
Associació Europea d’Universitats 
 
Declaració adreçada als caps d’Estat i de Govern presents a la «Cimera 
Pressupostària de la UE », del 22 al 23 de novembre de 2012, a Brussel·les. 
 
«Horitzó 2020» i «Erasmus per tothom» han de tenir una alta prioritat en les 
negociacions pressupostàries de la UE 2014-20 
 
Els objectius de l’«Estratègia Europa 2020» d’assolir un creixement intel·ligent i sostenible s’han 
de construir a partir del foment de la investigació i el desenvolupament, els recursos humans i 
les destreses per possibilitar els nous productes i serveis que Europa ha d’oferir, a fi de 
continuar sent competitiva en termes globals. Les regions competidores d’Europa a nivell 
mundial no esperen. Estan duent a terme fortes inversions en universitats i en la nova 
generació de joves que seran els innovadors del demà. Actualment a Europa correm el risc de 
auto marginar-nos i d’eixir perdent en la cursa, en crear una «generació perduda» de joves com 
a resultat d’inversions insuficients en educació superior i en investigació. 
 
L’Associació Europea d’Universitats (EUA) té tres missatges per als caps d’Estat i de Govern de 
la Cimera Pressupostària de la UE: 

- Un enfocament tradicional a les consignacions pressupostàries de la UE per als 
objectius d’una compensació justa no serà suficient. La freqüentment esmentada 
retòrica política que emfasitza el paper central de l’educació, la investigació i la 
innovació en la futura competitivitat d’Europa reclama el suport del compromís i de les 
actuacions dels Estats membres. 

 
- Una major inversió en educació superior i investigació per a mobilitzar el potencial i les 

capacitats de les generacions de joves presents i futures és condició sine qua non per 
tal que Europa puga sortir de la crisi econòmica i aconseguir la prosperitat en el futur. 

 
- Les inversions a nivell europeu són essencials per equilibrar l’economia quan aquesta és 

dèbil i per actuar com a catalitzadors en la reestructuració i el creixement econòmic. 
 
L’EUA manifesta el seu suport ferm a les propostes de la Comissió Europea i del Parlament 
Europeu d’un pressupost augmentat per a l’ «HORITZÓ 2020» i el nou programa “ERASMUS 
PER TOTHOM”. Ara més que mai, precisament perquè encara no s’ha aconseguit la recuperació 
econòmica, no és el moment de reduir la inversió en educació, investigació i desenvolupament. 
 
Com va afirmar l’EUA quan es va presentar la Comunicació «Unió per la Innovació» com a 
primera acció de l’«Estratègia Europea 2020», Europa necessita invertir en “Persones 
Intel·ligents per un Creixement Intel·ligent”. El futur d’Europa com a una regió dinàmica i 
competitiva a nivell mundial dependrà en gran mesura de la seua capacitat d’oferir entorns 
d’investigació creativa, per incrementar substancialment el nombre de persones altament 
qualificades dins dels Estats membres de la UE i  per atraure’n d’altres de l’estranger. 
 
Les universitats europees estan preparades per afrontar el repte dels objectius de l’«Estratègia 
Europea 2020» relatius a l’educació superior i a la investigació. S’ha de donar una major 
prioritat al pressupostos d’«HORITZÓ 2020» i «ERASMUS PER TOTHOM» per tal de millorar-los, 
atès que proveeixen les eines per aconseguir aquests objectius. 
 
Professora Maria Helena Nazaré 
Presidenta de l’EUA  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SIGNATARIS 
President de EUA i membres electes de la Junta directiva (Board) 
 
• Prof. Maria Helena Nazaré, Universitat d’Aveiro (presidenta de l’EUA), Portugal 
• Prof. David Drewry, Universitat d’Hull (vicepresident de l’EUA), Regne Unit 
• Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, Universitat Aarhus (Vice-President d’EUA), Dinamarca 
• Prof. Jean-Pierre Finance, Universitat de Lorena, França 
• Prof. Esther Giménez-Salinas, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Espanya 
• Prof. Vaclav Hampl, Universitat Charles, Praga, República Checa 
• Prof. Kristín Ingólfsdóttir, Universitat d’Islandia 
• Prof. Giuseppe Silvestri, Universitat de Palermo, Italia 
• Prof. Margret Wintermantel, DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic), Alemanya 
 
Consell de l’EUA: 
Associacions nacionals d’universitats europees representades pels seus presidents 
 
• Universitats d’Àustria 
• Conferència de Rectors, comunitat francesa de Bèlgica 
• Consell Interuniversitari Flamenc 
• Conferència de Rectors Búlgars 
• Conferència de Rectors Croates 
• Conferència de Rectors Xipriotes 
• Conferència de Rectors Txecs 
• Universitats de Dinamarca  
• Conferència de Rectors Estonians 
• Universitats de Finlàndia 
• Conferència de presidents d’Universitat (França) 
• Conferència de Rectors Alemanys 
• Conferència de Rectors Grecs 
• Conferència de Rectors d’Universitats Pontífices Romanes 
• Conferència de Rectors Hongaresos 
• Conferència de Rectors d’Islàndia 
• Associació d’Universitats Irlandeses 
• Conferència de Rectors d’Universitats Italianes 
• Consell de Rectors Letons 
• Conferència de Rectors d’Universitats Lituanes 
• Universitat de Luxemburg 
• Associació d’Universitats als Països Baixos 
• Associació Noruega d’Institucions d’Educació Superior 
• Conferència de Rectors d’Escoles Acadèmiques a Polònia 
• Consell de Rectors d’Universitats Portugueses 
• Consell de Rectors Romanesos 
• Conferència de Rectors Serbis 
• Conferència de Rectors Eslovacs 
• Conferència de Rectors Eslovens 
• Conferència de Rectors Espanyols 
• Associació d’Educació Superior Sueca 
• Conferència de Rectors d’Universitats Suïsses 
• El Consell d’Educació Superior (Turquía) 
• Universitats del Regne Unit 
 
 


