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BIJLAGE

Conclusies van de Raad over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie ‒ de strategie
van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
HERINNEREND AAN
–

de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over het versterken van
de bijdrage van de EU aan op regels gebaseerd multilateralisme, waarin de strategische
prioriteiten en waarden van de Unie evenals de Team-Europa-aanpak worden beschreven,
teneinde de rol van de Unie bij het bevorderen van een goed werkend, op regels gebaseerd
mondiaal multilateraal systeem te versterken1;

–

de in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling, die een blauwdruk bevat om de belangrijkste uitdagingen op
sociaal, onderwijs- en gezondheidsgebied aan te pakken in een mondiaal partnerschap,
klimaatverandering te bestrijden en ons natuurlijk milieu – inclusief oceanen en zeeën – als
basis voor het leven te beschermen, en die sterk tot uiting komt in de politieke prioriteiten
van de Unie, onder meer in de Europese Green Deal, de digitale transitie en de Europese
levenswijze;

–

de op 12 december 2015 aangenomen Overeenkomst van Parijs – het belangrijkste juridisch
bindende internationale verdrag inzake klimaatverandering – en de ambitieuze plannen die
de Unie in overeenstemming daarmee heeft opgesteld in het kader van de Europese Green
Deal, waarin een aanzienlijk deel van de inspanningen van de Unie inzake samenwerking op
het gebied van internationaal onderzoek en innovatie (O&I) vervat is;

1

JOIN(2021) 3 final van 17 februari 2021.
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–

de conclusies van de Raad over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (EOR)2 waarin de
Raad de Commissie en de lidstaten ertoe oproept internationale samenwerking als een van
de prioritaire gebieden voor gezamenlijke actie te beschouwen;

–

de strategische benadering van de Unie wat betreft internationale samenwerking op het
gebied van O&I en de daaropvolgende verslagen3;

DEEL 1: ALGEMENE OPMERKINGEN
1.

IS INGENOMEN met de mededeling van de Commissie over de totaalaanpak voor onderzoek
en innovatie – de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende
wereld, die een tijdig en passend beleidskader schept om mee vorm te geven aan de
toekomstige samenwerking van de Unie met internationale partners op het gebied van O&I
en de geopolitieke dimensie van de EOR; IS INGENOMEN met de werkzaamheden die het
Strategisch Forum voor internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking
(SFIC), als subgroep van het Comité Europese Onderzoeksruimte en Innovatie (CEOR), voor
deze mededeling heeft verricht; en HERHAALT dat de Unie vastbesloten is een open houding
te handhaven ten aanzien van internationale samenwerking op het gebied van O&I teneinde
de kwaliteit van het onderzoek in de Unie verder te verhogen, en een gelijk speelveld alsook
evenwichtige wederzijdse openheid in O&I na te streven, in samenwerking met partnerlanden
en op basis van gedeelde fundamentele waarden en beginselen;

2.

ONDERSTREEPT de behoefte aan permanente, hechte en constructieve samenwerking
tussen de Commissie, de Raad, de lidstaten en de Europese Dienst voor extern optreden
(EDEO) naargelang het geval, onder meer door vroegtijdige adviesinwinning bij de EORgerelateerde adviesstructuur voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van benaderingen
en acties inzake internationale samenwerking op het gebied van O&I;

2

Doc. 13567/20.

3

Documenten COM(2012) 497, COM(2014) 567, COM(2016) 657 en SWD(2018) 307.
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3.

VERZOEKT de Commissie, de Raad, de lidstaten en de EDEO het effect van het externe
optreden van de Unie te maximaliseren, tot een meer geconsolideerde samenwerking met
derde landen te komen, de bestaande betrekkingen te intensiveren, dubbel werk te vermijden –
onder meer met het programmacomité van het specifiek programma tot uitvoering van
Horizon Europa – en informatie over beleid en ideeën ter voorkoming van ongewenste
kennisoverdracht en buitenlandse inmenging in O&I uit te wisselen;

4.

