
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Nr : 11414. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 24 juni 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens om 09•00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, De Ruiter, Ruding, 
Schoo, alsmede de staatssecretarissen 
Bolkestein, Van Eekelen en Korte. 

Voorts zijn aanwezig de heren Arlman (Fi), 
Barth (Def), Bergman (LaVi), Van Blankenstein 
(SoZa), Engering (EZ), Van de Graaf (AZ), 
Posthumus Meijjes (BuZa), Roberts (BuZa), 
Rutten (PV EG) en de Heer Wellenstein (Comité 
Europa van de Burger) 

Secretaris : mr J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 25 maart 1985 
(nr-11323) 

De notulen worden vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

a. Voorbereiding Nederlandse Voorzitterschap van de 

Gemeenschap 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede dat 
op 20 september a.s. van 08.30 tot 10.00 uur een spe
ciale Raad voor Europese Zaken zal worden gehouden te 
voorbereiding van het Nederlandse Voorzitterschap. 
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. Technologie en Eureka 

Minister Van Aardenne geeft het kader aan 
waarin dit onderwerp moet worden gezien. Zelfs als 
Europa een markt zou zijn is er nog geen sprake van een 
economische groei als in de Verenigde Staten en Japan 
met de daaraan gelieerde technologische vernieuwingen. 
Het verschil met die markten is dat de consumenten in 
de Verenigde Staten en Japan meer geneigd zijn zich op 
nieuwe zaken te storten. De Verenigde Staten hebben een 
omvangrijk militair overheidsprogramma en dus is er 
daar een klant die definieert wat hij nodig heeft en 
geldinjecties geeft aan de industrie en aan onderzoek
instellingen om dat te realiseren. Japan kent een spe
ciale vervlechting tussen overheid en bedrijfsleven. 
Europa zal zich altijd marktgeoriënteerd moeten blijven 
gedragen en zich dus altijd moeten afvragen: wie is of 
wordt de klant die de nodige impulsen aan de technolo
gische ontwikkeling kan geven. 
Wat er aan overleg over militaire aankopen is moet 
daarbij mede in beschouwing worden genomen; daarvan 
gaat een zekere impuls uit voor Europa zij het in veel 
mindere mate dan in de Verenigde Staten. De vraag is 
hoe verder bereikt kan worden dat de Europese industrie 
zich werpt op technologsich onderzoek. In het SDI ligt 
wel een mogelijkheid voor: een markt voor de Europese 
industrie, maar daar is meer sprake van een afvalmarkt 
voor onderzoeken die de Verenigde Staten niet zelf kun
nen of willen doen. Alleen bepaalde ondernemingen kun
nen in de gaten springen die de Verenigde Staten open 
laten. Uit dat oogpunt is het SDI nuttig. Wat kan Euro
pa zelf doen; hoe te denken over Eureka? De eerste 
vraag is of de Europese overheden zelf klant van Eureka 
moeten worden? Spreker is geneigd deze vraag bevesti
gend te antwoorden, mits op een zinvolle wijze program
ma's kunnen worden opgesteld. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om vast te stellen waaraan de Europese 
overheden als klant behoefte hebben en vervolgens pas 
wat de industrien kunnen aanbieden. 
Ten aanzien van de te volgen procedure waarschuwt spre
ker voor een te strakke inkadering in communautair ver
band; dat zou de verdere ontwikkeling kunnen verlam
men. Wel is denkbaar dat de Commissie het secretariaat 
voert. De programma's zouden gedecentraliseerd moeten 
worden uitgevoerd en gefinancierd naar gelang zij voor 
de landen interessant zijn. 

