Het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Betreft: Onderwijs, Onderzoek en Innovatie als topprioriteiten voor het aankomend meerjarig
financieel kader overleg van de EU.

Geachte Minister Hoekstra, Geachte Minister Blok, Geachte Minister Van Engelshoven,

Graag vragen wij uw aandacht voor het aankomend meerjarig financieel kader overleg van de
EU, in het bijzonder voor het budget voor Onderzoek en Innovatie “Horizon Europe”
(2021-2027).
Het Europees Parlement heeft in april 2019 een budget van Euro 120 miljard voorgesteld voor
Onderzoek en Innovatie (Horizon Europe), terwijl de Europese Commissie (EC) slechts een
bedrag van Euro 94.1 miljard voor ogen heeft voor dit programma. Het bedrag zoals
voorgesteld door de EC is hoger dan voor Horizon 2020, echter, wij zijn ervan overtuigd dat dit
budget niet toereikend is om de ambities op het gebied van fundamenteel en toegepast
wetenschappelijk onderzoek waar te maken, vooral als het gaat om een effectieve aanpak van
de grote maatschappelijke uitdagingen nu en met name op de lange termijn in Europa.
Het financieel ondersteunen van excellent wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor een
duurzame strategische investering, aangezien het leidt tot sleuteltechnologieën en innovaties
om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ook draagt het bij aan het behoud van een
solide, hoogwaardige aanzien van Europa als kennissamenleving wereldwijd.
Een niet toereikende investering in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zou de kansen
van Europa om wereldwijd als voorloper van de ontwikkeling van (technologische) innovaties te
willen optreden of worden gezien voor het oplossen van urgente en globale vraagstukken
ernstig in gevaar kunnen brengen.
Op grond van bovenstaande verzoeken wij u dringend om:
(1) Financiering te waarborgen voor Open Science binnen de drie pijlers van Horizon Europe,
waaronder het ERC en het Marie Skłodowska-Curie Action programma op het niveau van het
voorstel zoals gedaan door het Europees Parlement, en in lijn is met de wetenschappelijke
ambities van de EU.
(2) Financiering beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek in pijlen 2 en 3.
De toekomst van duizenden ambitieuze en getalenteerde jonge wetenschappers binnen
Europa, die op dit moment bezig zijn met de afronding hun PhD of post-doctoraal onderzoek,
hangt af van het besluit dat genomen gaat worden in het aankomend meerjarig financieel kader
overleg van de EU. De vraag is of Europa bereid is om deze getalenteerde studenten en

wetenschappers de juiste mogelijkheden te bieden om verder te bouwen aan hun
wetenschappelijke loopbaan. Europa als motor van technologische innovatie wereldwijd in 2025
kan alleen bereikt worden door talent te behouden en om nieuw talent van over de hele wereld
aan te trekken voor het onderzoeksklimaat hier. Voor het realiseren van deze ambities is
financiering vereist voor wetenschappelijk onderzoek in pijlen 2 en 3.
Aangezien de EC binnenkort een besluit zal nemen, verzoeken wij u, namens onderzoekers
vanuit alle wetenschappelijke disciplines, plechtig om een oproep te doen aan de EC om een
overeenstemming te bereiken op het budget voor Horizon Europe die nauw aansluit bij het
voorstel van het Europees Parlement. Juist nu is het belangrijk dat de EU duidelijk haar
betrokkenheid laat zien voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.

Met vriendelijke groet,

