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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 22 oktober 2008
om inrättande av en europeisk grupp för klusterpolitik
(2008/824/EG)
22–23 januari 2008 och som har undertecknats av över
70 nationella och regionala myndigheter och organ, var
ett viktig steg i arbetet med att ytterligare uppmuntra
klusterbildning.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och
(7)

Europeiska klusteralliansen, som nu samlar över 70 part
nerorganisationer i hela Europa, var det första steget mot
ett samarbete om klusterpolitik i EU.

(8)

I Regionkommitténs yttrande om kluster och klusterpo
litik av den 19 juni 2008 efterlyser kommittén inrättande
av en expertgrupp på hög nivå om kluster, vilken skulle
kunna fungera som en plattform för diskussion om in
förande av allmänna strategiska ramar för kluster.

(9)

I kommissionens meddelande Mot kluster i världsklass i
Europeiska unionen: genomförande av den brett upplagda in
novationsstrategin (3) anges att inrättandet av en europeisk
grupp för klusterpolitik är ett viktigt steg i politiken för
att stödja kluster i världsklass i EU.

(10)

Det är därför nödvändigt att inrätta en europeisk grupp
för klusterpolitik och att fastställa gruppens arbetsupp
gifter och sammansättning.

(11)

För att uppnå de ovan nämnda målen behöver kommis
sionen hjälp av beslutsfattare och experter i frågor som
rör utveckling av kluster.

(12)

Den europeiska gruppen för klusterpolitik bör utbyta in
formation om klusterpolitik i syfte att ytterligare över
väga hur man på ett bättre sätt kan hjälpa medlemssta
terna att utveckla kluster i världsklass i EU.

(13)

Den europeiska gruppen för klusterpolitik bör bestå av
medlemmar på hög nivå som har erfarenhet av och kun
skaper om frågor som rör konkurrenskraft och innova
tionspolitik och har mycket goda kunskaper om klust
rens roll och funktion i den ekonomiska utvecklingen.

(14)

Utan att det påverkar tillämpningen av säkerhetsbestäm
melserna i bilagan till kommissionens beslut
2001/844/EG, EKSG, Euratom (4) bör det finnas bestäm
melser för gruppmedlemmarnas utlämnande av informa
tion.

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 157 i EG-fördraget ska gemenskapen och
medlemsstaterna säkerställa att det finns nödvändiga för
utsättningar för gemenskapsindustrins konkurrensför
måga samt främja ett bättre utnyttjande av de industriella
möjligheter som skapas genom politiken inom sektorerna
för innovation, forskning och teknisk utveckling.

(2)

Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets beslut
1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta
ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation
(2007–2013) (1) ska åtgärder vidtas för att främja sek
torsspecifik innovation, projektsammanslutningar, inno
vationsnätverk, offentlig-privata innovationspartnerskap
och samarbete med relevanta internationella organisatio
ner samt användning av innovationsförvaltning.

(3)

(4)

(5)

(6)

I meddelandet Kunskap i praktiken: en brett upplagd innova
tionsstrategi för EU (2) framhåller kommissionen klustrens
stora betydelse för konkurrenskraft och innovation som
redskap för att överbrygga klyftan mellan näringsliv,
forskning och resurser för att därigenom få kunskapen
snabbare ut på marknaden och efterlyser samtidigt en
strategisk politik och strategiskt samarbete.
I slutsatserna från mötet i rådet (konkurrenskraft) den
4 december 2006 anges klusterbildning som en av nio
strategiska prioriteringar för genomförandet av den brett
upplagda europeiska innovationsstrategin.
Europeiska rådet underströk i sina slutsatser från mötet
den 13–14 mars 2008 att förutsättningarna för innova
tion bör vara bättre samordnade, bland annat genom en
bättre koppling mellan forskning och näringsliv, innova
tionskluster i världsklass och utveckling av regionala
kluster och nätverk.
EU:s memorandum om kluster (European Cluster Memo
randum), som presenterades vid EU-ordförandeskapets
konferens om innovation och kluster i Stockholm den

(1) EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.
(2) KOM(2006) 502 slutlig, 13.9.2006.