BENADRUKT de essentiële rol van de belanghebbenden van de EOR – waaronder
onderzoeksorganisaties en onderzoekers, onderzoekfinancierende instellingen, hogeronderwijsinstellingen, alsook bedrijven en hun Europese en internationale allianties,
onderzoeks- en technologie-infrastructuren en de industrie – bij het toepassen en bevorderen
van internationale O&I-samenwerking op het niveau van de Unie en de lidstaten; en
ERKENT dat de Unie en de lidstaten een ondersteunend internationaal klimaat moeten
creëren (d.w.z. een beleids- en rechtskader evenals beleidsinstrumenten) waar een dergelijke
samenwerking zal floreren, in overeenstemming met de kernwaarden en -belangen van de
Unie;

5.

BENADRUKT dat de Unie op regels gebaseerde multilaterale samenwerking en dialoog moet
voortzetten en ontwikkelen bij de aanpak van belangrijke sociale, ecologische, gezondheids-,
digitale en economische mondiale uitdagingen alsook bij het nastreven van genderevenwicht
en inclusiviteit, waarbij O&I een centrale rol moet spelen; HERINNERT aan de Verklaring
van Valletta van 4 mei 2017 over het versterken van de Europees-mediterrane samenwerking
via onderzoek en innovatie en de Verklaring van de Azoren van 4 juni 2021 over transAtlantische O&I voor een duurzame oceaan, als voorbeelden van een totaalaanpak voor
internationale wetenschappelijke samenwerking op het gebied van O&I; en ERKENT de
respectieve bilaterale, multilaterale en internationale inspanningen en activiteiten van de
lidstaten;
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6.

ONDERSTREEPT dat het belangrijk is de positie van de Unie als een aantrekkelijke,
inclusieve, ondersteunende en genderevenwichtige omgeving voor onderzoekers, academici,
ondernemers en studenten van over de hele wereld te versterken; ERKENT dat kennis
creëren, delen en wijd verspreiden ten behoeve van de samenleving, evenals onafhankelijke
onderzoeksinstellingen, onontbeerlijke elementen zijn voor een klimaat van vertrouwen in het
mondiale O&I-landschap;

7.

MERKT OP dat de nieuwe totaalaanpak ook moet worden meegenomen in de internationale
dimensie van het kaderprogramma van de Unie voor O&I – Horizon Europa – dat het centrale
kader van de Unie vormt voor het bevorderen en faciliteren van internationale samenwerking
op het gebied van O&I, en een uitgebreid associatiebeleid omvat dat derde landen de kans
biedt een zo nauw mogelijk O&I-partnerschap met de Unie aan te gaan;

DEEL 2: BELANGRIJKSTE BEGINSELEN EN WAARDEN
8.

IS INGENOMEN met de Verklaring van Bonn van 20 oktober 2020 over de vrijheid
van wetenschappelijk onderzoek, waarin die vrijheid erkend werd als een zichtbare
gemeenschappelijke waarde waarop de Unie en haar lidstaten hun O&I-beleidsdialoog
met internationale partnerlanden baseren, en de bijlage bij het Ministeriële Communiqué
van Rome van 19 november 2020 over academische vrijheid, alsook het Magna Charta
Universitatum, dat op 12 maart 2020 werd goedgekeurd;

9.

ONDERSTREEPT dat de totaalaanpak van de Unie voor O&I gebaseerd moet zijn op de
beginselen van openheid, op regels gebaseerd multilateralisme, gedeelde waarden en
prioriteiten, het faciliteren van kenniscirculatie en de uitwisseling van ideeën; BENADRUKT
dat bij deze aanpak ook de waarden en belangen van de Unie en, voor zover mogelijk, het
wederkerigheidsbeginsel moeten worden geëerbiedigd en de mondiale normen op het
gebied van intellectuele eigendom gehandhaafd; ROEPT in dit verband de Commissie en
de lidstaten OP het leidende beginsel "zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig" te
volgen bij toekomstige betrekkingen en onderhandelingen met mondiale partners;
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10.

ERKENT de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het streven naar wetenschappelijke
excellentie, de impact van O&I, onderzoeksethiek en -integriteit, maatschappelijke en
ecologische verantwoordelijkheid, gendergelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, openheid, met
inbegrip van open data en open wetenschap, vrij verkeer van onderzoekers en kennis,
duurzame onderzoeksloopbanen, en normen en empirisch onderbouwde beleidsvorming als
kernbeginselen en waarden van de Unie voor internationale samenwerking op het gebied van
O&I;

11.

