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Europese netwerken van academies lanceren project SAPEA
(Science Advice for Policy by European Academies)
met subsidie van Horizon 2020
De voorzitters van de vijf Europese netwerken van academies die het SAPEA-consortium vormen,
gaven op 13 december 2016 samen met dr. Robert-Jan Smits, directeur-generaal Onderzoek en
Innovatie, het officiële startsein voor SAPEA in Brussel. Meer dan 100 academies in heel Europa gaan
meewerken aan het Europese Scientific Advice Mechanism (SAM), dat onafhankelijk, transdisciplinair
en evidence-based wetenschappelijk advies verstrekt aan de Europese Commissie.
Directeur-generaal Smits juicht de lancering van SAPEA toe: "Deze overeenkomst met de vijf
Europese netwerken van academies betekent een belangrijke impuls voor het Scientific Advice
Mechanism van de Commissie. Hiermee kan worden geprofiteerd van de enorme expertise van de
academies in alle disciplines en regio’s in Europa. De Commissie verheugt zich op deze nieuwe
samenwerking met de academies."
Professor Günter Stock, voorzitter van SAPEA en president van ALLEA, uit zijn waardering voor het
feit dat “de Commissie een uitgebreid systeem heeft opgezet voor het geven van onafhankelijk en
evidence-based wetenschappelijk advies ten behoeve van de Europese beleidsvorming. De vijf
Europese organisaties van academies kijken uit naar een constructieve samenwerking met de High
Level Group van het SAM."
SAPEA bundelt de expertise van meer dan 100 academies in heel Europa, waarin alle
wetenschappelijke disciplines zijn vertegenwoordigd (natuurwetenschappen, techniek, geneeskunde,
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen), met elk honderden wetenschappers die zullen
bijdragen aan het werk van het SAM. Het project heeft een looptijd van ruim 4 jaar en wordt
gefinancierd met subsidie uit het Horizon 2020-programma van de EU. SAPEA staat voor ‘Science
Advice for Policy by European Academies’.
De deelnemende Europese netwerken van academies zijn Academia Europaea, ALLEA, EASAC, EuroCASE en FEAM, die hun bestaande structuren gaan bundelen om internationale, transdisciplinaire
samenwerking tussen academies in meer dan 40 Europese landen te bevorderen.
Voor meer informatie over SAPEA kunt u contact opnemen met:
Robert Vogt
Communicatiemedewerker SAPEA
vogt@allea.org

Van links naar rechts: Günter Stock (ALLEA), Robert-Jan Smits (DG Onderzoek en Innovatie
van de EC), Bernard Charpentier (FEAM), Jos van der Meer (EASAC), Sierd Cloetingh
(Academia Europaea) en Jacques Lukasik (Euro-CASE) Foto: Europese Commissie
SAPEA: Science Advice for Policy by European Academies
De vijf betrokken netwerken zijn:
Academia Europaea – Pan-Europese academie van topwetenschappers uit de
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen
President: Sierd Cloetingh
www.ae-info.org
ALLEA – Europese federatie van academies van wetenschappen uit de landen die zijn aangesloten bij
de Raad van Europa
President: Günter Stock
www.allea.org
EASAC – Netwerk van nationale academies van wetenschappen van de EU-lidstaten, Noorwegen en
Zwitserland
President: Jos van der Meer
www.easac.eu
Euro-CASE – Europese raad van academies van toegepaste wetenschappen en technologie
President: Reinhard F. Hüttl
www.euro-case.org
FEAM – Europese koepel van nationale academies van geneeskunde en geneeskundeafdelingen van
nationale academies van wetenschappen
President: Bernard Charpentier
www.feam-site.eu
SAM: Scientific Advice Mechanism
Meer informatie over het SAM is te vinden op
http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm

