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Mijnheer de voorzitter van de Europese Raad,
In aanloop naar de Europese Top van 17 en 18 juli, wil de Vlaamse Adviesraad
voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) zijn ongerustheid uitdrukken over uw
voorstel om de verlaging van het Europese Meerjarig Financieel Kader 20212027 (MFK-budget) voor een groot deel te verhalen op het budget voor het
nieuwe Horizon Europe programma (- 5 miljard euro) en op het budget voor
Erasmus+ (-3,4 miljard euro).
VARIO vraagt de Europese Raad zich bij de onderhandelingen niet te laten
verleiden tot kortetermijnpolitiek maar net de lange termijn voor ogen te
houden en te focussen op wat strategisch belangrijk is. Investeren in talent,
onderzoek en innovatie is cruciaal voor de competitiviteit van Europa en voor
het Europese maatschappelijk welzijn in het algemeen. Onze belangrijkste
strategische sector is deze van onze kennis, creativiteit, innovatie en
ondernemerschap. Dat heeft de coronacrisis nog maar eens aangetoond.
Duurzaam blijven investeren in talent, onderzoek en innovatie laat de spelers
toe de nodige veerkracht op te bouwen om op crisissen te anticiperen, ze te
beantwoorden, zich aan te passen en verder te gaan. Zo zou een extra
Erasmus+ semester de studenten die nu afstuderen kunnen helpen om de
moeilijke arbeidssituatie te overbruggen.
Knippen in het eerder vooropgestelde budget voor het Horizon Europe
programma druist ook in tegen de signalen die we de voorbije periode vanuit
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de Europese Commissie hebben gehoord. EU-commissaris voor Onderzoek en Innovatie Mariya Gabriel
heeft de ambitie uitgesproken om de European Research Area nieuw leven in te blazen en dwingender te
maken. Gabriel ziet "een echt momentum" voor onderzoek en innovatie nu steeds meer leiders het belang
van Horizon Europe erkennen voor een duurzaam herstel van de coronacrisis. Daarom ook wil ze dat
lidstaten O&O-investeringen centraal stellen in hun nationaal herstelbeleid. Het zou contraproductief zijn
mocht de Europese begroting net het tegenovergestelde signaal geven.
Bovendien komt ook de sleutelrol, die het Horizon Europe programma, in synergie met andere Europese
instrumenten, moet spelen in de Europese Green Deal, hierdoor in het gedrang.
VARIO schaart zich achter de vele organisaties die hun ongenoegen over dit voorstel hebben kenbaar
gemaakt en hoopt te mogen rekenen op uw steun voor een heroverweging van het voorstel van
Negotiation Box, en voor een ambitieus Horizon Europe en Erasmus+ budget.
Namens de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen,

Met vriendelijke groeten,

Lieven Danneels
Voorzitter VARIO
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