BENADRUKT het engagement van de Unie om openheid in internationale O&Isamenwerking te handhaven, de gedeelde waarden van de Unie te bevorderen, de belangen
van de Unie te beschermen, inclusief het opbouwen van leiderschap en concurrentievermogen
op het gebied van O&I, de maatregelen ter bestrijding van buitenlandse inmenging te
versterken en de strategische autonomie van de Unie te vergroten, met behoud van een open
economie, onder meer door een gelijk speelveld met internationale partnerlanden te scheppen;

12.

IS HET ERMEE EENS dat de totaalaanpak moet worden uitgevoerd:
o

door wetenschap, technologie en innovatie te mobiliseren om duurzame en inclusieve
ontwikkeling te versnellen, en via de transitie naar een veerkrachtige kennismaatschappij- en economie in lage- en middeninkomenslanden;

o

door bilaterale O&I-samenwerking van de Unie op een open wijze, en geschraagd door
prognoses, af te stemmen op de waarden en belangen van de Unie, en de strategische
autonomie van de Unie te versterken met behoud van een open economie; en

o

met initiatieven die samen met de lidstaten worden ontwikkeld en een Team-Europaaanpak volgen, waarbij acties van de Unie, financiële instellingen en de lidstaten op
vrijwillige basis gecombineerd worden om de doeltreffendheid en het effect van de
acties te maximaliseren;
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DEEL 3: KERNACTIES
13.

ERKENT dat de kernbeginselen en waarden van de Unie voor internationale samenwerking
op het gebied van O&I verder moeten worden ontwikkeld; ROEPT de Commissie en de
lidstaten OP daartoe een gezamenlijk ontwerpproces in te zetten en VERZOEKT de Raad de
resultaten uiterlijk begin 2022 te bespreken; en ROEPT de Commissie en de lidstaten OP deze
beginselen en waarden te promoten in een multilaterale dialoog met belangrijke internationale
partners, teneinde de Unie als belangrijke speler bij de ontwikkeling van een mondiale O&Ibeleidsdialoog te positioneren;

14.

HERINNERT eraan dat het nodig is om, bij de uitvoering van artikel 22, lid 5, van Horizon
Europa, voor acties met betrekking tot de strategische activa, belangen, autonomie of
veiligheid van de Unie, de lidstaten tijdig en volledig bij de analyse van de werkprogramma's
te betrekken, overeenkomstig de comitéprocedure of overeenkomstig de governancebepalingen van de rechtshandelingen tot oprichting van de geïnstitutionaliseerde Europese
partnerschappen; MOEDIGT de Commissie AAN proactief samen te werken met landen die
geassocieerd zijn met het programma Horizon Europa om garanties te verkrijgen dat zij
voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deelname aan toekomstige
oproepen in het kader van Horizon Europa voordat deze openbaar worden gemaakt; en
BENADRUKT de voordelen van langdurige O&I-samenwerking met geassocieerde landen
van vorige kaderprogramma's van de Unie om dit proces te faciliteren;

15.

MOEDIGT de Commissie AAN de internationale samenwerking op O&I-gebied met nietEU-landen verder te versterken, met de nodige aandacht voor landen waarmee de Unie reeds
lang betrekkingen onderhoudt; MOEDIGT de Commissie AAN de laatste hand te leggen aan
de overeenkomsten waarbij derde landen worden geassocieerd met Horizon Europa, teneinde
deze tijdig aan de Raad te kunnen voorleggen.
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16.

ROEPT de Commissie OP de Raad overeenkomstig artikel 218 VWEU zoveel mogelijk te
betrekken bij de onderhandelingen over overeenkomsten waarbij derde landen worden
geassocieerd met Horizon Europa; en HERINNERT in dit verband aan de verklaring van de
Raad bij de vaststelling van de verordening Horizon Europa4;

17.

VERZOEKT de lidstaten en de Commissie te overwegen om, met volledige inachtneming van
het excellentiebeginsel, acties of instrumenten op te zetten of te bevorderen voor onderzoekers
wier vrijheid van wetenschappelijk onderzoek in gevaar is in derde landen; en MOEDIGT de
Commissie AAN in de overeenkomsten waarbij derde landen worden geassocieerd met
Horizon Europa een verwijzing naar de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek op te
nemen;

18.