Minister De Ruiter neemt aan dat de politiek-
strategische aspecten van het SDI thans niet aan de 
orde zijn. Wat doen we aan research en ontwikkeling op 
Europees niveau? Zoals bekend is er de Independant 
European Program Group (IEPG), een groep Europese NAVO-
landen, inclusief Frankrijk, die beoogt tot gemeen
schappelijke programma's te komen voor de ontwikkeling 
van nieuwe wapensystemen. 
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Deze groep heeft een jaar of tien voorzichtig geope
reerd, maar is een paar jaar geleden - onder Nederlands 
voorzitterschap - veel actiever gaan optreden en opge
krikt naar overleg op het niveau van ministers. Het 
probleem is lang geweest om uit de fase van politieke 
wilsverklaringen te komen tot feitelijke daadwerkelijke 
samenwerking, maar dit begint nu te lukken. Vorige week 
zijn in Londen uit een grote reeks onderzoekonderwerpen 
een vijftal uitgekozen die zich goed lenen voor daad
werkelijke samenwerking. Deze vijf onderwerpen lijken 
overigens veel op die van Eureka. 
De procedure is dat landen die zich inschrijven voor de 
eenmaal gedefinieerde onderzoekprogramma's, ook fondsen 
moeten beschikbaar stellen om samen met de anderen deze 
programma's uit te voeren. Spreker pleit er voor de re
laties tussen de IEPG-activiteiten en Eureka - even
tueel ook SDI - altijd goed in het oog te blijven hou
den. Anders wordt de situatie nog rommeliger dan het 
overleg over militair materieel op zich zelf al is. 
Hij wijst er voorts op, dat het grijze gebied - dat wil 
zeggen het gebied waarvan niet duidelijk is of het mi
litair of civiel is -, zeer groot zal zijn. Bij de Co-
operative Technology Projects, die in het kader van de 
IEPG gestart worden, komt men dezelfde kretologie tegen 
als bij Eureka. Het komt er vooral op aan het nationale 
technologiebeleid goed te integreren. Frankrijk werkt 
weliswaar mee in IEPG-verband, maar het is duidelijk 
dat Frankrijk geen vermenging wil van Eureka en IEPG.. 
De Fransen willen Eureka geen militair stempel geven. 
Spreker begrijpt dat wel, maar van de onderkant af ge
zien is er toch en duidlijke samenhang. Europa zou ook 
een belang kunnen hebben bij SDI als het - net als de 
Amerikanen - op een eigen markt zou kunnen inspelen. 
Maar ten aanzien van SDI hebben wij het initiatief 
niet, maar krijgen wij op contractbasis alleen enkele 
onderdelen toegewezen. Van Europese zijde is verzocht 
een deel van het totale project toegewezen te krijgen, 
maar daar voelen de Amerikanen niet voor. Spreker 
vreest dat men door contractresearch de Verenigde Sta
ten als concurrent alleen maar sterker maakt. Voor hem 
staat voorop dat moet worden gestreefd naar het her
krijgen van het technologisch initiatief mede door te 
zoeken naar verbindingen met op Europa gericht techno
logiebeleid . 

