
divendres, 31 de gener de 2020

Insten a un acord de la UE i el Regne Unit per a
Horizon Europe i Erasmus +

La Crue s'afegeix a la petició d'organitzacions europees i
britàniques
DECLARACIÓ CONJUNTA DE LES PRINCIPALS
ORGANITZACIONS D'EDUCACIÓ SUPERIOR I
CIENTÍFIQUES EUROPEES I BRITÀNIQUES SOBRE EL
BREXIT

“Crue Universitats Espanyoles s'uneix a una trentena
d'institucions i organitzacions universitàries i científiques
del Regne Unit i Europa per instar a la Comissió Europea i
als governs nacionals que arribin a un acord de
col·laboració contínua sobre els programes Horizon
Europe i Erasmus + abans que finalitzi el període de
transició del Brexit, el 31 de desembre de 2020.
En una declaració conjunta, Crue, juntament amb l'Associació Europea d'Universitats (EUA), el Gremi
d'Universitats Intensives en Recerca Europea, la Confederació de la Indústria Britànica (CBI), Wellcome Trust,
Universities UK i diverses conferències de rectors d'altres països europeus, entre altres institucions, es
c o m p r o m e t e n  a  m a n t e n i r  l e s  r e l a c i o n s  a c t u a l s .
«Els principals organismes que representen la Ciència i l'Educació Superior al Regne Unit i Europa desitgem
continuar treballant junts després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Fem una crida als nostres
governs nacionals i a la Comissió Europea perquè compleixin amb els compromisos de la declaració política i
treballin ràpidament per acordar una base de col·laboració contínua de Regne Unit amb els programes Horizon
Europe i Erasmus +. Un acord ràpid serà bo per a tots i s'haurà d'assolir abans de finals de 2020, permetent el
desenvolupament de col·laboracions innovadores i més fortes en les pròximes dècades », diu el text.
Per a les organitzacions signants, la participació del Regne Unit en Erasmus + i Horizon Europe, a partir d'l'1 de
gener de 2021, ha de formar part de les negociacions entre el Regne Unit i la UE. Per a això, les universitats
britàniques estan pressionant el seu Govern perquè prioritzi un acord sobre la seua participació en els
programes europeus de mobilitat i investigació”.

Academy of Medical Sciences
Aurora Universities Network
British Council EU Region
CaSE - Campaign for Science and Engineering
CBI – Confederation of British Industry
CESAER
Council of Rectors of Latvia
CPU - Conference of University Presidents, France
CRASP - Conference of Rectors of Academic Schools in Poland
CRC - Czech Rectors' Conference
CREF - Rectors conference of the Belgian French universities
Crue Universidades Españolas – Spanish Rectors' Conference
CRUI - The Conference of Italian University Rectors
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CRUP - Portuguese Rectors' Conference
ECIU – European Consortium of Innovative Universities
EUA - European University Association
Flemish Interuniversity Council
GuildHE – a UK representative body for small and specialist universities and colleges
HRC - Hungarian Rectors' Conference
HRK – The German Rectors' Conference
Icelandic Rector´s Conference
Irish University Association
LERU - League of European Research Universities
SUHF – The Association of Swedish Higher Education Institutions
Swissuniversities
The Guild of European Research-Intensive Universities
UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe
UNIFI - Universities Finland
Universities Austria
Universities Denmark
Universities Estonia
Universities Lithuania
Universities Norway
University of Luxembourg
Universities UK
VSNU - The Association of Universities in the Netherlands
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