HERINNERT eraan dat interpersoonlijke betrekkingen en netwerken, investeringen in
onderzoeksvaardigheden en -carrières en het aanmoedigen van braincirculation – inclusief het
tegengaan van braindrain – essentieel zijn om de Unie aantrekkelijker te maken voor
talentvolle onderzoekers en voor haar rol in internationale O&I-samenwerking; en ROEPT de
Commissie OP het potentieel van relevante acties en programma's verder te exploiteren, onder
meer de Marie Skłodowska-Curiebeurs, de Europese Onderzoeksraad (ERC), de Europese
Innovatieraad (EIC), de kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) van het Europees Instituut
voor innovatie en technologie (EIT), het programma voor Europese samenwerking inzake
wetenschap en technologie (COST-programma), Erasmus+ en het Euraxess-netwerk;

19.

VERZOEKT de Commissie en de lidstaten de Europese Gedragscode voor integriteit in het
wetenschappelijk onderzoek en de "Global code of conduct for research in resource-poor
settings" toe te passen;

4

Doc. 6692/21 ADD 1.
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20.

ONDERSTREEPT dat openheid en internationale samenwerking in onderzoeksinfrastructuren
belangrijk zijn voor wetenschappelijke vooruitgang, wetenschapsdiplomatie, het aanpakken
van mondiale uitdagingen en betere toegang tot excellentie; ERKENT dat het kader voor een
mondiale onderzoeksinfrastructuur verder moet worden ontwikkeld en uitgevoerd;
MOEDIGT het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (Esfri) en de
Commissie aan de activiteiten van onderzoeksinfrastructuren daartoe te ondersteunen; en IS
INGENOMEN met de inspanningen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
van de Commissie om open toegang tot hun laboratoria aan te bieden als een goed voorbeeld
in dit verband;

21.

IS VAN MENING dat internationale O&I-samenwerking integraal deel uitmaakt van de
vernieuwde EOR, maar evengoed van de Europese hogeronderwijsruimte (EHOR) en de
Europese onderwijsruimte, en dat in hun externe dimensies weldoordachte synergieën tot
stand moeten worden gebracht om het kennispotentieel binnen de Unie ten volle te benutten;
BENADRUKT in dit verband het internationale potentieel van het initiatief "Europese
Universiteiten" en de kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) van het Europees Instituut voor
innovatie en technologie (EIT); en VERZOEKT het huidige voorzitterschap en de
toekomstige voorzitterschappen van de Raad om dergelijke synergieën samen met de lidstaten
en de Commissie te ontwikkelen;

22.

BENADRUKT dat het belangrijk is te streven naar synergieën met de programma's voor
extern optreden van de Unie, zoals het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en
internationale samenwerking (NDICI – Europa in de wereld) en het instrument voor
pretoetredingssteun (IPA), met name wat betreft activiteiten voor capaciteitsopbouw in
partnerlanden op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie;
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23.

IS INGENOMEN met het voornemen van de Commissie om in nauw overleg met de lidstaten
en de actoren voor onderzoek en hoger onderwijs verdere richtsnoeren te ontwikkelen over de
aanpak van buitenlandse inmenging; en VERZOEKT de Commissie en de lidstaten om hun
onderzoekfinancierende instellingen, onderzoeksorganisaties en hogeronderwijsinstellingen
aan te moedigen – onder meer door gerichte opleidingen, het verstrekken van informatie over
de stand van zaken inzake vrijheid van wetenschappelijk onderzoek of bewustmaking over
potentiële risico's – om deze richtsnoeren, zodra ze voltooid zijn, vrijwillig toe te passen; en
VERZOEKT de Commissie om het voor lidstaten makkelijker te maken te leren van elkaars
beleid, daarbij rekening houdend met de onderzoeksresultaten van de Unie over de bestrijding
van buitenlandse inmenging in onderzoek en hoger onderwijs;

24.

IS INGENOMEN met het voornemen van de Commissie om gerichte routekaarten op te
stellen voor internationale O&I-samenwerking met belangrijke niet-geassocieerde derde
landen die over een sterke O&I-basis beschikken; en PLEIT ervoor dat de Raad continu
betrokken wordt bij de voorbereiding en follow-up van deze routekaarten, die
gemeenschappelijke waarden en beginselen, evenwichtige wederkerigheid en een gelijk
speelveld zouden moeten uitdragen als voorwaarden voor nauwere samenwerking, met als
doel deze routekaarten als niet-bindende instrumenten goed te keuren;

25.