(3) KOM(2008) 652, 17.10.2008.
(4) EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.
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Personuppgifter som rör gruppens medlemmar bör sam
las in, behandlas och offentliggöras i enlighet med Euro
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001
av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen be
handlar personuppgifter och om den fria rörligheten
för sådana uppgifter (1).

En period för tillämpningen av detta beslut bör fastställas.
Kommissionen kommer i god tid att överväga om peri
oden bör förlängas.
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h) samarbeta för att förmedla diskussioner och gemensamma
slutsatser till allmänheten,

i) ge kommissionen en lägesrapport efter halva mandatperio
den nio månader efter det att gruppen har börjat arbeta samt
en slutrapport i slutet av mandatperioden med en samman
fattning av arbetet och rekommendationer. Slutrapporten ska
göras tillgänglig för allmänheten.

Ordföranden ska delta i relevanta konferenser och evenemang
och ska presentera gruppens viktigaste resultat.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3

Europeiska gruppen för klusterpolitik

Medlemskap – utnämning

Kommissionen inrättar härmed en europeisk grupp för kluster
politik, nedan kallad gruppen.

Artikel 2

1.
Gruppens medlemmar ska utnämnas av kommissionen
bland specialister på hög nivå som har kunskaper inom de
områden som anges i artikel 2 och som har lämnat in en
intresseanmälan. Kommissionens företrädare får bjuda in exper
ter eller observatörer med särskild sakkunskap i ett ärende på
dagordningen att delta i gruppens arbete när detta är lämpligt.

Arbetsuppgifter
Gruppen ska ha i uppgift att
2.
a) förbättra kommissionens och medlemsstaternas kunskaper
om nya politiska åtgärder för att stödja kluster av hög kva
litet,

b) fastställa och ytterligare analysera framgångsrik och miss
lyckad praxis till stöd för kluster och lämna rekommenda
tioner om hur man bättre utformar klusterpolitiken i gemen
skapen,

c) bedöma internationella tendenser när det gäller klusterbild
ning och kartlägga framtida utmaningar för klusterpolitiken
med hänsyn till globaliseringen,

d) utforska verktyg i syfte att undanröja befintliga hinder för
gränsöverskridande klustersamarbete,

e) analysera komplementariteten mellan gemenskapens vikti
gaste politiska insatser och finansieringsinstrument som stö
der kluster, dra slutsatser och lämna rekommendationer,

f) hålla kontakt med den europeiska klusteralliansen och, om
lämpligt, med andra initiativ som stöder kluster och kluster
politik samt dra lärdomar av deras praktiska erfarenheter,

g) genomföra högst tre studiebesök under medlemmarnas man
datperiod för att lära av internationella erfarenheter,
(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Gruppen ska bestå av högst 20 medlemmar.

3.
Gruppens medlemmar ska utnämnas för en mandatperiod
på 18 månader.

4.
Medlemmarna ska utnämnas personligen och ska lämna
råd till kommissionen oberoende av all påverkan utifrån.

5.
Gruppens medlemmar ska ha kvar sina uppdrag tills de
ersätts eller tills deras mandatperiod löper ut.

6.
De medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan
medverka i gruppens arbete, som avgår eller som inte uppfyller
villkoren i punkt 4 i denna artikel eller i artikel 287 i fördraget
får ersättas under den mandattid som återstår.

7.
Personligen utnämnda medlemmar ska varje år under
teckna ett åtagande om att de agerar i allmänhetens intresse
samt en försäkran med uppgift om huruvida det finns eller
inte finns intressen som kan påverka medlemmarnas objektivi
tet.

8.
Namnen på personligen utnämnda medlemmar ska offent
liggöras på webbplatsen för generaldirektoratet för näringsliv
och i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Namnen
på medlemmarna ska samlas in, behandlas och offentliggöras i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.
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Artikel 4

Artikel 5

Verksamhet

Utgifter för sammanträden

Kommissionen ska utse gruppens ordförande.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av säkerhetsbestäm
melserna i bilagan till beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom får
uppgifter som erhålls genom medverkan i gruppens arbete inte
lämnas ut om kommissionen anser att uppgifterna rör konfi
dentiella ärenden.
3.
Gruppen ska i regel sammanträda i kommissionens lokaler
enligt de förfaranden och det tidsschema som kommissionen
har fastställt. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjäns
ter för gruppen. Tjänstemän från kommissionen med ett in
tresse i gruppens arbete får närvara vid sammanträdena.
4.
Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kom
missionens standardarbetsordning.
5.
Kommissionen får publicera eller på Internet lägga ut
gruppens sammanfattningar, slutsatser, delslutsatser eller arbets
dokument på de aktuella handlingarnas originalspråk.

Kommissionen ska ersätta gruppmedlemmarnas utgifter för re
sor och eventuellt uppehälle i samband med gruppens verksam
het i enlighet med kommissionens regler om ersättning till ex
terna experter.
Gruppens medlemmar ska inte få något arvode för sina tjänster.
Utgifterna för sammanträden ska ersättas inom ramen för den
årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommis
sionsavdelningen.
Artikel 6
Upphävande
Detta beslut ska upphöra att gälla den 30 juni 2011.

Utfärdat i Bryssel den 22 oktober 2008.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande
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BILAGA
Europeiska gruppen för klusterpolitik
UPPDRAGSBESKRIVNING
1.

Bakgrund
Inom ramen för initiativet Europe Innova inrättades i december 2006 en rådgivande högnivågrupp för klusterfrågor
med uppgift att styra diskussionerna om klusterpolitiken i Europa och att planera gemensamma åtgärder för att
främja gränsöverskridande samarbete. Gruppen ledde förberedelserna av EU:s memorandum om kluster (European
Cluster Memorandum) (1), som presenterades vid EU-ordförandeskapets konferens om innovation och kluster i Stock
holm den 22–23 januari 2008 och som har undertecknats av mer än 70 nationella och regionala myndigheter och
organ.
I meddelandet Mot kluster i världsklass i Europeiska unionen: genomförande av den brett upplagda innovationsstrategin (2),
som antogs den 17.10.2008, sägs att en europeisk grupp för klusterpolitik ska inrättas för att hjälpa medlemssta
terna att utveckla en mer strategisk vision för att uppnå en kritisk massa och kompetens i världsklass. Denna grupp
kommer att ersätta den rådgivande högnivågruppen för klusterfrågor, vilket också innebär att gruppen får en höjd
profil och ges mer uppmärksamhet.

2.

Verksamhet
Gruppen har i uppgift att utbyta information om klusterpolitik i syfte att ytterligare utforska hur man på ett bättre
sätt kan hjälpa medlemsstaterna att utveckla kluster i världsklass i EU.
Gruppen har i uppgift att
— förbättra kommissionens och medlemsstaternas kunskaper om nya politiska åtgärder för att stödja kluster av hög
kvalitet,
— fastställa och ytterligare analysera framgångsrik och misslyckad praxis till stöd för kluster och lämna rekom
mendationer om hur man bättre utformar klusterpolitiken i gemenskapen,
— bedöma internationella tendenser när det gäller klusterbildning och kartlägga framtida utmaningar för kluster
politiken med hänsyn till globaliseringen,
— utforska verktyg i syfte att undanröja befintliga hinder för gränsöverskridande klustersamarbete,
— analysera komplementariteten mellan gemenskapens viktigaste politiska insatser och finansieringsinstrument till
stöd för kluster, dra slutsatser och lämna rekommendationer,
— hålla kontakt med den europeiska klusteralliansen och, om lämpligt, med andra initiativ som stöder kluster och
klusterpolitik samt dra lärdomar av deras praktiska erfarenheter,
— genomföra högst tre studiebesök under medlemmarnas mandatperiod för att lära av internationella erfarenheter,
— samarbeta för att förmedla diskussioner och gemensamma slutsatser till allmänheten,
— ge kommissionen en lägesrapport efter halva mandatperioden nio månader efter det att gruppen har börjar arbeta
samt en slutrapport i slutet av mandatperioden med en sammanfattning av arbetet och rekommendationer.
Slutrapporten ska göras tillgänglig för allmänheten.
Ordföranden ska delta i relevanta konferenser och evenemang och ska presentera gruppens resultat och viktigaste
slutsatser. Rapporterna ska inte betraktas som ståndpunkter från kommissionens avdelningar.

3.