Minister Deetman sluit zich aan bij hetgeen 
door Minister Van Aardenne is gezegd over de verhouding 
tussen SDI en Eureka maar wil hier vanuit zijn verant
woordelijkheid nog het volgende ten aanzien van SDI aan 
toevoegen. 
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Spreker is tot de conclusie gekomen dat het minder aan
trekkelijk is te participeren in SDI• Vanuit het markt
beleid gezien is participatie al niet aantrekkelijk. 
Spreker vreest verder een vlucht van toptalent naar de 
Verenigde Staten. Als randvoorwaarde bij SDI is gesteld 
dat tijdig kennisoverdracht moet plaats vinden, maar 
het is zeer de vraag of dat bij SDI tijdig zal geschie
den. Onze onderzoekinfrastructuur is gericht op directe 
civiele effecten, niet op afgeleide civiele effecten 
van militaire research. Als men toch met SDI in zee zou 
willen gaan kan dat alleen op basis van contract-
research waarbij de overheid in feite buiten spel 
staat. Zou de overheid zelf de van haar afhankelijke 
research-instellingen willen bewegen tot participatie 
aan SDI, dan voorziet spreker grote moeilijkheden ge
zien de democratische structuur van deze instellingen. 
Eureka verdient wel een positieve benadering, maar met 
enkele randvoorwaarden. De projecten dienen concreet te 
zijn; duplicatie en grensoverschrijdend onderzoek dient 
te worden tegengegaan. De activiteiten moeten plaats 
vinden op programma-niveau en op investeringsproject
niveau. Er moet naar gestreefd worden administratieve 
rompslomp te vermijden hetgeen een beperkte rol van de 
Europese Commissie impliceert. Waar nuttig of nodig 
moeten ook niet-lidstaten kunnen participeren. Bij de 
vaststelling van activiteiten en programma's in het ka
der van Eureka rijst intussen het gevaar dat voorrang 
zal worden verleend aan de inmiddels door Frankrijk en 
de BRD in gang gezette projecten. Een aantal daarvan is 
waardevol maar Nederland zal snel - in overleg tussen 
de betrokken departementen, bedrijven en onderzoek
instellingen - ook zijn eigen prioriteiten moeten bepa
len . 
Spreker is het er mee eens dat Europa ten aanzien van 
technologisch onderzoek een achterstand heeft op de 
Verenigde Staten en Japan, maar voor wat betreft het 
fundamenteel onderzoek heeft Europa nog steeds een 
voorsprong die het niet mag verliezen. Wat dat betreft 
zijn de Eurekaonderwerpen wel redelijk omdat daarin ook 
een groot stuk fundamenteel onderzoek besloten ligt. 
Op bladzijden 13 en 14 van de Ministerraadnota van 21 
juni 1985 met betrekking tot het Franse Eureka initia
tief wordt het fundamenteel onderzoek te weinig be
licht. De Nederlandse delegatie in Milaan zou ook het 
ondernemen van enkele projecten van fundamenteel onder
zoek moeten bepleiten. 
Voor wat Nederland zelf betreft, indien Eureka tot po
sitieve besluitvorming wordt gebracht in Milaan, zouden 
de overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten zo 
snel mogelijk prioriteiten moeten aangeven, zowel ten 
aanzien van technologisch als van fundamenteel onder
zoek. Volgens de Ministerraadnota dienen extra middelen 
te worden gevonden door reallocatie binnen de begro
ting. Maar dan is deelname aan Eureka uitgesloten, want 
binnen de begrotingen is daarvoor geen ruimte meer. Een 
vergroting van het onderzoekbudget is noodzakelijk wil 
Nederland actief kunnen participeren in Eureka. 
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Minister Ruding is het er mee eens dat men 
zonder voltooiing van de Interne Markt met Eureka niet 
ver zal komen. Ten aanzien van de relatie tussen SDI en 
Eureka kan spreker zich vinden in de benadering van de 
nota ten behoeve van de Ministerraad. Men moet niet bij 
voorbaat kiezen voor het eene of het andere programma. 
Vaak zullen ook ad hoe keuzes gemaakt moeten worden 
naar gelang de onderwerpen die aan de orde komen. Een 
volgend element is de openstelling van de markt voor 
overheidsopdrachten en aankopen, zoals ook genoemd op 
bladzijde 5 van de algemene aantekening inzake de In
terne Markt in het REZ dossier. Hierbij speelt ook de 
Europese Investerings Bank (EIB) een rol. Nederland 
heeft steeds gepleit voor openbare inschrijvingen voor 
projecten die mede uit Europese fondsen, zoals de EIB, 
worden gefinancierd. 
Spreker begrijpt dat men met Eureka haast wil maken 
maar hij wil waarschuwen tegen overhaaste besluit
vorming zonder dat we eigenlijk weten waarover we het 
hebben. Tegenover de nogal dirigistische opzet van de 
Fransen zou meer de Nederlandse benadering van voor
waardenscheppend beleid moeten worden geplaatst. Êên 
van die voorwaarden is de voltooiing van de Interne 
Markt ook op het terrein van de research. Ook daarbij 
speelt de Europese Investerings Bank een belangrijke 
rol, die iets is onderbelicht in de stukken. 
De Commissie onderscheidt voor de financiering drie 
bronnen: bijdragen van de lidstaten, bijdragen uit de 
communautaire begroting, bijdragen van bedrijven. Dit 
dient per geval te worden bekeken want niet bij ieder 
project is een bijdrage uit elk van de drie bronnen 
noodzakelijk. Wel dient voorop te staan een sterke mate 
van betrokkenheid van het bedrijfsleven zelf, ook op 
financieel gebied. Voor wat betreft de overheidsbij
drage dienen eerst prioriteiten te worden gesteld. 
Blijkt er binnen de bestaande begrotingen onvoldoende 
ruimte beschikbaar te zijn dan dienen andere activitei
ten met een lagere prioriteit naar achteren te worden 
geschoven. Dit geldt ook voor de Gemeenschap, waar de 
landbouwuitgaven tweederde van de begroting beslaan. 
Als er op de begroting van Onderwijs en Wetenschappen 
te weinig ruimte is zou bijvoorbeeld binnen de meer 
flexibele begroting van Economische Zaken een oplossing 
kunnen worden gevonden. Door herschikking van middelen 
is nog wel iets te bereiken. 

Minister Braks kan zich goed vinden in de al
gemene criteria uit de nota om de concurrentiepositie 
van Europa te verbeteren en de efficiency en onafhanke
lijkheid te bevorderen. Op grond van deze criteria komt 
men tot een vijftal sleuteltechnologieën waarin de bio
technologie hoog scoort. 



Spreker pleit er voor de Directie Landbouwkundig Onder
zoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij nauw 
bij de verdere uitwerking te betrekken. Genetische ma
nipulatie kan tot productie-overschotten leiden terwijl 
het reguleren van biologische processen heeft geleid 
tot de ontwikkeling van synthetische hormomen. Dit zijn 
consequenties van de biotechnologie, die tot grote 
voorzichtigheid en terughoudendheid dwingen. Spreker 
begrijpt uit de reactie van de bewindslieden van Bui
tenlandse Zaken, dat zijn departement nauw bij de ver
dere gang van zaken betrokken zal worden. 

De minister-president vestigt de aandacht op 
de conclusies van de Ministerraadnota op bladzijden 20 
t/m 22 en is van oordeel dat de punten 5 en 6, gezien 
de discussie, nadere precisering behoeven. Verder zijn 
er een reeks aanvullende opmerkingen gemaakt, waarmee 
in Milaan zal worden rekening gehouden. 
Spreker is het eens met de opmerkingen van minister 
Deetman over het belang van fundamenteel onderzoek en 
het voorkomen van duplicaties. De vraag is of de coör
dinatie bij fundamenteel onderzoek op dezelfde wijze 
dient te geschieden als bij toegepast onderzoek of op 
een andere manier. Spreker is geneigd tot dit laatste 
omdat bij fundamenteel onderzoek meer overheidsgeld be
trokken is. 
Spreker wil gaarne gebruik maken van het aanbod van 
minister Deetman om in het licht van de ontwikkelingen 
een document op tafel te brengen met prioriteiten door 
de Nederlandse bril gezien. Minister Van Aardenne heeft 
er terecht op gewezen dat er opdrachtgevers c.q. klan
ten moeten zijn die een bepaald onderzoek entameren. 
Nederland heeft dit punt ook genoemd in de Europese 
Raad van Dublin, maar nog niet verder uitgediept. Het 
is denkbaar dat landen die meedoen aan gericht onder
zoek ook samen de coördinatie of integratie van de be-
stelcapaciteit ter hand riemen. Dit zou ook moeten gel
den voor militaire research. In de IEPG is een meer ge
coördineerde aanpak van de grond gekomen, maar de vraag 
is of dat ook leidt tot bundeling van de bestelcapaci-
teit. Daarmee zijn ook belangrijke politiek-strate-
gische vragen verbonden, die Defensie en Buitenlandse 
Zaken nader zouden moeten analyseren. Ook hierover zal 
nog een vervolggesprek moeten plaatsvinden. 
Spreker is het eens met de relatie die wordt gelegd 
tussen de Interne Markt en Eureka. Nederland moet in 
ieder geval deze band onderstrepen. 
Spreker is blij met de suggestie van Minister Ruding 
dat de Europese Investerings Bank niet alleen bij in
frastructuurprojecten maar ook aan de onderzoek-kant 
een rol kan spelen. Het is de moeite waard om dit nader 
uit te werken. 

(pt.3.c .) 
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Spreker heeft de indruk dat er een neiging is de con
ceptie van Eureka zo te vertalen dat er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen enerzijds een zo practisch moge
lijke organisatie van het onderzoek (geen bureaucratie) 
en een soepele participatie (ook niet lidstaten) en 
anderzijds zoveel mogelijk inpassing in het kader van 
de Gemeenschap. Gedacht kan worden aan een technolo
gisch secretariaat dat geen bevoegdheid heeft ten aan
zien van de uitvoeringsorganisatie maar zich meer richt 
op de voorbereiding door te adviseren over de priori
teitstelling en de voortgang op andere terreinen 
(Interne Markt; overheidsopdrachten) in de gaten houdt. 
Spreker acht de tot dusver voorbereide documenten vol
doende om Nederland in Milaan zijn partij te kunnen la
ten meeblazen. Na het zomerreces zou de REZ dan weer 
bijeen kunnen komen om een aantal punten nader uit te 
diepen. 

Staatssecretaris Van Eekelen heeft het gevoel 
dat de minister-president het te veel met iedereen eens 
is waardoor bepaalde vragen nog niet zijn beantwoord. 
Is Nederland bereid overheidsgeld te stoppen in deze 
programma's, ervan uitgaande dat eerst prioriteiten 
worden gesteld en duplicaties worden vermeden? 
Er is voorts een verschil in opvatting tussen minister 
Deetman en minister Van Aardenne die de indruk wekt dat 
er alleen extra geld beschikbaar moet komen als de 
overheid ook klant kan zijn. 
Commissievoorzitter Delors heeft 10 actieterreinen 
genoemd waarover Nederland zich qua prioriteitstelling 
nog moet uitspreken. Frankrijk is tot dusver nog erg 
vaag gebleven maar er zijn aanwijzingen dat President 
Mitterand in Milaan al op twee of drie terreinen tot 
besluitvorming wil komen. De delegatie moet daarom over 
een prioriteitenlijst beschikken voor de Europese Raad 
van Milaan. 

De minister-president antwoordt dat de eerste 
vraag van staatssecretaris Van Eekelen zich niet laat 
beantwoorden, zolang er geen concrete voorstellen 
zijn. Spreker ziet ook niet zo'n tegenstelling tussen 
de opvattingen van de ministers Deetman en Van 
Aardenne. Er is thans sprake van een soort mengvorm 
waarin toegepast- en basisonderzoek door elkaar lopen 
en er is om een nadere analyse gevraagd. Het kan geen 
kwaad als de ministers Deetman en Van Aardenne een 
voorlopige Nederlandse prioriteitenstelling meegeven. 
Spreker verwacht overigens niet dat hierover in Milaan 
al beslissingen zullen vallen. 

Minister De Ruiter merkt op dat men ook in de 
IEPG is begonnen met zich als klant af te vragen wat 
men nodig heeft en daarna pas de voorwaarden is gaan 
scheppen die tot het gewenste product kunnen leiden. De 
klant-benadering spreekt Defensie dus sterk aan, ook 
ten aanzien van fundamenteel onderzoek. 



Minister Van Aardenne wijst er op dat het ge
meenschappelijke onderzoek, zoals van het Gemeenschap
pelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) fundamenteel is ge
richt. De Fransen gaan met Eureka een stuk verder en 
willen producten maken, maar dan moet je die wel nodig 
hebben; geen Concordes meer. 
Spreker heeft bij een aantal ondernemingen laten aftas
ten of er belangstelling is. Daaruit bleek dat de be
langstelling voor Eureka veel groter is dan voor SDI. 
Niettemin is spreker het met minister Ruding eens dat 
niet hals over kop beslissingen moeten worden genomen-
wel over enkele maanden zoals minister Deetman indi
ceerde . 