STEUNT het voornemen van de Commissie om uiterlijk in 2022 een vrijwillige gedragscode
voor slim gebruik van intellectuele eigendom te ontwikkelen, waardoor het voor
hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, onderzoekfinancierende instellingen,
bedrijven en alle andere O&I-actoren makkelijker zou moeten worden om de risico's te
herkennen, mitigatiemaatregelen in internationale O&I-samenwerking vast te stellen en
kenniskapitaal in open en mondiale O&I-systemen te beheren en ervoor te zorgen dat de
belangen van de Unie en de lidstaten worden behartigd;
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26.

ERKENT dat de rol van de Unie in bestaande multilaterale O&I-partnerschappen en
allianties5 versterkt moet worden als essentieel instrument om de samenwerking met
gelijkgestemde internationale partners verder uit te bouwen; en VERZOEKT de Commissie
overleg te plegen met de lidstaten alsook de Raad in kennis te stellen, overeenkomstig de
toepasselijke procedures voor het opzetten van dergelijke partnerschappen, en dit ook voor
andere gebieden dan groene transitie, digitale transformatie en gezondheid, met name om
gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen van de Unie aan te pakken en om de
duurzameontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties na te streven;

27.

VERZOEKT de Commissie de samenwerking met Noord-, Midden- en Zuid-Amerika voort
te zetten, met name door de verbintenissen uit te voeren die zijn aangegaan tijdens de top EUCanada van 14 juni 2021 en de top EU-VS van 15 juni 2021, en door de samenwerking met
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te intensiveren, waarbij ten volle gebruik wordt
gemaakt van het nieuwe strategische stappenplan EU-Celac 2021-2023 voor de uitvoering van
het actieplan inzake wetenschap, technologie en innovatie;

28.

VERZOEKT de Commissie relevante O&I-acties van de gezamenlijke mededelingen inzake
het oostelijk partnerschap, het hernieuwd partnerschap met het zuidelijk nabuurschap en de
strategie voor Afrika6, zoals gezamenlijke innovatieagenda's, uit te voeren; en HERINNERT
aan zijn conclusies van 16 april 2021 over een EU-strategie voor samenwerking in de IndoPacifische regio7, waar samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en
digitalisering moet worden bevorderd;

5

6
7

De niet-limitatieve lijst van geschikte allianties op het gebied van groene transitie in de
mededeling van de Commissie vermeldt de All-Atlantic Ocean Research Alliance, Mission
Innovation, de Groep voor aardobservatie (GEO), het Internationaal forum voor bioeconomie, de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), het
intergouvernementeel platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES), en het
Internationale Panel voor hulpbronnen (IRP).
Documenten JOIN(2020) 7 final, JOIN(2021) 2 final en JOIN (2020) 4 final.
Doc. 7914/21.
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29.

VERZOEKT de Commissie om samen met de Commissie van de Afrikaanse Unie en de
lidstaten van de AU en de EU een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieagenda AUEU te ontwikkelen ter ondersteuning van de opbouw van onderzoekscapaciteit en het
omzetten van onderzoeksresultaten, inclusief resultaten van het "Afrika-initiatief" in het kader
van Horizon Europa, in sociaal-economische en ecologische voordelen, in overeenstemming
met het tijdens de ministeriële bijeenkomst EU-AU van 2020 bereikte akkoord;
BENADRUKT in dit verband de noodzaak van synergie met NDICI – Europa in de wereld,
naar het voorbeeld van het pilootproject "African Research Initiative for Scientific
Excellence"; ROEPT OP tot synergieën tussen de samenwerkingsverbanden van de EU met
de Afrikaanse Unie en met het zuidelijk nabuurschap, om een grotere impact te hebben op de
economische ontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en milieubehoud; en ZIET
UIT naar de ontwikkeling van gezamenlijke O&I-routekaarten met het oog op de ministeriële
bijeenkomst van de Unie voor het Middellandse Zeegebied in 2022;

30.

