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Inleiding (1)
Focus: onderhandelingen Horizon Europa 
à Verordening: Kaderprogramma + Deelnameregels
à Besluit: Specifiek Programma

Doel: gedeeltelijk akkoord tegen 30/11

Fast track?!

Onderhandelingen lopen vertraging op door discussies over:
à Strategisch planningsproces
à Juridische basis van Horizon Europa







Inleiding (2)
Aanpak
à Presentaties door COM in de Raadswerkgroep + Q&A 

sessies tussen COM en LS
à Artikelsgewijze bespreking in Raadswerkgroep
à Verzameling van schriftelijke opmerkingen van de LS

Vier mijlpalen:
à 17/7: informele Raad Onderzoek
à 28/9: Raad Onderzoek
à 15/10: informele ministeriële lunch
à 30/11: Raad Onderzoek



17 juli: informele Raad Onderzoek
Eerste gedachtewisseling over Commissievoorstel

Gedachtewisseling over strategisch planningsproces

Lunchdebat (ERA)



28 september: Raad Onderzoek
Beleidsdebat Horizon Europa
à Juridische basis: steun aan opinie Juridische Dienst Raad 

(schrappen van 2de juridische basis in SP)

à Widening: huidige COM-voorstellen volstaan niet

à Structuur pijler 2: verschillende voorstellen & posities

Beleidsdebat strategisch planningsproces
à Steun aan optie 4 + 2 (kernelementen in Specifiek 

Programma, en andere elementen via uitvoeringshandeling, 

i.e. comitologie)

Lunchdebat met MEPs
à Voorstelling van EP-amendementen



15 oktober: informele lunch
Over domeinen voor missies en partnerschappen

Non-paper van COM met voorstellen voor domeinen

Kernwoorden: Europese relevantie, interdisciplinariteit, 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), SSH (Social
Sciences and Humanities), transparantie

AT VZP neemt in compromistekst Specifiek Programma een 
Annex op met domeinen



30 november: Raad Onderzoek
Raadsconclusies over de ERA

Lunchdebat 
à Thema: voorgestelde budgetaandelen van grote onderdelen 

van Horizon Europa

Horizon Europa
à Verordening (Kaderprogramma & Deelnameregels): 

gedeeltelijke algemene benadering (PGA)
Vier discussiepunten: 1) Structuur programma; 2) EIC; 3) 
Plafond voor partnerschappen; en 4) terugkeerbeurzen (MSCA)

à Besluit (Specifiek Programma): voortgangsverslag



Verordening
(Kaderprogramma + Deelnameregels)



Resultaten Raad (1): Widening
Pakket van maatregelen “Advancing Europe” (14/11)
à Excellentie blijft kernprincipe
à Geen geografische criteria
à Geen horizontale maatregelen
à Wel: “soft measures” met focus op 

Versterken samenwerkingsverbanden
Openen van netwerken
Een aantal elementen:
§ Overweging met politieke boodschap
§ Toevoeging aan doelstellingen
§ hop-on, certificaat, matchmaking, pre-proposal checking, NCPs, 

CSAs



Resultaten Raad (2): Widening
Vraag van de widening landen (onder leiding van PL) rond 
monitoring en herziening (art. 45) van de maatregelen voor 
het faciliteren van samenwerkingsverbanden

à toevoeging in art. 45: nieuwe paragraaf 4: “The measures aimed at facilitating 
collaborative links in European research and innovation shall be monitored and 
reviewed within the context of the work programmes.”



Resultaten Raad (3): Structuur Pijler 2
De plaats van Ruimtevaart in Horizon Europa 
(programmacomité, budget...)

à toevoeging aan covernota bij de PGA: “The Programme Committee configurations 
are listed in Annex II to the Specific Programme. Ad-hoc meetings could be 
organised within the clusters and/or with different Programme Committee 
configurations and/or with Committees established by other acts on horizontal 
and/or cross-cutting issues, such as space.”

à toevoeging aan overwegingen: “Without prejudice to the overall MFF 
negotiations, Horizon Europe will contribute to space objectives at a level of 
spending that is at least commensurate proportionally with that under the 
previous framework programme Horizon 2020 established by Regulation (EU) No 
1291/2013 of the European Parliament and the Council.”



Resultaten Raad (4): Structuur Pijler 2
Synergieën tussen de cluster Klimaat en Energie en de cluster 
Mobiliteit

à toevoeging in annex I: “Synergies and synchronization between the clusters 
especially on ‘Climate and Energy’ and ‘Mobility’ will be ensured through 
appropriate coordination between the clusters when drawing-up the Work 
Programmes and through the relevant Programme Committee configurations.”



Resultaten Raad (5): Partnerschappen
Centraal beheer inzake geïnstitutionaliseerde 
partnerschappen

à toevoeging in art. 8.1 (c): “except in duly justified cases”

Een plafond voor partnerschappen

à aanpassing tekst in art. 8.2 (a): “Those parts shall have an appropriate share of the 
budget of Horizon Europe, not exceeding [XY]%, and within each cluster in Pillar II. 
The majority of the budget in Pillar II shall be allocated to actions outside of 
European Partnerships.



Resultaten Raad (6): EIC – grant only
EIC Accelerator en de grant only optie

à aanpassing in art. 43.1: “predominantly” wordt vervangen door “mainly” + 
voorwaarde (d) met plafond voor grant-only steun wordt geschrapt 



Resultaten Raad (7): EIC – grant only



Resultaten Raad (8): EIC – plug-in
EIC Accelerator en de zogenaamde “fast-track” of “plug-in” 
van nationale en/of regionale programma’s

à toevoeging in art. 43.5 (a): “the proposal shall stem from any other action funded 
by Horizon 2020 or from this Programme; or, subject to a pilot in the first Horizon 
Europe work programme, from national and/or regional programmes, starting 
with the mapping of the demand for such a scheme;” + uitwerking details in 
Specifiek Programma.



Resultaten Raad (9): Terugkeerbeurzen
Het idee voor terugkeerbeurzen binnen MSCA

à toevoeging in Annex 1, Pillar 1, MSCA, Areas of Intervention: “including, if 
appropriate and justified by a study, support for researchers to return to their 
country of origin within and to the Union;” 



Besluit 
(Specifiek Programma)



Voortgang onderhandelingen
24/10: 1ste (volledige) compromistekst van AT VZP

5/11 en 7/11: 1ste bespreking in Raadswerkgroep, met focus 
op voorzieningen gelinkt aan het Strategisch Planningsproces 
en de juridische basis

23/11: ERC, Onderzoeksinfrastructuren...

5/12: 2de (gedeeltelijke) compromistekst, voor voorzieningen 
gelinkt aan Strategisch Planningsproces

10/12: voorzieningen gelinkt aan Strategisch Planningsproces

17/12: voorzieningen gelinkt aan Strategisch Planningsproces 
+ EIC (plug-in)

20/12: 2de (volledige) compromistekst



Dank u wel! Vragen?
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