Minister Deetman merkt ten aanzien van de 
financiering op dat men zich moet wapenen tegen het 
idee dat aan Eureka kan worden meegedaan door binnen de 
onderzoekbudgetten prioriteiten te stellen; de budget
ten voor onderzoek zullen ook omhoog moeten. Spreker is 
het in zoverre met minister Van Aardenne eens dat, wan
neer sprake is van specifieke producties gekeken kan 
worden naar de opdrachtgever. Bij andere projecten kan 
dat echter niet. Spreker zal zorgen voor een eerste 
globale prioriteitsaanduiding voor Milaan; na het 
zomerreces zal dan een stuk op tafel komen met een meer 
uitgewerkte prioriteitenstelling zowel ten aanzien van 
fundamenteel als toegepast onderzoek. De Europese Raad 
van Milaan zou zich moeten beperken tot een besluit 
over de procedure hoe binnen een korte periode kan wor
den gekomen tot de keuze van projecten. Het gaat daar
bij ook om de samenhang met bestaande activiteiten en 
het beschikbare netwerk van onderzoekers. Het heeft 
geen zin zo maar een project te noemen in Milaan. 

Minister Ruding zegt een notitie toe over de 
rol van de Europese Investerings Bank met het oog op de 
gewenste verschuiving van onderzoekinfrastructuur naar 
de industrie. De EIB kan alleen geen risico dragend 
kapitaal in de zin van aandelen verstrekken. 

De minister-president stelt de volgende con
clusie voor: 
De raad stemt in met de conclusies op bladzijden 20 t/m 
22 van de nota inzake het Franse Eureka initiatief en 
het technologie dossier voor de Europese Raad met de 
volgende aantekeningen: 
1° In de Europese Raad van Milaan ware te volstaan met 

het bereiken van overeenstemming over de bij de 
keuze van projecten en programma's te volgen proce
dure . 

2° De minister van Onderwijs en Wetenschappen zal nader 
aangeven waar op het fundamenteel onderzoekgebied 
voorlopig de Nederlandse prioriteiten liggen, voor 
het geval in Milaan toch tot het entameren van be
paalde projecten of programma's zou moeten worden 
besloten. De minister van Economische Zaken zal dit 
doen voor het technologisch onderzoek gehoord de re
acties van het bedrijfsleven en de onderzoekinstel
lingen . 

(pt.3.c . ) 
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3° De delegatie zal wijzen op de mogelijkheid om de 
Europese Investerings Bank bij de financiering van 
industriële researchprojecten te betrekken. 

4° De discussie zal na het zomerreces worden voortge-
gezet, onder meer aan de hand van een door Onderwijs 
en Wetenschappen en Economische Zaken te coördineren 
nota inzake de door Nederland te stellen priori
teiten ten aanzien van fundamentele en toegepaste 
research• 

De raad stemt hiermee in. 

d. Rapport Dooge 

De minister-president constateert dat er nog 
geen concreet stuk van de Commissie is gepresenteerd en 
stelt voor dat de raad de conclusies van de Coördinatie 
Commissie aanvaardt en de delegatie machtigt terzake 
naar bevind van zaken te opereren. 

De raad stemt hiermee in. 

e. Geïntegreerde Mediterrane Programma's (GMP's) 

Minister De Koning merkt op dat bij de verde
ling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Nederland er 
voor 1985 beroerd is uitgekomen. De situatie voor vol
gende jaren ziet er beter uit. Het aandeel van de su-
perprioritaire gebieden binnen het ESF moet echter niet 
verder worden verhoogd voor de GMP 1s• 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
op 25 juni a.s. een extra Raad over de GMP 1s wordt ge
houden en vraagt of Nederland kan instemming met het 
door de BRD ingediende compromis inzake de besluit
vorming . 

Minister De Koning merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk voor de besluitvorming een beheerscomitêpro-
cedure wenst, hetgeen eigenlijk de voorkeur verdient. 

De heer Rutten licht toe dat het compromis 
dat of tafel ligt een verdergaande delegatie van be
voegdheden aan de Commissie inhoudt. Deze kan beslissen 

' ongeacht de opstelling van het Raadgevend Comité. Dit 
is wel iets minder dan de Commissie oorspronkelijk had 
gevraagd. Bij dit Duitse voorstel hebben de meeste lid
staten zich aangesloten, behalve het Verenigd Konink
rijk. Nederland heeft zich nog niet uitgesproken. Als 
men tot een compromis wil komen dan is het Duitse voor
stel de enige weg. Voorwaarde is wel dat de terreinen 
en projecten waarvoor deze procedure geldt limitatief 
worden opgesomd. 