VERZOEKT de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten eveneens de
multilaterale samenwerking voort te zetten binnen initiatieven zoals het partnerschap voor
onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (Prima-initiatief), de coördinatie- en
ondersteuningsactie voor de Oostzee en de Noordzee (Banos), BlueMed, het Arctische
samenwerkingsinitiatief en samenwerking in het Zwarte Zeegebied, en de balans op te maken
van de geleerde lessen om hun toekomstige reikwijdte en activiteiten zo nodig aan te passen
en uit te breiden; en ERKENT het belang van deze initiatieven voor wetenschapsdiplomatie;

31.

VERZOEKT de Commissie om samen met de lidstaten en de oostelijke partnerlanden een
gezamenlijke innovatieagenda van de EU en de oostelijke partners te ontwikkelen ter
ondersteuning van de verspreiding en het gebruik van O&I-resultaten;

32.

PLEIT voor een gemeenschappelijke regionale aanpak van de betrekkingen met de Westelijke
Balkan; en BESCHOUWT verdere ontwikkelingen in de internationale O&I-samenwerking
als een belangrijke stap op weg naar hun integratie in de Unie; ROEPT in dit verband
alle betrokkenen OP stappen te ondernemen richting de ondertekening van de gezamenlijke
verklaring betreffende een agenda voor de Westelijke Balkan voor innovatie, onderzoek,
onderwijs, cultuur, jeugd en sport, als essentiële bijdrage inzake innovatie in het kader van
het economisch en investeringsplan;
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33.

ROEPT de Commissie OP nauw samen te werken met de lidstaten bij de verdere
onderhandelingen over een gezamenlijke routekaart met China om overeengekomen
kadervoorwaarden en leidende beginselen voor samenwerking vast te stellen zodat een gelijk
speelveld en wederkerigheid kunnen worden bereikt, met inachtneming van de fundamentele
waarden, hoge ethische normen, wetenschappelijke integriteit en intellectueleeigendomsrechten; en ERKENT in dit verband de essentiële inspanningen en de activiteiten
van het EU-kennisnetwerk over China met betrekking tot onderzoek & innovatie en WIJST
EROP dat het belangrijk is deze werkzaamheden voort te zetten, met inachtneming van het
beginsel van de strategische autonomie van de Unie;

34.

ROEPT de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden OP een Europese agenda
voor wetenschapsdiplomatie te ontwikkelen en aan de Raad voor te leggen, te onderzoeken of
het mogelijk is wetenschappelijke contactpunten aan te wijzen om ervoor te zorgen dat er
voldoende capaciteit beschikbaar is voor wetenschap in de EU-delegaties, samenwerking
met wetenschapsadviseurs van de lidstaten in derde landen te bevorderen, te overwegen
vertegenwoordigers van het roulerend voorzitterschap te betrekken bij vergaderingen van
gemengde stuurgroepen, op basis van bilaterale overeenkomsten tussen de Unie en derde
landen, en uiterlijk in 2023 aan de Raad verslag uit te brengen over hun vorderingen;
VERZOEKT de Commissie en de lidstaten om na te gaan of er samenwerkingsmechanismen
op het gebied van wetenschap, innovatie en culturele diplomatie kunnen worden opgezet,
overeenkomstig de aanbeveling van het SFIC8 en andere deskundigenorganisaties ter zake9;
BENADRUKT dat de totaalaanpak voor O&I in het extern optreden van de Unie geïntegreerd
moet worden;

35.

NEEMT er NOTA van dat de governance- en monitoringprocedures op het gebied van
internationale O&I-samenwerking uiterlijk eind 2021 in de Raadsconclusies over het EORbeleid moeten worden omschreven; en ZIET UIT naar de internationale conferentie begin
2022, waar een multilaterale dialoog met de belangrijke internationale partners zal worden
opgestart over gedeelde fundamentele beginselen en waarden in internationale O&Isamenwerking, na een eerste evaluatie van de vooruitgang en de versterkte coördinatie tussen
de Commissie en de lidstaten bij de uitvoering van de totaalaanpak.

8
9

Document ERAC-SFIC 1357/20.
Bijvoorbeeld "Tools for an EU science diplomacy" (2017), het project "Using science for/in
diplomacy for addressing global challenges (S4D4C), of JOIN (2016) 29 final.
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