Verksamhet

3.1. Sammansättning
Europeiska gruppen för klusterpolitik kommer att bestå av högst 20 medlemmar på hög nivå som har erfarenhet av
och kunskap om frågor som rör konkurrenskraft och innovationspolitik. Gruppens medlemmar ska bestå av be
slutsfattare på hög nivå och av personer från näringslivet, forskning och högre utbildning på höga poster.
Företrädare för EU-institutionerna får delta i sammanträden och i gruppens verksamhet som observatörer.
(1) European Cluster Memorandum finns på följande adress:
http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf
(2) KOM(2008) 652, 17.10.2008.
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3.2. Intresseanmälan
Gruppen kommer att inrättas efter en öppen intresseanmälan, varvid de sökande motiverar sina intresseanmälningar
och anger varför de vill ingå i gruppen. Följande kriterier kommer att beaktas när experterna väljs ut:
— Medlemmarna ska ha utomordentligt god sakkunskap och erfarenhet av frågor som rör konkurrenskraft och
innovationspolitik på regional och nationell nivå och på gemenskapsnivå samt mycket goda kunskaper om
klustrens funktion i den ekonomiska utvecklingen, vilket ska garantera att gruppens analyser och rekommenda
tioner är genomförbara och iakttar de institutionella och rättsliga ramarna på EU-nivå.
— Medlemmarna ska ha stor erfarenhet av europeiska frågor och arbete i en internationell miljö.
— Medlemmarna ska tillräckligt goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska så att de kan bidra till diskussio
nerna och skriva rapporter.
Intresseanmälningarna från intresserade personer bör åtföljas av dokumentation som styrker att personen i fråga
uppfyller ovanstående villkor.
Gruppens medlemmar utnämns för en mandatperiod på 18 månader. Om en utvald expert inte är tillgänglig när
gruppen sätts samman eller under mandatperioden ska kommissionen besluta om en lämplig ersättare bland de
godkända sökande.
3.3. Slutligt beslut om gruppens sammansättning
Kommissionen fattar beslut om gruppens slutliga sammansättning på grundval av de intresseanmälningar som
inkommer.
Kommissionen kommer att välja ut de personer som har den sakkunskap som bäst uppfyller kraven för de frågor
som omfattas av gruppens uppdrag, vilket bland annat kan styrkas genom tidigare erfarenhet av att föreslå eller
genomföra lösningar på dessa problem inom den egna förvaltningen, organisationen, sammanslutningen eller
branschen.
Kommissionen kommer också att sträva efter att garantera en bred geografisk täckning, en jämn könsfördelning och
en god representation av olika berörda parter på grundval av de intresseanmälningar som inkommer.
3.4. Ordförande
Kommissionen kommer att utse en ordförande med beaktande av i vilken utsträckning personen trovärdigt före
träder de viktigaste berörda parternas intressen, bidrar till utarbetandet av ståndpunkter om klusterpolitik i de frågor
som uppdraget omfattar och har den sakkunskap som krävs. Kommissionen utnämner ordföranden för en man
datperiod på 18 månader.
3.5. Arbetssätt
Gruppen kommer att sammanträda fyra gånger under ledning av ordföranden. Gruppen kommer att utrustas med ett
sekretariat som tillhandahålls av en extern uppdragstagare. Den externa uppdragstagaren kommer att ge administ
rativt stöd till gruppen, inklusive anordnande av möten och studiebesök, underlätta den interna kommunikationen
och sköta återbetalningen av medlemmarnas kostnader för resor och uppehälle. Sekretariatet kommer också att sköta
organisationen av det offentliga slutevenemanget samt ansvara för den slutliga utformningen och spridningen av
slutrapporten. Information som erhålls i samband med deltagande i gruppens arbete får inte lämnas ut om kom
missionen anger att det rör sig om konfidentiella frågor.
3.6. Mandatperiod
Gruppens arbetsuppgifter ska vara slutförda inom 18 månader.
3.7. Gruppmedlemmarnas utgifter
Kommissionen kommer att offentliggöra en öppen anbudsinfordran i syfte att välja ut den externa uppdragstagare
som ska tillhandahålla sekreterartjänster till gruppen och inom ramen för uppdragsavtalet sköta återbetalningen av
kostnader för resor och uppehälle till medlemmarna i samband med gruppens verksamhet.
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